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INSTRUCTIEBOEK
cHASSIS

SERIE

5O

VAN DOORN E'S AUTOMOBI ELFABRI EK N.V.
EINDHOVEN
, Tel. K 49OO -620,62 (2O liinen)
3O3
Geldropsewes

RAADPLEEGT

VOOR BEHANDELING EN

ONDERHOUD

VAN DE MOTOR DE DESBETREFFENDE SPECIALE HANDLEIDING. DEZE IS VOOR U ONMISBAAR.
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VOORWOORD

ln deze handleidíng vinden de eigenaren van
seríe

DAF-chassís

50 waardevolle inlichtingen betrelÍende de behandeling en

hef onderhoud van hun wagens. Door de hierin genoemde raadgevingen op

fe volgen kan hef rÍjden worden

veraangenaamd en

de leve nsduur van de wagen worden verlengd. Deze raadgevingen

zijn beperkt tot de normale werkzaamheden, die voor een goed
onderhoud van hef chassÍs noodzakeliik ziin.

De DAF seryice organisatíe biedt U door middel van
seryíce -coupon-sysfeem

haar

een uníeke gelegenheid, Uw wagen op

de meesf eÍÍicîénte wíjze te onderhouden. Voor verdere afsfellingen en reparafies raadplege men de dichtstbijzijnde DAF-agenÍ,

die U fevens alle inlichtingen kan versfrekken betreflende

de

servíce -coupons,

Uw wagen Ís fe waardevol om in onbevoegde handen gegeven

fe worden. Goed vakmanschap is voor servíce evenzeer

nodig

als yoor de labricage. Wanneer U over een goede werkplaats en
deskundig personeel beschíkf, sfelf

U zich dan mef ons in iver-

binding betreÍIende onze speciale werkplaafs-ínsfrucfíes. Zorgt

echfer yoor alles, dat het normale onderhoud, zoals dit in dit
boekie

ís aangegeven, aan de hieraan te sfellen eisen voldoet.

YAN DOORNE'S
AUT O MOBI

E

LF

ABR'EK

N. Y.

GARANTIE

VAN DOORNE'S

AUTOMOBIELFABRIEK

N,V. sarandeert, dat de door

haar

afgeleverde automobielchassis geen fouten bezitten, welke ecn gevolg zijn van
ondeugdeli.ike construciie, verkeerd materiaal

of ondeugdelilke

afwerking.

Op grond hiervan verplicht zij zich, met uitsluiting van iedere

aansprakelilkheid,

alle onderdelen waarvan naar haar mening één der bovengenoemde {outen is
gebleken alvorens met het chassis een afstand van 15.000 km is afgelegd, respec-

tievelijk binnen zes maanden na de eerste allevering door één harer agenten,
kosteloos

te vervangen of te herstellen. Levering van

vervangings-onderdelen

geschiedt af fabriek.

Onderdelen, waarvan aanspraak wordt gemaakt op garantie, moeten franco aan
de fabriek te Eindhoven worden opgezonden door tussenkomst van de agent, die

het betreffende chassis heeft geleverd. Deze agent zorgt voor demontage

en

montage zonder enige kosten voor de'eigenaar, De aansprakeliikheid voor deze
werkzaamheden berust uitsluitend bij de agent en niet bij de {abriek.

Op de

beslissing van de {abriek inzake garantie is geen beroep mogelilk. Door

het accepteren van het chassis verklaart de koper hiermede accoord te gaan.
Uitgesloten van de door de automobielfabriek verleende garantie ztin de banden,

de instrumenten (meters)

"n

de accumulatorenbatterijen. Voor deze onderdelen

geldt alleen de garantie, die door de betre{fende fabrikanten verleend wordt, met
uitsluiting van iedere andere aansprakelilkheid.
ledere garantie-aanspraak vervalt, wanneer zonder schri{telilke toestemming van

de automobiel[abriek aan het chassis wijzigingen vvorden aangebracht, die

de mening van de fabriek de normale werking o{ de

naar

betrouwbaarheid van het

chassis kunnen belnvloeden. Hetzelfde geldt, wanneer binnen

ci- garantie-termijn

andere dan door van Doorne's Automobielfabriek geleverde onderdelen ziin
gemonteerd.

Van Doorne's Automobiel{abriek aanvaardt geen aansprakelilkheid voor buiten het
bestek van bovenstaande bepalingen door haar agenten mondeling
aangegane garantieverpl ichtingen,

of

schriftelilk

TECHNISCHE GEGEVENS
Aandrijfassen

Chassis

Geheel electrisch gelast, U-vorm

ige

De aandrijfassen zijn voorzien

van

hoo{dliggers.

naaldlager-kruiskoppelingen, Bij de 2-

Bovenkant geheel vlak.

en 3-delige aandrijfassen zijn de middenlagers zelfinstellend en in rubber

Koppeling

opgehangen.

Enkelvoudige, droge platenkoppeling
met een diameter van 12" (30,5 cm).

Achteras

Vrijdragende achteras. Kroonr,,ziel en
pignon met spiraalvertanding. Olie-

Versnellingsbak

Vier versnellingen vooru it, één achteru it. Olie-inhoud : 5,2 liter.
ln buschassis en op verzoek ook in

:

vijf-versnellingsbak, constant mesh met klauwenschakeling in

truckchassis

3de,4de en 5de versnelling. Olieinhoud 5,2 liter.

standaard 7,1 liter
two-speed 6,2 liter

Overbreng ingsverhoudingen
standaard 6,8 : 1 of 5,84 : 1
two-speed 8,10:1 en ó,13:1,
:

Extra zware gesmede vooras, l-prof iel.
Nastelbare conische rollagers.

:

5-versn.bak

k

prise

1 6,40
2 3,09
3 1,69
41
A 7,92

:

Vooras

Overbreng i ngsverhoud ingen
4-versn. ba

inhoud

1
2
3
4
51
A

overd rive

7,53

ó,10

Vering

4,30

3,48

Voor en achter

2,52

1

1,42
7,37

lf-elliptische veren,

opgehangen, hrlpveren op
achteras, sleepeinden aan de achter-

0,76

zijde. Bij de buschassis veerschommels
en achter rechte veren,
Smering van ophang pu nten overbo-

1

5,96

P.T.O.-aansluiting rechts,

Achterveer met veerschom mel van
buschassis.

ha

in rubber

,79

Achterveer met sleepeind en hulpveer van vrachtwagenchassis.

dig; veerbladen van thermisch

be-

handeld Siliciummangaan staal.
Schokbrekers

Op de
stel

vooras, dubbel werkende na-

bare telescoop-schokbrekers.

De

bussen hebben tevens schokbre-

kers op de achteras, welke

schuin

naar binnen geplaatst zijn voor betere
weg I igg ing.

Stalen schijlwielen B gaats, advanced
(u

bol

I

ing 112 m m.

itw.).

Banden 8.25 x 20
12 ply rating;
achter dubbele montering.
Stuurinrichting
Licht werkend stuur met nok en worm;

nok met dubbele rollagers. Stuurwieldiameter 508 mm. Claxondrukknop op

stuurwiel. Olie-inhoud stuurhuis:
liter. (K 50 en T 50

Het chassisnummer

:

is

0,75 liter),

I

nge-

slagen in de voorste veerhand van de rechter voorveer,

HVdraulische installatie met vacuum
bekrachtiger. Voor zijn beide remschoenen oplopend, achter is de gehele constructie zwevend. Beide remschoenen worden centraal aangedrukt,

Voeringoppervlak: voor 990

cffi2,

achter 1 195 cm2.
Handrem : mechanisch op aandrij{as,

direct achter de versnellingsbak.

Wielen en banden

velgen ó,0 x 20,

Remsysteem

1

Brandstoftank

lnhoud 100 liter. (Extra tank van 200
liter i,p.v. 100 liter leverbaar).
Electrische installatie
12 Volts installatie. Dynamo 180 Watt,
accu 120 Ahl20 uur.
Kop- en stadslichten zijn, evenals de
stop- en achterlichten, gecombineerd,
Lichtschakelaar in contactslot. Dimschakelaar op de vloer naast het koppelingspedaa

l.

Afmetingen

\I

I

__--

A

ts
A
Typ.
K 50 \
T50 | z,6s 4,48
P 50-1 ì 3'20 5'25
R 50-1 |
A 50-1 ì 3'90 ó'35
D 50-1 |
v 50-2 ì 4'60 7'35
vD50-2 |

t)

G

C

0,80 2,63 0,83

,71

2,19

2,'38 ,02 3,401) 0,834) ,71

2J9

3,oB ,42 4,502) 0,834) ,71

2,19

,72 5,503) 0,634) 1 ,71

2,19

1,83

1

1

1

1

3,78

1

Maximum toelaatbare laadbaklenge

1

is 4,00 m, waarbil het

chassis draag-

vermogen ó000 kg wordt.
2)

Maximum toelaatbare laadbaklengte
vermogen 6200 kg wordt,

is 5,00 m, waarbii het chassis

3)

Maximum toelaatbare laadbaklengte
vermogen 6200 kg wordt.

is ó,00 m,

n)

Befaden hoogte met banden 8.25 x 20,

waarbil

het

draag-

chassis draag-

Straal draaicirkel (gemeten over het mldden van de buitenste voorband):

f ;3 |0,25m [33-] \t,2om 433-i ]8,40m Y';3:; I e,75m
8

Typ.ABC
??? \ 530m e,o8m s,25m
BD 52 | -"'

DE
2,75

m

1)

Beladen hoogte, met banden 8,25 x 20,

2)

Onbeladen hoogte.

GH

F

0,82 m1)

0,81

ml)

1

,Bó m2) 0,77 m

Spoorbreedte voor

1,81 m

Spoorbreedte achter

1,71 m

Maximum breedte over de banden gemeten

2,19

m

Straal draaicirkel (gemeten over het midden van de buitenste
10,70 m

voorba nd)

Gewichten

Voor

Typ"

K50

T50

ks

achter
000

ks
ks

00

ks

Maximum toelaatbare asdruk

2580

Eigengewicht chassis *

1

Chassis draagvermogen

1150 ks

51

Maximum toelaatbare asdruk

2580 ks

ó1

Eigengewicht chassis'r

1

Chassis draagvermogen

1100 ks

430 ks

480 ks

ó1
1

00

ks
1000 ks
00

5100 ks

totaal

8ó80 ks
2430 ks
6250 ks

Bó80 ks
2480 ks
6200 kg

I

P 50-

1

R 50-1

A 50-1

Maximurn toelaatbare asdruk
Eigengewicht chassis 'r

3200
1450

ks
ks

Chassis draagvermogen

1750

ks

Maximum toelaatbare asdruk
Eigengewicht chassis *

3200
1 500

ks
ks

Chassis d raagvermogen

1700

ks

Maximum toelaatbare asdruk
Eigengewicht chassis

3200

Chassis draagvermogen

1720

Maximum toelaatbare asdruk

3200

Eigengewicht chassis *

1

Chassis draagvermogen

1670

Maximum toelaatbare asdruk

3200

'lc

D 50-1

v 50-2

vD

50

-2

B52

BD

*
10

52

1

ks
480 ks
ks

ks
530 ks
ks

1050

ks
ks

9300 ks
2500 ks

5050

ks

6800

00

ó1

kq

ks
050 ks

9300 ks
2550 ks

ks

6750 ks

ks
1070 ks

9300 ks
2550 ks

ks

6750 ks

00

ó1
1

5050

00

ó1

5030

ks
1070 ks

9300 ks

5030

ks

6100 ks

00
1 1 90

ks
ks

9300 ks

ó1

00

2600 ks

Eigengewicht chassis *

ks
1460 ks

Chassis draagvermogen

1740

ks

4910

ks

óó50 ks

Maximum toelaatbare asdruk

3200

ks

ó1

00

ks

9300 ks

Eigengewicht chassis *

1510ks 1190ks

Chassis d raagvermogen

1

Maximum toelaatbare asdruk

3200

ó1

2650 ks

2700 ks

ks

ó600 ks

5ó00

8800 ks

11

ks
90 ks

281

ks

4910

Eigengewicht chassis *

ks
1620 ks

Chassis draagvermogen

1

ks

4410

Maximum toelaatbare asdruk

3200

5600

BB00 ks

Eigengewicht chassis'r

ks
1670 ks

1

2860 ks

Chassis draagvermogen

1

Zonder cabine, laadbak

,

enz,

ó90

580

530

ks

1

ks

ks
90 ks

4410' ks

0 ks

5990 ks

5940 ks

Maximum toelaatbaar treingevricht

:

K50:

12000 kg (enkele achteras reductie)
1

6000 kg

(du

bbele achteras reductie)

1

4000 kg

(du

bbele achteras reductie)

P 50-1, A 50-1 en V 50-2
T50

13000 kg (enkele achteras reductie)
17000 kg (dubbele achteras reductie)

50-1, D 50-1 en VD 50-2

1

7000 kg

(du

bbele achteras reductie)

<ìAF

l
I
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INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN

12

10

1. Contact-lichtschakelaar.
2. Contrólela mpje g root licht.
3. Choke knop.
4. Richtingaanwijzerschakelaar

7.

Deksel voor zekeringen.

8.

Tem peratu

met contròlelampje.

5.
6.

Startknop.
Zekeringen.

Instrumentenbord

11.
12

met contrólela mpje.

,

Zekeringen,

rmeter,

dagteller,
Oliedru kmeter.
Bra n dsto{m eter.

8.

Deksel voor zekeringen.

9.

Tem peratu

u

W'

rmeter,

Amperemeter.
11. Snelheidsmeter met totaal- en
10.

dagteller.
12, Oliedrukmeter.
13. Bra ndstof meter,

Instrumentenbord Yoor wagens, uitgevoerd met een dieselmotor
12

ffi'

voor wagens, uitgevoerd met een benzinemotor

1. Ki-gass pomp,
2, Gloei-startschakelaar,
3. Contròlelampje g root licht.
4, Stopknop.
5. Contact-lichtschakelaar.
6. Richtingaanwijzerschakelaar
7

u

Ampèremeter
10. Snelheidsmeter met totaal9.

Snelheidsmeter

Ampèremeter

De snelheidsmeter, die de snelheid in
km/uur aangee{t en tevens een totaalen dagteller heeft, wordt aangedreven

De ampèremeter geeft het laden of
ontladen van de accu aan. Bij een
geheel geladen accu zal de wijzer
practisch op nul staan.

door een {lexibele kabel vanuit

de

versnellingsbak,

De dagteller kan weer op de nulstand
gebracht worden door de knop onder

het instrumentenbord linksom

Gecombineerde contactlichtschakelaar

te

Bij algezette contact- en/of lichtr zijn alle stroomverbruikers,

draa ien.

schakelaa
Brandstof meter

Dit is, lezamen met de

varrabele

weerstand in de brandstoftank een
electrische me.ter, die bij benadering
Ce hoeveelheid aanwezige brandsto{
aangeeft, De meter werkt alleen, indien de ontstekingsschakelaar op
,,aan" staat.

behalve de claxon, uitgeschakeld.
Hierbil is de contactsleutel geheel u itgenomen of gedeeltelilk ingestoken.

Wanneer de sleutel volledig is ingedrukt, staat de contactschakelaar
,,Edr-r", waarbil

de instrumenten

het contrólelampje ingeschakeld

en

zijn.

De gedeeltelilk ingestoken of geheel
ingedrukte sleutel kan bovendien verid worden (rechtsom) waa rdoor
de stads- (purkeer-) lichten en de ma rkeringslampen (indien gemonteerd), o{

d raa

Oliedrukmeter
Deze geelt de oliedru k aan in kg/cm2
De gemiddelde druk is 2-3 kg/cm2
voor de benzinemotor en 3-4 kg/cm2

voor de d ieselmotor.
Indien de meter geen druk aangeeft
moet de motor ogenblikkeli;k stop
gezet worden.
Temperatu urmeter

Een voeler is door middel van een
capilla ire bu is met de meter op het
instrumentenbord verbonden. Deze

geeft de

temperatu

u

r van het koel-

water aan.

De schaalverdeling loopt van 40o C.
tot 1000 C.

De bedrijfstemperatuur ligt tussen
75o C. en 85o C, voor de benzinemotor en tussen 650 C. en 75o C.
voor de dieselmotor,

de hooldverlichting wordt

ingescha-

keld, De aansluiting van de stadslich-

ten en de markeringslampen is zoda-

nig, dat deze ook blilven

branden

wanneer de hooldverlichting ingescha-

keld wordt.
Daardoor heeft men ook bij een storing in de hoo{dverlichting b.v. een
doorgebrande dimgloeidraad van de

linker lamp, steeds de

beschikking

over twee, voor een tegenligg er zichtbare lampen.

De instrumentenverlichting brandt tegelilk met de stadslichten.
Gedimd of groot licht wordt d.m.v,
een voetschakelaar gekozen. Met ingescha

kelde verlichting b.v.

tijdens

rkeren, kan men de contactsleutel
uitnemen, waarbil dus de contactschakelaar en de instrumenten zijn uitpa

13

geschakeld en waarbil de verlichting
niet meer uitgeschakeld kan worden.

Choke knop (benzine)
De chokeknop bevindt zich rechts van

de
Zekeringdozen

Rechts boven

richtingaanwijzerschakelaar. Voor
ik, zie hand leid ing ,, Motor".

gebru

het

instrumentenbord

zijn twee zekeringdozen gemonteerd
met gezamen lilk 8 zekeringen va n I
Arp.De meest rechtse zekering is
bij het vrachtwagenchassis een reserve-

Ri

chtin gaa nwijzerschakelaar

Voor het bedienen van de richtingaanwijzers is een schakelaar gemonteerd met een ingebouwd contròlelampje.

zekering.

Contrólelamp groot licht
Gloei-start schakelaar (diesel)

Onder de zekeringdozen is een blauw

Door deze schakelaar naar rechts te
draa ien, wordt eerst het g loeisysteem

contrólelampje gemonteerd, dat brandt
de hoofdverlichting (groot)

wanneer

ingeschakeld (stand 1) en daarna de
rtmotor (stand 2)

is ingeschakeld.

Bij loslaten springt de

Two-speed schakelaar

sta

,

schakelaar

automatisch terug op de,,O"-stand.

Onder het

bord is

instru menten

een

kelaar gemonteerd voor het bedienen van de dubbele reductie in de

scha

Startinspuitpomp (diesel)

achteras.

Deze is geheel rechts op het instrumenten

bord gemonteerd

(opschrift

:

Het

gebru

ik h iervan wordt in

het

volgende hoofdstuk behandeld.

Ki-gass).

Voor gebruik, zie handlelding

,,Mo-

tor".

Claxon drukknop

Deze is gemonteerd op het
van het stuurwiel,

m

idden

Stopknop (diesel)

De stopknop is gemonteerd op

Rolhoesketting
het

instrumentenbord, rechts van de con-

De trekknop van de

tact-l ichtscha kelaa r.

bevindt zich onder het instrumenten-

Wanneer men de motor wil stoppen,
dient men de stopknop geheel u it te

bord.

trekken,

Gaspedaal

Het meest rechtse
pedaa

Startdrukkop (benzine)

|

Rempedaal

kelaar is de startdrukknop

Tussen

14

gemon-

pedaa

I is het gas-

.

Links naast de richtingaanwijzer-schateerd.

rolhoesketting

de stuurkolom en het

gas-

pedaal is het rempedaal aangebracht.

Koppelingspedaal
L

Versnellingshelboom

inks naast de

stu u rkolom

is

het

Om de verschillende versnellingen

in

koppelingspedaal gemonteerd.

te schakelen is een

Laat de koppeling niet slippen, De
koppeling heeft slechts twee ju iste
standen, geheel ingeschakeld (geen

moet deze in de ,,vrije" stand staan.

d ru

k op

pedaa

l) of geheel u itge-

schakeld (pedaal geheel ingetrapt).
Houdt dus n iet gedu rende het rijden

Uw voet op het

koppelingspedaa

l,

versnellingshef-

boom aangebracht,Bij het

(Trap tevens het

starten

koppelingspedaa

in).Om achteruit of in de

I

eerste

versnelling te schakelen dient de hef-

boom tegen de dru k van een veer
ingedru kt te worden.

waardoor slippen zou kunnen optreden.
Dimschakelaar

Handrem

Geheel links op de vloer is de dim-

De handrem werkt mechanisch op de
aandrij{as. Normaal wordt deze alleen

schakelaar gemonteerd.

gebruikt tijdens het parkeren.

T
I

I

I

/

T
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DE BEHANDELING
BELASTING

Het in het bedrijl voldoen van een be-

Heeft U hieruit eenmaal Uw keus ge-

drijfsauto hangt niet alleen a{ van de

daan, houdt U dan ook in Uw eigen

kwaliteit en de keuze van het

belang aan de voor het gekozen type

juiste
be-

gef

dende belastingsgren zen. Men dient

de rijmethode en het onderhoud. Overladen verkort de levensduur van alle onderdelen van de

er

reken

vermogen, yerminderd met het gewicht

wagen.

van cabine, carrosserie, laadbak

In de regel bespeurt men de gevolgen

Het is echter noodzakelijk, dat boven-

het eerst aan de banden en

type maar ook van de wijze van
laden,

ing mede te houden, dat het

laadvermogen gelilk is aan het draag-

e.d.

veren,

dien de maximum asdrukken niet over-

transmissie-

schreden worden. Dit kan het geval

organen, de motor, de remmen, kort-

zijn wanneer men zich niet houdt aan

om alle andere onderdelen

de voorgesch reven overbouwmaten of

maar ook

h

de assen, de

hebben

wanneer er sprake is van een ongun-

iervan sterk te lijden.

Om de kans op overladen zo gering

stige verdeling van de lading. In beide

mogelilk te maken, biedt DAF

gevallen zal het laadvermogen kleiner

keuze uit een groot aantal

de

typen.

worden.

HET INRIJDEN
Een wagen met een nieuwe motor mag

Daarna kan de snelheid geleidelilk tot

niet direct met een hoge snelheid of

het maximum worden opgevoerd.

belasting worden gereden

; de

onder-

ina volgt

delen moeten eerst Ce tijd hebben,

Op de volgende

goed in te lopen. Men zorge er daar-

tabel van de maximum snelheden van

om nauwgezet voor gedurende

het beladen voertu ig,

de

pag

waa

een

rachter tus-

eerste 2500 km niet boven B0% van

sen haakles de inrijsnelheden vermeld

de maxim u m snelheid te komen.

zijn.
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HET SCHAKELEN

ffiffi

Sch a kelsch emtr

4-versnellingsba

k

Schakelschema

Scha kelschema

S-versnell ingsbak (prise)

5-versn.bak (overdrive)

Achter de koppeling is een versnellingsbak gemonteerd met vier (of

vóór het

vijf) versnellingen vooruit en

rental van de motor iets opgevoerd
moet worden (gaspedaal iets intrap-

één

achteruit. Het schakelen gebeurt op
de volgende manier:
Trap het koppelingspedaal

in, zet de

versnellingshe{boom in de eerste versnelling (zie het instructieplaatje), laat

het koppelingspedaal langzaam opkomen en dru k tegelijkertijd het gaspedaal iets in. Komt de wagen hierna

niet in beweging, dan is de

versnel-

lingshefboom niet goed geplaatst.
Breng de versnellingshefboom weer
in de neutrale stand, trap het koppelingspedaal nogmaals in en schakel
ieuw. Gebru ik nooit kracht om te
scha kelen, doch beweeg de versnellingshe{boom slechts zover als deze
opn

wil gaan.
Bij het opscha kelen

voor

de

peî, het z.g. ,,tussengas").
Bij het bestijgen van een helling dient
tijd

ig

teruggescha

keld te

worden.

Wacht niet tot de motor een zeer laag
toerental heeft. Bij het afdalen van
een steile helling dient men eveneens
terug te schakelen (bij zeer steile a{da I ingen tot in de eerste versnel I ing).
Men remt dan af op de motor. Ontkoppel n iet.
Houd bij net rern men de motor gekoppeld tot het iaatste moment, dan
ontkoppelen. Rem nooit fors zonder
nood zaak, dit heeft onnodige sliltage
van banden, remvoeringen enz, tot
gevolg.

(naa

versnelling) kan men
volgt te werk gaan :

r een

hogere

het beste als

Trap het koppelingspedaal in cn laat
tegelijkertijd het gaspedaal los, breng
de versnellingshef boom in de neutrale
stand, laat het koppelingspedaal even
opkomen, trap het weer in en schakel
in de gewenste versnelling.
Het terugschakelen (naar een lagere

versnelling) gebeurt op dezelfde
manier, alleen met dit verschil, dat
1B

koppelingspedaal

tweede keer ingetrapt wordt, het toe-

DENK ER AAN

:

Tildens de inrijperiode (eerste 2500
km) niet harder te rijden dan 80o/o van
de max, snelheid . (Zie tabel).

De

versnell ingsh

e{boom steeds

in

de neutrale stand te zetten cn het
koppelingspedaal ingetrapt te houden
tijdens het starten,

u

Nooit te schakelen van een vooritversnelling in de achteru it of omge-

keerd zolang de wagen nog ín
weging
N

Dat na het wassen de remmen nat

be-

is,

iet met de voet op het koppe-

geworden kunnen zijn. Rijd even met

língspedaal te rijden.

iets aangezette remmen. Hierdoor zul-

De wagen niet in ecn versnelling
te laten staan met de handrem los.

len ze weer droog worden. (Doe dit
niet te lang).

DE TWO-SPEED AS
(schakelbare dubbele overbrenging)
Trekkracht is afhankelilk van motorvermogen en asreductie. De beste

ier om de vereiste vollast prestatie
te verkrijgen is de keus van een as-

man

reductie, die voorziet in de beste trekkracht en de hoogste snelheid ín prise
of overdrive.

Met de conventionele enkele-reductie
achteras moet men noodzakelilkerwijs
een compromis zoeken tussen trekkracht op hellingen en maximum snelheid op vlakke wegen.

De two-speed as geeft de
echter zowel trekkracht
dezelfde wagen,

a

eigenaar

ls snelheid in

ton-km maken de two-speed as daarom

soorten

werkzaa

overbreng ing op de betreffende versnelling zoveel mogelilk moet worden
opgevoerd (evenals dat bll het schakelen met de versnellingsbak het geval
is),

terugscha kelen van de hoge op
de lage overbrenging mag eerst plaats
hebben, wEnneer de snelheid van de
wagen n iet hoger is dan de snelheid

Het

die (bij ingeschakelde versnelling) op

Verkorte rijtijden, lagere exploitatiekosten en verhoogde verdiensten per

van onschatbare waarde voor

hogere versnelling of omgekeerd in
de versnellingsbak,
Dit wil dus zeggen, dat voor het overschakelen van de lage op de hoge
overbrenging, de snelheid in de lage

alle

mheden van vracht-

wagens.

de lage

overbreng

ing bereikt

kan

worden.

Het

sch

ildie achter het

schakelhef-

boompje voor de two-speed as draagt

de aanduidingen,,hoog" en,,laag".
De stand,,hoog" correspondeert met

de lage achteras-reductie, die op de

Het overschakelen van de lage naar
de hoge overbreng ing in de achteras
en omgekeerd kan gedurende het rijden in íedere versnelling plaats hebben. Het is gewenst h ierbij steeds te
ontkoppelen, terwijl verder rekening

r'la

moet gehouden worden met dezelfde

Bij het gebruik der dubbele reductie

eisen, die worden gesteld aan het
overschakelen van een lagere op een

scheiden worden.

kke weg een hoge snelheid geeft,

bij lage trekkracht. De stand,,laag"
correspondeert met de hoge achteras-

reductie, die op de vlakke weg een
relatief lage snelheid geeft, bij hoge
trekkracht.

kunnen twee mogelijkheden onder-

19

1. Bij

goede weg-condities en

versnellingsbak teruggeschakeld kan

normale lading

worden, De wagen rijdt dan in de
derde, respectievelilk vierde versnel-

Hierbil staat, zoals steeds wanneer de
wagen geparkeerd is, de schakelaar
onder het initrumentenbord op,,laag"

geschiedt op dezelfde wijze als hier-

(lage snelheid), Het

boven beschreven.

overschakelen

geschiedt normaal met de versnellingsbak tot in de hoogste versnelling.

Wanneer dan bliikt, dat de motor niet
ten volle belast is en de weg-condities
gunstig zijn, dan kan overgeschakeld

worden op,,hoog" (hoge snelheid).
Men handelt dan als volgt:
Verplaats de schakelaar naar ,,hoog"
zonder vooreerst de stand van het
gaspedaa I te veranderen. Ontkoppel
de motor en laat tegelijkertijd het gaspedaal los, Wanneer men de koppeling nu weer op laat komen is de
schakeling tot stand gebracht en rijdt
de wagen in,,hoog".
Als men echter met zware belasting
over slechte wegen rijdt is het raadzaam niet op ,,hoog" over te schakelen.

Wanneer de wagen in ,,hoog" rijdt en
het blijkt noodzakelijk te zijn om terug
te schakelen naar ,,laag", dan wordt
weer eerst de schakelaar op ,,laag"

ling,,hoog", Verder

terugschakelen

2. Bij ongunstige weg-condities

en

zware ladingen
Wanneer op een helling uit stilstand
moet worden weggereden, dan is het
gewenst, ja, zelfs noodzakelijk, weg te
rijden door het constant wisselend g"bruik der dubbele reductie. Bij deze
methode d ient a ls volgt gescha keld te
worden : Voor men weg rijdt staat de
schakelaar reeds op,,laag" en men
rijdt normaal in de eerste versnelling
weg.

Schakel de schakelaar naar ,,hoog",
trap de koppeling in en laat het gas
los.Bij het loslaten van de koppeling
is de achteras automatisch in ,,hoog"
geschakeld. Laat de wagen doortrekken. Om dan naar de tweede versnelling ,,laag" te schakelen wordt eerst

met de

versnellingsba

k

terwijl d ireci vóórdat het
pedaa

gescha keld,
koppel ings-

I wordt losgelaten eerst de scha-

gezet.

kelaar naar ,,laag" wordt verplaatst.

Trap het koppelingspedaal in en houd
het gaspedaal in dezelfde stand vast.
Laat de koppeling weer opkomen en

Als men de koppeling laat

de wagen is in,,laag" geschakeld.
Als deze vertrag ing nog n iet vol-

dient overgeschakeld te worden naar
2 ,,hoog" door de koppeling in te
drukken en het gas los te laten.

doende blilkt, dan kan teruggeschakeld

worden op een lagere

versnelling

opkomen

rijdt de wagen in de tweede versnelItng ,,laag". Na voldoende doortrekken

Daarna de koppeling loslaten en de

,,hoog" door eerst de schakelaar naar
,,hoog" te verplaatsen. Bij het intrappen van de koppeling en het loslaten

schakeling is tot stand gebracht. Het
schakelen naar 3 ,,laag" en 3 ,,hoog"
en 4 en 5 ,,laag" en ,,hoog" geschiedt

van het gaspedaal schakelt de achteras
reeds automatisch over naar ,,hoog",

op dezelfde wijze als reeds voor de
eerste en tweede versnelling werd

waarna op normale wijze met

aangegeven,

20

de

Wanneer op een vlakke weg met

Wanneer met deze wijze van

zware lading wordt gereden, dan kan
men het schakelen van 1 ,,laag" naar
1 ,,hoog" overslaan en inplaats daarvan direct van 1 ,,laag" naar 2 ,,laag"
schakelen op de normale wijze. Verder wordt opgeschakeld van 2 ,,laag"
naar 2,,hoog" en van 2,,hoog" naar

kefen enige ervaring is verkregen, zal

3,,laag",

enz.

scha-

het blilken, dat de handelingen op
snelle wijze geheel automatisch door
de berijder worden u itgevoerd, hetgeen de wagen, u itgerust met een
dubbele reductie achteras, wat trekkracht betreft, boven de wagen met
e n ke le red u ct ie ste lt.

Resumerend kan het volgende schema worden aangehouden

:

Opschakelen.

Terugschakelen.

Van 1,,laag" naar 1,,hoog"

Van 4 (5) ,,hoog" naar 4 (5) ,,laag".

Schakelaar naar,,hoog".
Koppel

ing

Gas los.
Koppeling

Schakelaar naar,,laag".

Koppeling in.

in.

Gas vasthouden.
Koppeling

los,

Van 1 ,,hoog" naar 2,,laag".
Normaal schakelen met de ver-

los,

Van 4 (5) ,,laag" naar

3

(4)

,,hoog".

Schakelaar naar,,hoog".

snellingsbak.

Koppeling in.

Schakelaar naar,,laag".
Koppeling los.

Gas los.
Bak met tussengas normaal terug-

De overige schakelingen
op overeen komstige wijze.

schakelen naar de derde (vierde) vergeschieden

snel

Ii

ng.

De overige scha kelingen gesch ieden
op overeen komstige wijze.
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PERIODIEK ONDERHOUD
Zel{s het rneest zorgvLtlr{ige onderhoud en de beste rijmetl-rode kunnen niet voor.
komen, dat ook een automobiel, die aan de hoogste eisen voldoet op den duu'

sliltage gaat vertonen, Deze sliltage treedt bij bepaalde onderdelen vroeger op
dan blj andere en ontstaat bovendien zeer geleidelilk, zodat indien men er niet
speciaal acht op slaat, drt ontstaan nauwelilks wordt bemerkt, Dan kan echter de
sliitage reeds zo'n vorm aangenomen hebben, dat een somtijds belangrijke reparatie onvermildelilk is. Een reparatie, dle niet alleen kosten met zich mede brengt
voor de herstelling zell, doch vooral ook door de bedrij{sstagnatie, die misschien
niet direct in geld kan worden uitgedi'ukt, maar waervan de werkelilke omvang
zeer belangrijk kan zijn,
Voorkom bedrijfsstagnatie, niet alleen door een goede behandeling, maar ook
door periodieke contróie en onderhoud,
De DAF-organisatie verleent vocr een goed onderhoud een speciale service, bestaande u it het gratis verrichten van de werkzaamheden voor het doorsmeren en
verversen van motorolie na het afleggen van in totaal ó@ km, 1400 km en 2500 km.
V'oor deze d, ie smeerbeurten behoeven alleen de qebruikte smeermiddelen te
worden betaald, Tevens wordt bij deze gelegenheid een gratis technische contróle
aan Uw motor en chassis uitgevoerd.

Wendt U hiertoe tot de DAF-agent, die Uw wagen heelt geleverd.

Wij verzoeken U alleen, de door de agent aan ons op te zenden verklaring, dat
cieze we.kzaamheden zijn verricht, te willen ondertekenen.
Een goede vei'zorging alleen gedurende de eerste 2500 km is echter niet voldoende. Ook daarna moet U niet alleen zorgdragen voor een regelmatig doorsmeren en olie verversen, zoals in dit instructieboekle staat aangegeven, maar
bovendien steeds in het oog houden, dat voorkomen beter is dan genezen.

Controleer Uw wagen dus op geregelde tijden. Hieronder volgt een globaal
overzicht van de
DAGELIJKS

te verrichten

werkzaamheden (zie eveneens service coupons).
IEDERE 2OOO KM

:

Brandstoltank

Controleer voorraad brandstof

:

Fuseepen nen

in

de

Elke {usee is voorzien van twee
ippels. Zet een crick onder

tank (meter op instrumentenbord, con-

smeern

tact aanzetten).

de vooras en crick de wagen op, zodat het smeermiddel tussen de druk-

Banden

Zo mogelilk dagelilks de bandenspanning controleren, doch minstens 2 x
per week.
Spanning: voór 75 lbs,; achter 80 lbs.
22

lagers kan komen.
Stu urkogels

De vier stuurkogels zijn alle voorzien
van een smeernippel

Koppeling
Smeer de bedieningsas van het koppelingslager aan beide zijdcn via de
smeern ippels,

Controleer de vrije slag van het koppelingspedaal

(25-35

mm).

Remmen

Controleer de afstelling van de remmen en het rempedaal en stel hd, in-

dien nod ig , (Zie pag. 26).
pedaa

las. Controleer het

n

ivea

u

en vu l, ind ien nod ig, bij tot 1 -2 cm
onder plugopening. Smeer handremka bel

,

Aandrijfas

De

kru

Vu l-n ivea

u

plug

(4-versn. ba k)

van

de remvloeistof in de hoofdremcylinder

he{boom en bowden

1

Smeer
Stuurhuis

Controleer oliepeil en vu I zonodig bij
door de vulpijp in de vloerplaat. Haal
Ce bevestig ingsbouten aan.
Veerbladen

is- en

sch u if koppel

ingen moe-

ten evenals het tussenlager gesmeerd
worden via de aangebrachte n ippels.
Haal de flensbouten aan.

Maak de veren zorgvuldig schoon en
breng penetreer olie aa n. Controleer
de veren zorgvuldig.
Veerophang ing

Versnellingsbak

i de bouten va n de veerophaningen aan om eventuele speling tus-

D raa

Controleer de hoeveelheid olie in de
versnellingsbak en vul zo nodig bij,
Haal tevens de bouten aan.
Smeer kogels versnellingshef boom met
transm issie- o{ motorolie,

g

Vul-niveau plug.

l Vul-niveau

plug.

(5-versn. ba k)

Vulplug (voor eerste vulling).
(alleen op two-speed

as)

23

sen de

ru

bber bussen op te heffen.

Trek tevens de moeren van de veerstroppen aan.

Achteras

Haal de bouten van de achteras aan.
Schokbrekers

Achteras

Controleer de hoeveelheid olie in de
achteras en vul zonodig bij tot aan

Controleer de werking van de schokbrekers en stel deze zo nodig bij.

de vulopening.
Accu
Banden en wielen

Meet het s.g. van het zuur op.

Zet de wielmoeren aan, controleer de

Bij een geladen accu is het s.g.

bandenspanning (ook van het reserve-

Bij een half ontladen accu:

wiel) met een

bandenspanningsmeter

en pomp zonodig lucht bij, Controfeer of alle ventielen voorzien zijn
n stofdopjes.
Ga na of de banden beschadigd zijn
en verwijder steentjes en andere
scherpe voorwerpen uit de band. Laat
geen olie of vet op de banden zitten;

va

deze tasten rubber aan.
Bandenlier

1

,285

:

1,3.

ca.

1,210.

Bij een ontladen accu:
1 ,1

beneden

50.

Deze getallen gelden voor een tem-

peratuur van 160 C. (60o F.). Laat
nooit een accu ongeladen staan. Indien de wagen en ige tijd niet gebru ikt zal worden, behandel dan de
accu als aangegeven op blz. 31 '.

(afleen op wagens met wielbasis 3,20
m, 3,90 m en 4,60 m).
IEDERE 1ó.OOO KM

Smeer de as van de bandenlier via
de twee smeernippels.

Stuurhuis

Accu

Ververs de olie.

Controleer zuurniveau en vul zo nodig bij met gedistilleerd water. Maak
de polen schoon en vet ze in.
Instrumenten en accessoires

Controleer instrumenten en accessoires (o,a. verliching) op juiste werking,

:

Versnellingsbak
Ververs de olie. Het aftappen kan het
beste gebeu ren, nadat de wagen enige
tijd gereden heeft. De olie is dan warmer (dunner) en vloeit gemakkelilker
weg.
Achteras

IEDERE 12.OOO KM

:

Ververs de olie (zie versnellingsbak),

Rembekrachtiger

Reinig het luchtfilter en dompel het

in
24

motorol ie.

Wiellagers

Controleer de wiellagerspel ing.

t
I

I

I

Voorwielafstelling

Wiellagers

De wieluitlijning dient te geschieden
aan de hand van de volgende gegevens

:

Vlucht (camber)
Na loop (caster)

20 -{- 30'

Toespoor (toe-in)

3

Fuseepenhelling

go -+- 10'

1o

4

mm

Demonteer de wielnaven voor en ach-

ter en vet de wiellagers opnieuw in.
Doe er niet onnodig veel vet in, Het
zou dan door kunnen dringen naar
de remtrommel en daar de remvoering vet maken, Tevens kan door overmaat vet de naaf te warm lopen.

(Kingpin inclination),
Remmen
IEDERE 24.OOO KM

Controleer remvoeringen en wiel-

:

remcyl inders.

Koppeling

Smeer schuifbus en druklager spaarzaam via de smeernippel

in de

sleuf

Brandstoftank

Reinig het groffilter.

van het koppelingshuis.

Nieuwe of gerevideerde versnellingsbak
Tu p de olie van de versnell ingsba k na de eerste 1 400 km af . Spoel het h u is met
dunne olie door en vul tot het juiste niveau. Zorg er voor, dat alle spoelolie verdwenen is, vóór de versnellingsbak weer gevuld wordt met olie zoals voorgeschre-

ven is op het

smeerschema.

Nieuwe of gerevideerde achteras

Tup de olie af na de eerste 1400 km. Spoel het huis zorgvuldig met dunne olie
door en draag er zorg voor, dat er geen spoelolie in het huis achterblil{t. Vul
daarna de achteras tot aan de niveau-plug'
Bij eerste vulling van een two-speed as dient men ongeve er %, liter olie door de
tweede vulplug (in het pignon huis) te gieten.

w
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ALGEMEEN ONDERHOUD
REMSYSTEEM

De onderhavige serie is u itgerust met
hydraulische remmen, voorzien van
een vacuum rembekrachtiger, Het
rempedaal werkt hydrau lisch op alle
vier wielen en de handrem mechanisch op de aandrij{as.
Het gebruik van de handrem heeft
geen invloed op het hydraulisch remsysteem of omgekeerd.

1. Controleer of het rempedaal

vast

aanvoelt en niet de neiging heeft
om zich als spons (veerkrachtig) te
gedragen, Dit wilst op een gebrek
aan remvloeistof, een lekkende leirem-

systeem.

Een lange pedaalslag is een teken,
dat de remmen moeten worden biig

este ld

komt. Gebu ik u itslu itend Lockheed
No. 5 remvloeisto{.

4. Er dient op gelet te worden, dat
het gaatje in de vulplug geheel

Onderhoud

ding of luchtbellen in het

holpen moeten worden. Den k er
vooral aan nooit te veel vloeistof
bij te vullen. Voor het verwijderen
van de vulplug dient de plug zelÍ
en de omgeving goed schoongemaa kt te worden, offi te voorkomen, dat er vu il in àe cyl inder

open

ís,

Gelijkmatig remmen
Ind ien de wagen bij het rem men naa r
één zijde trekt, moeten de remvoerin-

gen op ongelijkmatige sliltage worden
gecontroleerd en eventueel worden
vernieuwd en de remmen opnieuw
worden afgesteld.

.

rem-

Remafstelling

pedaal het systeem op lekkage.
Dit zal opvallen bij het nazien van

REMPEDAAL

2. Controleer met ingetrapt

de verschillende verbindingen, bovendien zal het rempedaal langzaam verder ingetrapt kunnen wor-

Het rempedaal moet een speling hebben van %" (12-13 mm). Dit kan afgesteld worden door het inkorten of
verlengen van de stang naar de hootd-

den,

remcylinder.

ien het vermoeden bestaat, dar
er lucht in de remleidingen aan-

VOORWIEL

wezig is, moet het systeem ontlucht

Crick het voorwiel op, totdat het vrij

lnd

worden,

zoa

ls verder wordt

be-

schreven.

3. ledere 2000 km moet de hoeveelheid remvloeistof gecontroleerd
worden. Een vlugge of aanzien lilke
daling van het niveau, duidt oP lekkages in sommige delen van het
systeem, die opgesPoord en ver-

Ì

l'
i

I

I,
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kan draaierr. Draai de twee stofplaatjes

opzij, waardoor twee openingen in de
remankerplaat vrijkomen.

Wanneer men nu b.v. een schroevendraaier door deze opening naar binnen brengt, kan men de zichtba re afstelgleuven verdraaien. Bekilkt men de
wielcylinder in zijn bevestiging t,o.v.

Controleer

vrij kan

of het a{ te stellen wiel

ronddraa

een voorwaarts

ien. Geef het

wiel

iende beweg ing
en bed ien de voetrem twee à drie
keer, teneinde de remschoenen in de
draa

remtrommel te centreren. Draai nu de
contramoeren van de stelbouten los.
Zet met behulp van de stelbouten de
schoenen vast tegen de trommel en

draai de bouten zover terug dat het
wiel juist vrij kan draaien.
Herhaal deze afstelling bij het tweede
wiel.
De remschoenen zijn nu op de juiste

manier a{gesteld.
Remafstelling voorwiel

de remankerplaat dan is het zo, dat

Ontluchten

een rechtsom verdraaiing van deze a{stelg leuven t.o.v. de wielremcylinder

Ind ien en ig deel van het remsysteem
gedemonteerd is geweest, of indien
gereden is met te weinig remvloeistof,
is het noodzakelilk het remsysteem te

de remschoen doet aanliggen tegen de

trommel. Draai daarna de afstelling
één of, indien nodig, twee tikken te-

rug, zodat het wiel goed vrij

kan

draaien. Herhaal deze afstelling bil de

tweede wielcylinder van

hetzelfde

wiel.

ACHTERWIEL
Plaats stopblokken tegen de voorwielen en zet daa rna de handrem los. De

achterwielen kunnen nu zonder gevaar opgecrickt worden.

ontlu chten.

Schui{ een rubber slangetje op de ont-

luchtingsnippel van

de

rembekrachti-

ger en dompel het andere einde

in

een gedeeltelijk met verse remvloeistof
gevuld glazen potje. Draai nu met een

sleutel de nippel één slag los. Pomp
met lang zame slagen met het rempedaal tot er geen luchtbellen meer in
lret glazen potje opstijgen. Zet de ontluchtingsnippel weer vast. Herhaal
dezelfde handeling bij alle wielen.
Het is belangrijk tildens het ontluchten
van de remmen het vloeistofpeil in de
hoofdremcylinder te controleren en
deze zonod ig bii te vu llen.
H ierdoor voorkomt men dat opn ieuw

lucht in het systeem wordt gepompt,
waardoor nogmaals ontlucht zou moeten worden.
Remafstelling achterwiel

De remvloeistof, die uit het systeem
gevloeid is, kan niet direct gebruikt
27

het

trapt worden om de remmen in wer-

Deze vloeistof bevat te veel lucht en

king te stellen.
Controleer geregeld de leidingen van

worden voor het

bilvu

hoofd remcyl inderta

kje.

n

llen van

dient een uur of twee te staan, alvorens zij veilig weer gebru ikt kan
worden, Gooi vuile remvloeisto{ we9;
deze kan sliltage veroorzaken.
Vacuum rembekrachtiger
Deze dient om de druk, welke door
de remvloeistof wordt uitgeoefend, te
vergroten. Er dient echter rekening
mee gehouden te worden, dat de
rembekrachtiger alleen werkt als de
motor draait. Bij stilstaande motor moet
het rempedaa I met meer kracht inge-

de rembekrachtiger op lekken.
Handrem

De handrem werkt mechanisch oP de
aandrijfas, direct achter de versnellingsbak. Kan men de handremhefboom over meer dan drie tanden aanhalen dan dient de remband nagesteld
te worden. Bij volled ig geloste rem
moet de speling tussen remband en
remschilf ongeveer % mm bedragen.
Handremhefboom en bowdenkabel
d ient men te smeren via de smeern

ippels.

STUURINRICHTING

Te grote speling in de stuurorganen
is een oorzaak van onzeker sturen,

Alvorens de stuurinrichting bij te stellen moet men daarom elke belasting

slaan van het stuur en te veel speling

weg

in het stuurwiel.

stuurstang los

voorkeu r door de
te maken van de Pit-

nemen, bij

mana rm.

houden, dat de oorzaak hiervan zowel

Zorg ook dat de stuurkolom niet kan
klemmen bij de verbinding aan het in-

kan liggen in de stuurinrichting zel{

stru mentenbord.

als in de speling in de

Stel altild eerst de speling in de stuuras en daarna die in de sectoras.

Men moet er echter rekening mee

d

stuurverbin-

ingen.

BANDEN EN WIELEN

De wielen zijn van het z,g. advancedtype en bestaan u it een 2-delige velg
met een losse gedeelde ziiring.

de wielen óók aan het
meter.
Bandenspanning

Controleren van de sPanning
Het controleren van de spanning moet
gebeuren als de banden koud ziin,
daar bij een warme band de sPanning
enigszins hoger zal liggen.
Denk bij het op spanning brengen van
28

reservewiel.

Gebruik een goede bandenspannings-

B0

:

voor 75 lbs,; achter

lbs.

Olie en vet

Olie, vet, petroleum e.d. ziin

zeer

schadelilk voor rubber. Verwijder dit
dan ook zo snel mogelilk van de band.

Verkeerde rijmethode

Overladíngen en een ongunstige verdeling van de lading zijn zeer schadelilk voor de banden . Zii veroorzaken
een sterke vervorming van de band,

hetgcen tot

resu

ltaat heeft, dat het

loopvlak van de band snel en ongelilk-

m:tig
1.

sliit.

Een verhoging van de bandenspan-

ning boven die, welke aanbevolen
is, heft n iet de gevolgen van de
overlading op.
2.

3.

Snel rijden, heftig

accelereren,

ook de vlakken van de wielschilf en
de naafflens, die tegen elkaar vallen,
goed schoon zijn. Dit geldt eveneens
voor de tegen el kaa r liggende vla kken
van de dubbel gemonteerde achterwielen.

Door aanwezigheid van vuil e.d. liggen de wielen n iet vlak en ontstaan
verhogingen, die losse verbindingen,
speling en sliltage tengevolge hebben.

Let op het bovenstaande in het bijzonder wanneer men reserve wielen
monteert, daar deze nog al eens vaak

door stof en modder

verontrein igd

hard remmen en het snel nemen
van bochten, zijn factoren, welke

zijn. Van pas geverfde wielen moet
men de verzonken gaten zorgvuldig

alle zeer ongunstig zijn en de sliltage van het loopvlak beTnvloeden.

sch oon m a ken

Sterke en

Het repareren yan een buitenband

plotsel

ing

optredende

plaatselijke wrijvingen b.v. door
het schuren langs een trottoirband,
een losse steen op de weg o{ een

,

Het repareren van een buitenband is
een vak op zichzelf en het letsel aan
een band kan in drie groepen worden

vrij diep gat in de wcg, krnnerì
ernstige schade aan d: band ver-

gesplitst:

oor zake n .

1,

Kleine sneden in het loopvlak, wel-

ke zich a lleen beperken tot
Draai alle wielmoeren nog eens vast
als de wagen -f- 100 km heeft gereden. Ook de moeren van de wielen,
die verwisseld zijn, moeten na 100 km
nog eens aangedraaid worden, Doe dit

verwijderen van de vastgezette
stcentjes tijdens
2.

te monteren

de inspectie.

Diepere sneden, welke gaan tot

de koordlagen, doch er niet door
zijn, moeten worden gevulcani-

diagonaalsgewijze.

Alvorens een wiel

het

rubber. Deze kunnen veroorzaakt
*oid"n door kleine kiezelsteentjes.
Hier kan men volstaan met het

Wielmoeren

laat

ppel motorolie op de
wielbouten vallen om te voorkomen,

seerd. Deze reparatie kan nog door

dat de moeren door roest vast

g

men een

dru

het garagebedrijf zelÍ worden uit-

gaan

zitten.

3.

Men lette er op, dat de verzonken ga-

ten, waarin voor het binnenwiel
conische kant van de bout valt

de
en

voor het buitenwiel de conische veerring, vrij zijrr van stof en verf en dat

evoe rd

.

Letsel van de band, hetwelk zich
uitstrekt tot een beschadiging in of
door de koordlagen, uitgezonderd

spijkergaten, €o welke de band
ernstig verzwakt, kan alleen afdoende gerepa reerd worden door
29

het aanbrengen van een nieuwe
koordlaag in de band, welke dan

ratie en moet a lleen worden toegepast als noodmaatregel,

gevulcaniseerd moet worden.

Het coveren
D

it vereist een goede

va kken n is en

itgevoerd door
een ervaren bandenreparateur of
kan alleen worden

door de

fa

u

brikant zelÍ.

Het aanbrengen van losse

man-

chetten of het inplakken van losse
stukjes materiaal kan niet worden
beschouwd als een afdoende repa-

Het voordeel van het goed onderhouden van de banden is, dat de
koordlagen nog in goede conditie zijn

als het loopvlak is afgesleten. Het is
dan mogeliik om de banden te laten
coveren. Wacht echter n iet met het
coveren totdat het loopvlak volledig

is

a{gesleten.

ELECTRISCHE INSTALLATIE

het laden en dalen tijdens de

Accu

De accu moet

m

instens

iedere

ontla-

ding,

vloeistof (electrolyt) moet altild even

De volgende gegevens kunnen worden
aangehouden:

boven de

volledig geladen 1,28- 1,30; half ont-

maand gecontroleerd worden.
boven

De

kant van de platen

staan. ls het niveau gezakt, dan moet
men uitsluitend bilvullen met gedistilleerd water. De spanning, die gemid-

deld 2 Volt per cel moet bedragen,
dient alleen onder belasting te worden
opgemeten. Heeft men hiervoor geen
celbeproever, maar alleen een voltmeter, dan moet men even de verlichting inschakelen. Polen en poolklem-

men van de accu moet men

steeds

goed schoon en vrij van oxydatie houden

. Vet ze in met

De

bu

vasel ine,

itenzijde van de accu en spe-

ciaal de bovenzijde moet

geheel

schoon en vetvrij gehouden worden.
Maak de luchtgaatjes in de vuldoppen
vrij door ze met een ijzerdraadle door

te

steken.

Het verdient aanbeveling de toestand
van de accu van tijd tot tijd te contròferen door het s.g. van het zuur
te meten, Het s.g, zal stijgen tijdens
30

laden +

1

,21; beneden 1 ,15 accu

geheel ontladen, Deze cijfers zijn van
toepassing bij een temperatuur van het
zuur van 600 F. Bij hogere temperaturen moeten de s,g. verhoogd worden
met 0,002 per 50 F, en bij lagere tem-

ren met 0,002 per 50 F. verlaagd worden.
De a{lezing moet voor de verschillende cellen ongeveer geliik zijn, lndien
één der cellen een zeer g rote afwijking van de anderen vertoont, kan
dit op verlies van zuur door lekkage
peratu

of inwendige sluiting wijzen, Wanneer
het zuur gewogen wordt moet gelilktijdig gecontroleerd worden of de hoeveelheid die in de celtester wordt opgezogen, schoon is. Vuil zuur kan
worden veroorzaakt door een slechte
conditie der platen. De accu zal dan
spoedig vervangen moeten worden.

Laat Uw accu nooit ongebru ikt staan

in ontladen toestand. Laat,'voordat de

accu wordt weggezet, deze volled ig
laden, dan lang zaam ontladen (b.u.

met 15 W lampje) en daarna weer
lang zaam laden

(10 Amp,).

den drie stelschroeven

zichtbaar,

waarvan de onderste twee (A) dienen
voor het verstellen van de bundel in
het horizontale vlak (bundels moeten

Na deze procedure is het voldoende
de accu eens per 3 maanden bij te
laden. Op deze wijze wordt voor-

steeds met deze twee sch roeven. De

n su lf eren.

stellen van de hoogte van de bundel

komen, dat de platen

gaa

evenwijdig lopen). Begin het instellen
derde

sch

roef (B) d ient voor het in-

(dimlicht moet 1cm per meter zakken).

Koplampen

De Bosch koplampen zijn voorzien
van een duplo-lamp en een ingebouwd
stadslicht.

Teneinde de lichtbundel de gewenste
richting te geven, kan de reflector ver-

steld worden. Nadat door het

los-

draaien van de schroe{ aan de onderzijde de sierrand is a{genomen, wor-

De reflector moet voorzichtig behandeld worden, zodat er geen vingerafdrukken op komen.
Mocht er desondanks toch nog een
afdruk op komen, dan kan deze worden verwijderd met een zachte doek.
Gebru ik nooit een poetsm iddel.

De electrische hoorn

De electrische hoorn is van fabriekswege zodanig afgesteld, dat de beste
capaciteit en de langste gebruiksduur
verkregen wordt. Hij vereist geen enkele vorm van onderhoud of nastelling
gedurende een zeer lange periode. Indien de hoorn niet, of onregelmatig

werkt behoe{t het apparaat zelf niet
defect te zijn. Controleer eerst of de
oorzaak elders te vinden is, zoals een
los contact, 'een gebroken draadverbinding of een ontladen batterij.
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Schema electrische installatie vrachtwagenchassis met benzinemotor
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OVER ZICHT PERIODIEK ONDERHOUD
(Zie tevens blz. 22 t/m

25),

DAGELIJKS

Controleren:

Voorraad brandstoftank.
Bandenspanning,

IEDERE 2OOO KM

controleren:

Vrije slag koppelingspedaal
Remafstelling.
Niveau remvloeistof.
Bandenspanning.
Toestand banden.

Oliepeil versnellingsbak, achteras en stuurhuis.

Aanhalen:

Zuurniveau accu
Instrumenten en accessoires,
Wielmoeren'
Flensbouten aandrijfassen.
Bevestigingsbouten versnellingsbak en stuurhuis.

Bouten veerophanging en moeren veerstroppen.

Smeren:

Fuseepennen.
Stu

u

rkogels.

Bedieningsas koppelingslager,
Pedaalas.

Kruis- en schuifkoppelingen.
Veerbladen.
Accu polen.
Handremhef boom en bowdenkabel.
Kogels versnell ingshefboorn,
As bandenlier.
IEDERE 12.OOO KM

Controleren:
Aanhalen:
Reinigen:

Schokbrekers'
Accu zu u r.
Bouterr achteras'
Lucht{ilter rembekrachtiger.

IEDERE 1ó.OOO KM

Controleren:

Wieluitlijning'
Wiellagerspeling.

Smeren:

Olie verversen van

stuurhuis, versnellingsbak en

achteras.
IEDERE 24.OOO KM

Controleren:
Reinigen:
Smeren:
3ó

Remvoeringen en wielremcylinders,

Grof{ilter

brandstoftank,

Schuifbus en druklager koppeling.
Wiellagers.

VOOR SMEERSCHEMA
VOLGEND BLAD UITSLAAN
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SMEERSPECIFICATIE

Vet:

inplaats van de drie genoemde vetsoorten kan men ook het z,g. ,,multi
purpose" vet gebruiken.

Hypoid-olie:

(Hypoid gear oil)
Transm issie-olie:
t

Straight mineral oil)

boven 0o C
beneden 0o C

SAE 140

boven 0o C
van 0o C tot

SAE 140

beneden

:

Remvloeistof

-

SAE

-

12o

12o

C

SAE
SAE

C

Gebruik steeds Lockheed no. 5 remvloeistof. Indien

90

90
B0

een

andere vloeisto{ gebruikt is, dient men het gehele remsysteem
door te spoelen met spiritus,

SMEERPUNTEN

EN INHOUDEN.

Chassisvet:

Fusee's, stuurkogels, pedaalas, handremhefboom
kabel, bedieningsas ontkoppelingslager,

Kogellagervet:

Tussenlager, ontkoppelingslager.

Wiellagervet:

Wiellagers.

en

bowden-

Transmissie-olie: Stuurhuis: ínhoud 1 liter (K 50 en T 50: 8lt liter).
Versnellingsbak : inhoud 5,2 liter,
Kogels versnellingshefboom, kruis- en schuifkoppelingen,
bandenlier,

Hypoid-olie

:

Achteras

:

Fenetreerolie
Remvloeistof

3B

:

: inhoud standaard 7 ,1 liter, two-speed 6,2

Veren,
Hoofdremcylinder

: inhoud

remsysteem

1%

titer.

liter.

SMEERSCHEMA

o
A

2t000
1

6000

Chassis vet

2t&.

V Kogell. vet
A\ Wiell. vet

tm0

V

u
o
o
tlo

12000

2000

r2000

Hypoid olie

2fn0

Transm. olie
Penetr. olie
Remvloeistof
Reinigen

2000

2@

r2000

rao

16000

Fqp

21000

UN

1. Stuurhuis
2, Stuurkogel
3. Pedaalas
4, Hoofdremcylinder
5. Fusee
6, Wiellagers
7. Stuurkogels
B. Handremhefboom en bowdenkabel

9. Veer
0. Bed. as ontkop. lager
1 1. Kogelscharnier versnellings1

hef boom

12, Kruiskoppeling
13. Luchtfllter rembekrachtiger
14. Tussenlager *)

1

5.

16.

17

.

18.

Kru iskoppeling
Achteras

26,

Kogelscharnier versnellingshef boom

.

19. Wiellagers

27

20. Veer

28, Versnellingsba
29, Wiellagers
30. Veer

. Bed. as bandenlier
22. Wiellagers
23. Fusee
21

Kru iskoppeling *)

'24. Stuurkogel

Schuifkoppeling

25. Veer

*)

Sch

u if

bus ontkop. lager
k

Buschassis hebben een tussenlager

en een kruiskoppeling extra,
Trekkerchassis hebben geen tussenlager.
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