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Rechterzijde motor

Het MOTORNUMMER is ingeslagen in het cylinderblok
terzijde boven de achierste uitlaaipoort.

aan de rech-



VOORWOORD

In deze handleiding vinden de eigenaren van DAF-chassis serie 60
met Hercules dieselmotor waardevolle inlichringen belreffende de be-
handeling en het onderhoud van hun motoren.
Door de hierin genoemde raadgevingen op le volgen kan het rijden
worden veraangenaamd en de levensduur van de motor worden
verlengd. Deze raadgevingen zijn beperkl lot de normale werkzaatm-
heden, die tot de taak yan de chauffeur behoren. Voor verdere af-
slellingen en reparalies raadplege men de dichtslbijzijnde DAF-agent.
Uw wagen is le waardevol om in onbevoegde handen gegeven te
worden. Goed vakmanschap is voor service eyenzeer nodig als voor
de fabrikalie. Wanneer U over een goede werkplaals en deskundig
personeel beschikt, slelt U dan met ons in verbinding betreffende onze
speciale werlcplaals-inslruclies.
Zorg echler vóór alles, dat het normale onderhoud, zoals dit in dit
boekje is aangegeven, aan de hieraan te stellen eisen voldoel.

VAN DOONNE'S AUTOMOBIEL FABRIEK N.V.

N.B. NAADPLEEGT
VAN HET CHASSIS

VOOR BEHA.NDELING
DE DESBETNEFFENDE

EN ONDERHOUD
SPECIALE HA,ND-

LEIDING.
DE,ZE IS VOOR U ONMISBA,.LR!



GARANTIE

Van Doorne's À.utomobiel Fabriek N.V. garandeerl, dat de door haar
nieuw afgeleverde automobielchassis geen foulen bezitlen, welke een
gevolg zijn yan ondeugdelijke conslructie, verkeerd maleriaal of on-
deúgdelijke bewerking.
Op grond hiervan verplicht zii zich, mel uitsluiting van
i'edere andere aansprakelij kheid, alle onderdelen,'wBBr-
yan naar hare mening één der bovengenoemde foulen Ís gebleken
alvorens met het chassis een afstand van 15000 km ,is afgelegd, r€speG-
lievelijk binnen zes maanden na de eerste aflevering door één harer
agenten, kosteloos te vervangen of te herstellen. Levering yan veÍ-
vangingsonderdelen geschiedt af fabriek. :

Onderdelen, waarvoor aanspraak wordt gemaakt op garantie, moeten
franco aan de fabriek le Eindhoven worden opgezonden door lussen-
komst yan de agent, die het betreffende chassis heeft geleverd. Deze

agent zorgt voor demontage en montage zonder enige kosten voor
de eigenaar.
De aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden berust uilsluitend bii
de agent en niet bii de fabriek.
Op de beslissing van de fabriek inzake garantie is geen beroep mo-
gelijk. Door het accepteren yan het chassis verklaart de koper hier-
mede accoord te glaan,

UITGESLOTEN van de door de automobielfabriek verleende garantie

zijn de banden en de accumulatorenbatterij. Voor deze

onderdelen geldt alleen de garantie, die door de betreffende f abri-
kanten verleend wordt, met uitsluiting yan iedere andere àèDSprd-

kelijkheid.
IEDERE GARANTIE.AANSPRAAK VERVATT wannEEr ZONdCT

schrif telijke loeslemming yan de aulomobielfabriek aan het chassis

wijzigingen worden aangebracht, die naar de mening Yan de fabriek
de normale werking of de betrouwbaarheid van het chassis kunnen
beinvloeden. Hetzelf de geldt, wanneer binnen de garantie-termiin
andere dan door Van Doorne's Automobiel Fabriek N.V. geleverde
onderdelen zijn gemonleerd.
Van Doorne's A.utomobiel Fabriek N.V. aanvaardl geen aansprakelijk-
heid yoor buiten het bestek yan bovenstaande bepalingen door hare
agenten mondeling of schrifteliik aangegane garantie-verplichtingen.



SERVICE

Voor het behoud van iedere automobiel is regelmalig en goed
onderhoud een absoluut vereiste.
Alleen daardoor voorkoml U onverwachle bedrijfsstagnaties en ver-
lengt U de levensduur van Uw wagen.
Reeds gedurende de eersle levensperiode kunt U Uw chassis grondig
vernielen door de instruclies belreffende inrijden en smeren niel
na fe komen.
De DAF-organisatie verleent voor een goed onderhoud de speciale
service, beslaande uil hel gratis verrichlen van de werkzaamheden
voor hel doorsmeren en veryersen van de olie na het af leggen van
in lotaal
600 km.

1400 km. en
4000 km.
Yoor deze drie servicebeurten behoeven alleen de gebruikte silr€€r-
middelen le worden betaald. Teyens wordt bij deze gele-
genheden een gratis lechnische contr6le van Uw
itrassis uitgeYoerd.

Wendt U hiertoe tot de DAF-agent, die Uw wqgen
heeft geleverd.
Wij verzoeken U alleen de door de agent aan ons op te zenden verkla-
ring, dat deze werkzaamheden zijn verrichl, te willen onderlekenen.
Een goede verzorging alleen gedurende de inrij-periode is echter niet
voldoende. Ook daarna moet U niel alleen zorgen voor een regel-
matig doorsmeren en olie-verversen, zoals in deze handleiding staat
aangegeyen, maar bovendien moet U steeds in het oog houden, dat
voorkomen beter is dan genezen.
Laal daarom Uw wagen periodiek conlroleren door onze DÀ,F-agent,
die U deze heef t geleverd. U voorkoml daarmee bedrijfsslagnaties,
die anders de hoogste post op Uw onkoslenrekening kunnen uilmaken.
Nadere bizonderheden omlrent deze periodieke contróle vindt U op
pagina 6 yan deze handleiding. De híeraan verbonden koslen zijn
speciaal voor DAF-bezitlers zeer gering.



PERIODIEKE CONTROLE EN RUIL-
ONDERDELEN

Zelfs het meesl zorgvuldíge onderhoud en de besle riimethode kunnen
niet voorkomen, dat ook een aulomobiel, die aan de hoogste eisen
voldoet op den duur sliitageverschiinselen gaat yerlonen.
Deze slíitage lreedt bii bepaalde onderdelen yroeger op dan bii andere
en ontslaal bovendien zeer geleideliik, zodal wie hier niet speciaal
acht op slaal dit ontslaan nauwelijks merkl, lotdat hel te laat is.
Dan heeft de sliitage zo'n yorm aangenomen, dat een somtijds be-
langriike reparalie onvermijdelijk is. Een reparatie, die niet alleen
kosten met zich brengt voor de herstelling zelve, maar vooral ook
door de bedriifsstagnatie, die misschien niet direcl in geld kan worden
uitgedrulrl, maar waarvan de werkelijhe omvang zeer belangrijk
kan zijn.

VERGEET DA,AROM NOOIT, DAT VOONKOMEN BETER IS DAN
GENEZEN!

Voorkomt bedriifsslagnalie, niel alleen door een goede behandeling
en een zorgvuldig onderhoud, maar ook door een periodieke conlróle.
Periodieke conlròle, dal wil zeggen hel op geregelde tijden ge-
middeld om de 10.000 km. doch voor bepaalde onderdelen van de
dieselmotor eerder, op bedrijfszekerheid, onderhoud en slijtage
van Uw wagen lalen conlroleren yan alle onderdelen, De hiervoor
in aanmerlring lromende onderdelen kunnen dan legelijkertijd worden
nagesleld. Van andere delen wordl fijdig ieder begin van slijlage
geconslaleerd' zodat yoor veryanging of herstelting een ogenblik kan
worden gelcozen, dat de onvermijdelijke bedrijfsstagnatie voor U zo
weinig mogelijk slorend is. Trouwens, een dergelijke fijdige herstelling
is alriid van kleinere omvang, dus ook van kortere duur, dan in ge:
vallen' dal men gewacht heefl fof de slijtage zich als sloring begint
le uifen.
Ons slreven is, voor onderdelengroepen, waaryoor na verloop van
tiid een lijdrovende reparatie onvermijdeliik is, meer en meer tot
levering van ruilonderdelen over le gaan.
Wendt U voor inlichtingen hierover tot onze agenten, die U ook vo!-
ledig kunnen inlichten omtrent het voor DÀ,F-bezitters geldende spe-
ciale tarief voor periodieke contróle. Onze agenlen zijn niel ailéen
speciaal hierop ingesleld, doch houden bovendien ons sleeds op de
hoogle Yan de resullalen van deze conlròIes. Wii blijven gaarne op
de hoogte Yan de levensloop van Uw wagen, opdat deze U de meestè
voldoening zal kunnen schenken!
Wanneer U geen ervaring heeft met dieselmotoren houdt er dan
vooral rehening mede, dat hoewel het onderhoud yan de dieselmolor
zeker niet meer zorgen vereist dan dat yan de benzinemolor, yer-
waarlozing bii de diesel spoediger ernslige gevolgen heeft. Dil is
dus een reden le meer om te zorgen, dat de dieselmolor periodiek
geconlroleerd wordt. Bii deze contróle van de diesel wordt speciale
aandacht geschonken aan de volgende punlen:

contróle van bouten en moeren, waaronder speciaal:
Cylinderhopboulen.
Moeren in- en uillaalspruilslulc.
Molor-ophangpunlen.



Niveau en loesland motorolie.
Contróle oliedruk.
Conlróle olieleidingen en oliefilters.
Conlróle carterventilalie.

Walerpeil controleren, c.q. reinheid waler.
Walerslangverbindingen nazien.
Smering walerpomp controleren.
Werhing lhermostaat conlroleren.
Spanning ventilalorriem conlroleren.

Ballerij controleren.
Hulpapparalen voor het slarlen controleren.

Contróle luchtdichtheid brandstofleidingen.
ContróIe smeeroliepeil brandstofpomp.
Conlròle algemene werking yan de motor.
Contróle van de filters (brandstof, smeerolie en lucht).
Conlr6le' zo nodig reinigen en afslellen, c.q. verwisselen yan de vér-
stuívers.
Contróle afstelling brandstofpomp.
Zo nodig werking brandstofpomp controleren, c.g. pomp verwisselen.

A,fslelling kleppen conlroleren.
Compressie van elke cylinder opmeten.

Dynamo conlroleren.
Starter controleren.
Werking en verlichling instrumenten op instrumentenbord conlroleren.

DE HERCULES DIESELMOTOR
T e c h n i sc he s p e c i f i c a f i e.

MOTOR Hercules DJXH; 4-tact

Brandstof Dieselolie
Aantal cylinders E

Bouwwijze met kopkleppen
Cylinderboring gS.2 mm
Slag I l4.g mm
Cylinderinhoud 4.38 l.
Compressieverhouding 15.7 : I
Maximum vermogen 99 pk bij 2G00 omw/min
Maximum koppel 32.1 kgm bii ls00 omw/min
Volgorde Ínspuiting l-5-3-G-2-4
Brandstofverbruik lg0 glpK/u
cylinderblok met droge voeringen
Krukas T X gelagerd
Brandstofpomp Bosch
Inspuitstukken Bosch
Droog luchtf ilter
Smeerolief ilter
Twee speciale dieselolief ilters
Vacuumpomp
Gecombineerde druk- en spat-

smering



Smeeroliedruk, minimum
Waterpomp-type
Inhoud koelsysteem
Temperaluurregeling

A,fstelgegevens
Klepspeling (warm)
Inspuitdruk

2 kg/cmz bii 1600 o/m
centrifugaal
22 l.
thermostatisch (Thermoslaal

openl op 65' C)

0.10" of A.284 mm
I l5 alm.

Momenten voor het aandraaaien van cylinder-
kopbouten.
Jlf lezingen op de conlrólesleutel (torsiesleutel).
Moeren cylinderkopbouten 157,5 frlbs of 2l kgm.

Draai de kopbouten gelijkmalig vast. Begin hiermede in het midden
van de kop en werk vervolgens naar de uiteinden van de kop toe.
Dit aandraaien herhaalt men, f otdat alle moeren goed vastzitten.

Vcrsuum
De dieselmolor heeft geen carburator met smoorklep. Voor hel vacuufir
voor de rembekrachliging of andere doeleinden is daarom een vacuum-
pomp gemonleerd.

De verbrandingsruimte
De Hercules dieselmotoren zijn van het type met voorkamer.

Bii deze motoren wordt de brandstof niet direct in de verbrandinEs-
ruimte van de cylinder ingespoten, doch in een kleine af zonderlijlce
ruimte' die op verschillende manieren met de verbrandingsruimie in
verbinding kan staan.
De verbranding wordt dus in de voorkamer ingeleid.

Door de beperkte hoeveelheid lucht han slechts een gedeelte van de
ingespolen brandstof in de voorkamer verbranden. Hierdoor ontslaa!
een drukverhoging, waardoor de overige brandstof naar de verbran-
dingsruimle boven de zuiger gedreven wordl.

Door de geleideliike verbranding is de dieselklop bii de voorkamet-
molor minder slerk dan bii de dieselmotor met direcle inspuiling.
Verder kan bii het voorkamersysleem de inspuitdrulc lager iiin.
De voorkamermoloren slaan niet, zonder speciale voorzieningen,
ook koud direct aan. Wanneer de motor koud is komt bij de eerste
omwenlelingen de luchf: in de voorkamer niet voldoende op tempera-
luut. De lucht moet daarom eerst kunstmatíg op temperatuur gebracht
worden. (Zie pag. l4).

Het onderhoud vcrn de dieselmotor
De behandeling van de speciale onderdelen als versluiyers en brand-
stofpomp mag alleen geschieden in werkplaalsen, die hiertoe de ge-
schikle apparaluur bezitlen en door personeel, dat de voor de uit-
voering hiervan noodzakelijke praclische opleiding heef t genolen.



Verder dient bii de verzorging yan dieselmotoren speciaal le worden
gelet op het volgende.

In de eersle plaats is reinheid van de gebruikte brandstof van het
groolsle belang. De in verband hiermede aanwezige fillers moelen
àaatottt geregeld op de in dit instructieboekie aangegeven f ijden en

wijzen worden schoongemaakl of verwisseld. Hetzelfde geldl voor het
tuétrUitler, dèf'.bii verstopping oorzaak kan ziin van een onvolledige
verbranding. Ook hel onderhoud van het olief iller en het oP liid
af lappen en verversen van de motorolie moel nauwkeurig volgens
de aanwijzingen geschieden. Weliswaar bliift de smeerolie bii de
dieselmolor gewoonlijk in goede conditie, zolang brandslofloevoer en
inspuitstukken in orde zijn en de zuigers niet overmatig lekken' maar
het koud starten en andere afwijkingen doen ook hier hun invloed
gelden.

Van de door de fabriek aangegeyen perioden voor het conlroleren en
schoonmaken van de verstuiyers mag onder geen enkele Yoorwaarde
worden afgeweken.

Ten einde bedriifsstagnalie le voorkomen, verdient het Yoor de 9G-
bruikers aanbeveling sleeds een compleel stel op de Yoorgeschreven
inspuitdruk af gestelde inspuitstuhken in voorraad te hebben. Deze

Linkerziide molor



hunnen dan worden gemonleerd, terwijl de andere in de daarloe
ingerichle werkplaals worden gecontroleerd en af gesleld.
De brandslofpompen behoeven eerst na een veel langere periode ge-
conlroleerd te worden. Ten einde bedrijfsstagnatie te voorkomen, be-
schikken de DÀ'F-agenten oyer ruil-brandstofpompen, die tegen be.
paalde Yoorwaarden ler beschikking kunnen worden gesleld.
Na langere tiid gebruik is het mogelijk, dat onregelmatige werking
van een brandstofpomp optreedt tengevolge yan slijlage yan een
plunjer. Een plunjer mag uilsluitend compleet met het bijbehorende
pompcylindertje verwisseld worden.
A.lle dieselmoloren ziin voorzien van e€n regulalor, die zotgl, dat de
molor niet onder een bepaald laag en niet boven een bepaald hoog
aantal loeren kan komen. Hel is noodzakelijk, dat de goede werking
van deze regulalor en van de hiermede verbonden overbrengings-
organen periodiek gecontroleerd wordl.
In aanmerking nemende, dat het onderhoud yan de speciale onder-
delen' als verstuivers en brandslofpomp, behoort le geschieden door
deskundig personeel in een werkplaals, die over de voor dit doel
noodzakelijke apparaluur beschikt, is het onderhoud voor de ge-
bruiker niet moeilijker dan dat van de benzinemotor. Aan de onder-
houdsvoorschriften moet echler stipt de hand worden gehouden, daar
de gevolgen van verwaarlozing bii de dieselmotor van ernsliger
aard zijn.

IN BEDRIJF STELLEN VAN DE MOTOR
Het inrijden.
Een wagen mel een nieuwe motor mag nief direct mel een hoge
snelheid worden gereden; de onderdelen moeten eersl de tijd hebben,
goed in le lopen. Men neme daarom gedurende de inrij-periode strikt
de volgende voorschriften in achl, waaruit btiikt, dat de maximum-
snelheid slechts geleidelijk mag worden opgeyoerd:

vrachtauto's irekkers
40; 35 km. per uur
45; 40 t, r, .,
55; 45 ,, ,r ,.

55 rt .r .l

Daarna kan de snelheid geleidelijk tol het maximum worden opge-
voerd. Vrachlauto's mel aanhangwagens moeten in deze gelijk gesléta
worden aan lrekkers met opleggers.
Gedurende het inrijden moet belreffende de smering van cle
molor hel speciale voorschrif t in acht worden genomen, dat de olie
moet worden verversl, nadat de wagen in totaal heeft afgelegd 600 km

1400 km 2500 km 4000 km. Daarna moet het verversen na
iedere 1500 km plaats hebben.

ALGEMENE RAA.DGEVINGEN
Door onderslaande voorzorgsmaatregelen zo veel mogelijk op te vol-
gen, zal men bij het gebruik van de mofor veel moeilijkheden en
abnormale slijtage voorkomen,

snerhe'' 

;",'ffLifí,

km
tt

tt
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l.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

ll.

12.

13.

15.

16.

F i I t e r s. Houd deze vooral goed schoon; het zijn de bescher-
mers van Uw molor. Vervuilde filters veroorzaken snelle slijtage
enr een laag motorvermogen.
Brandstof. Gebruik geen vuile bussen voor het vervoer.
Betrek alleen brandstof van bekende maalschappijen.
Houd alle brandstoffilters schoon en kiik hen regelmatig tla.

Smeerolie. Tap het carter tijdig af. Gebruik de beste merken
o1ie. Reinig en vervang het smeerolief ilterelement op de vastEe-
stelde tijd. (Zie ,,Ifet oliefilter" in het gedeelte onder ,,SmerirrE").
Laat het oliepeil niet te ver beneden het merkieken ,,Danger" op
de oliepeilstok zakken. Immers, hoe groter de olievoorraad is, des
te beter zal de olie in staaf zijn de wrijvingswarmle op te nemen
en te verspreiden. Vul echter geen olie bii tot boven het
,,Full" merkteken.
Laat de molor in geen geval lopen zonder smeerolie of zonder
koelwaler.
Gebruik geen olie, dieselolie of petroleum in het koelmiddel, aan-
gezien deze stoffen een schadelijhe invloed hebben op de rubber-
delen van de walerkoeling.
Laat de motor nooit draaien, wanneer het koelwaler of hel anli-
vriesmiddel kookt. Hierdoor gaat de smering falen en de motor
kan ernstig vervuilen.
Giet geen koud water in een overhitte molor. Dit kan de cylin-
derkop, het blok e.d. doen scheuren.

Laat het luchtfilter nief versfopt raken en let er op, dat alle
verbindingen goed aangehaald zijn. Slechts door het filter goed le
onderhouden, behoedt men de motor reeds voor onnodige slijtage.
Start de molor nooil, voordal men de olie, het waler en de brand-
stof heef t geconlroleerd en voordat de motor in gereedheid ge-
bracht is.

Laat de motor niet onbelasl op hoge snelheid draaien. Dit .rrer-

oorzaakl onnodige slijtage en verkort de levensduur.
Lcrat de motor niet onnodig stationnair drcrcrÍen.
Het heeft niet alleen een nadelige invloed op de motor, het ver-
hoogt bovendien de bedrijfskosten.
Maak in de lagere versnellingen een verslandig gebruik van de
motor als rem. De molorsnelheden, welke mogeliik zijn, wanneeÌ
men in één van de lagere versnellingen een steile helling afdaall,
kunnen hoger zijn dan die, waarvoor de motor berekend is. Het
zal schade veroorzaken, tenzij de wagensnelheid in een bepaalde
versnelling niel groter wordl dan de snelheid in diezelfde ver-
snelling op de vlakke weg.

l{. Laat de motor nooit draaien zonder oliedrukaanwijzing op de
meler, anders zal beschadiging yan de molor hel gevolg ziin.
Laat de brandsloflank niet geheel leeg raken, daar er dan lucht
in de brandstofleiding strooml, waardoor de motor afslaat en veel
tiid verloren gaat met het weer op gang brengen yan de molor.
Zorgt, dat alle verbindingen van de brandstofleidingen luchtdichl
ziin en dat nergens lucht in het brandslofsysteem kan komen.

11



17.

18,

19.

20.

Vuil, gruis, vezels of andere ongerechtigheden in de brandstof
of in de smeerolie zijn nadelig voor de motor; als gebruiker is
hel Uw plichl er op ie lellen, dat geen ongerechtigheden in de
molor geraken.
Start de molor niel bii koud weer, zonder dal men op de hoogte
is met het gedeelte: ,,Het starien bii koud \trreer".

Enige uitwendige verwarming van de motor zal het starten bij
koud weer vergemakkelijken en de balterij sparen.

Gebruik de startmolor niet langer dan t0 sec. achter elkaar.
Wacht daarna minstens 20 seconden, voordat men weer lracht
te starten. lllfanneer men zich hieraan niet houdt, kan een ver-
brande starlmotor het gevolg zijn.
Start of gebruik de motor niet, voordal men de instruclies zorg-
vuldig doorgelezen of bestudeerd heef t; als gebruiker bent U
dil aan Uzell, verplicht.
Let er op, dat de radiator niet verstopt is lussen de ribben of
buizen, daar anders de luchtstroom belemmerd wordt en het
koelvermogen vermindert.

22.

BEDRIJFSTEMPERATUUR
Het is voor iedere molor van grool belang, dat de normale bedrijfs-
temperaluur goed in het oog wordt gehouden. De motor mag niet te
warm worden, maar evenmin le koud blijven.
De normale bedrijfstemperafuur van de Hercules
dieselmotor van Uw DAF is 80' C.
Ge hebt een koelwatertemperatuurmeter op Uw instrumentenbord;
hel is van belang, deze geregeld in hel oog te houden.
Bii een le lage temperaluur is niel alleen de smering onvoldoende,
maar is ook de verbranding onvolledig. Het gevolg hiervan is veÌ-
hoogde cylinderslijlage.
Wanneer een molor koud gestart is, moet men dus lrachten de
koelwalertemperatuur en dientengevolge ook de smering zo snel
mogelijk op een normaal peil le brengen. Het is hiertoe het besle,
de molor, zodra deze behoorliik door blijf f lopen, op een gemiddeld
toerental onder enige belasting le lalen lopen. Men kan dit bereiken,
door op een lage versnelling voorzichfig weg te rijden, totdal een
temperatuur van ongeveer 50oC. bereikt is; daarna kan men tot de
normale belasting overgaan.
Voor een snel bereiken van de vereiste bedrijfstemperatuur is een
goede werking rran de hieronder nog nader te bespreken lhermostaat
in het koelsysteem van groot belang.
Bii koel weer en zelfs bii malig warm zomerweer is het noodzakelijk
de radiatorhoes te gebruiken.

STARTEN EN STOPPEN VAN DE MOTOR
A.lvorens de motor le starlen, moet men zich overtuigen, dat vol-
doende brandslof, smeerolie en water aanwezig zijn, resp. in brand-
stoftank, in molorcarler en brandslofpomp en in de radialor. Verder
is het noodzakeliik, dat de batterij voldoende op spanning is.

21.

t2



l.

2.

Stcrrten
Voor het voor de eerste maal starlen of voor het
starten, nadat de motor lange tiid buiten gebruik heef I gestaan,
moeten bij een buitentemperatuur van 10" C (50' F) of hoger, behalve
het hierboven gegeven advies, Ce volgende raadgevingen in acht
worden genomen:

Controleer de smering van de dynamo, starter, ventilalor, waler-
pomp en andere onderdelen. Controleer of het luchtfilter niet ver-
stopt, goed gemonteerd en schoon is.

Controleer de spanning en zo nodig het soortelijk gewicht van
het electrolyt van de accu.

Controleer de gehele eleetrische instalaltie op losse verbindingen
en let er op, dat alle componenten goed met elkaar aangeslo-
ten zijn.

4,. Zotg er voor, dat geen losse onderdelen, gereedschappen e.d. op
de motor liggen, daar deze ernstige schade kunnen veroorzaken
of omstanders ernstig lichamelijk letsel kunnen f oebrengen.

5. Demonleer de verstuivers uit de cylinders en torn de motor drie
of vier maal met de handslinger, teneinde hel motordrijfwerk
enigszins ,,los" te maken. Hierdoor worden tevens de schadelijke
gevolgen van eventueel water in de cylinders voorkomen.

6. Een veel voorkomende oorzaak van niet starten van de motor is
lucht in het brandstofsysteem. Handel voor hef ontluchten volgens
de voorschriften op pag. 22.

7. Start de motor mel behulp van de starter na voor-verwarming van
de gloeibougies, zoals hieronder aangegeven bii Het starten
bii koud weer. Als alle voorgaande instructies goed opgevolgd
zljn en er wordt gebruik gemaakt van de juiste brandstof, zal de
rnotor onmiddellijk aanslaan.

8. Laal de motor mel matige snelheid lopen tot hij goed warm is
en de smering goed functionneert. Zie de raadgevingen, die né
het starten opgevolgd moeten worden en he! hierboven gegeven
advies betreffende het bereiken van de bedrijfstemperaluur.

Het normaal slarlen van de motor.
.4,1s de molor kort geleden nog gelopen heeft en er is sindsdien niels
aan veranderd of gerepareerd, wordt op de volgende wijze gestart:
L. Controleer de brandstoftoevoer,
2" Controleer het peil van de olie met behulp van de peilslok. (Stand

van de olie ,,FIILL".)
3. Controleer het koelwater.
4,. Houd, indien de motor koud is, rekening met de buitentempera-

tuur. Volg, indien deze lager is dan 10" C (50" F) de voorschriften op
voor ,,I{et starten bij koud weder".

5. Inspecteer de gehele motorinstallatie; let er op, dat alles in orde
is en goed vast zit en dat geen losse onderdelen of gereedschappen

6.

7.

op de motor liggen.
Start de motor met behulp van de starter.
Controleer de molor zoals hieronder aangegeven in het gedeelle:
,,Nó het starten op te volgen raadgevingen".
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Het starlen bij koud weder.
De ontbranding van de brandstof in de verbrandingsruimte van de
dieselmotor heeft uitsluitend plaats tengevolge van de lemperaluurs-
verhoging van de bij de compressie samengeperste lucht. Wanneer het
melaal van verbrandingsruimte en cylinder zeer koud is, terwijl bo-
vendien de lemperatuur van de aangezogen luchl laag is, kan de
eindtemperatuur van de samengeperste lucht onvoldoende zijn, om
de ingespolen brandstofnevel tot onlbranding te brengen. Hoe sneller
de slarter de motor ronddraail, des le minder fijd is beschikbaar orn
de compressiewarmte door het ijzer en het wafer le lafen absorberen.
Er zijn lwee middelen om de lemperatuur te verhogen:
l. Verwarming van hel koelwater.
2. Verwarming van de lucht.
Door de radiator te vullen met heet water zal het starlen worden
vergemakkelijkt.
Hel is in ieder geval gewenst, de molor enige slagen met de hand
te lornen.
De verwarming van de lucht geschiedt bij de Hercules dieselmoioren
in de inlaatbuis. Hierloe is onder het bereik van de bestuurder een
handpompie aangebracht, waarmede olie gepersl kan worden door de
sproeier van een in de inlaatbuis gemonleerde oliebrander. In het huisvan deze brander bevindt zich ook een bougie met een zeer lange
electrode, welke in verbinding staat met een lrillerbobine voor een
slroom van 12 voll. Een met de massa verbonden eleclrode is geplaatst
op een afstand van ong'eveer l/8 inch van de electrode van aÀ Éougie,
zodat' lussen deze beide een vonk van dezelfde grootte gevormd kan
worden. Deze vonk bevindt zich legenover de brandstofstraal, die uit
de sproeier komt en die dientengevolge aangestoken wordt.
De primaire slroom van de lrillerbobine wordt gesloten door middetvan €€n; drukschakelaar. Zodra een straal brandstof uit de sproeierkoml, staat de schakelaar onder druk, waardoor deze sluit, de triller-
bobine begint le werken en de brandstofstraal onlstoken wordt door
de vonk. De vlam' die hierdoor ontslaal, wordt bij het starten meege-
zogen in de cilinders en verwarmt hierr de koude lucht, waardoor hel
aanslaan van de koude motor bevorderd wordl.
Hel is duidelijk, dat voldoende brandstof moel worden ingespoten ommogelijk te maken, dat de vlam ontslaat. De hoeve,ettrela ùrandstofmoel echler beperkt worden tot het noodzahelijfte minimum, daar eenteveel aan brandsfof bii de verbranding leveel zuurstof zou onlrekken
aan de luchl, die door de inlaatbuis in de cilinders wordt aangezogen,
waardoor voor de verbranding van de op de normale wijzé in Aeciinders ingespoten brandstof geen voldoende zuurstof meer ler be-schikking zou blijven.

Hel is daarom absoluut noodzakeliik, de volgendeinslruclies belref f ende h'et gebruik van de hand-
POmp voor de Iuchtverwarmer nauwkeurig op !evolgen!
l. Daar de vlam in de cilinders gezogen moet worden, m a g d ehandpomp atleen gebruikt worden, rerwiil de sral-ter de motor ronddraait.
2. Geef enkele snelle slagen met de pomp, totdat ge een duidelijkmerkbare weersland voell. Dif betekent, dat de bràndslof door deleiding gaat vloeien.
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3. Beweeg, zodra ge de weerstand begint te voelen, de pomp nog
slechts zeer langzaam. Dit is voldoende om het conlact van de druk-
schakelaar gesloten te houden en een kleine hoeveelheid verstoven
brandstof in de inlaatbuis le spuiten.
4, Twee slagen met de pomp moelen voldoende zijn om de motor te
doen aanslaan.
5. Wanneer de motor aanslaat, doch langzamer gaat lopen als ge met
pompen ophoudt, geef dan nog één korte slag met de pomp.
6. Wanneer de motor aanslaat, doch langzamer gaat lopen, terwijt
ge pompt, houdt dan onmiddeltijk metl pompen op.

Wanneer het op de aangegeven wijze gebruiken van de handpomp
voor de luchtverwarmer niet het gewensle resultaat heeft, wendt U
dantoteenDAF-agent. Tracht niet door extra pompen
de motor te laten aanslaan; dit he'eft een negalief resul-
taal' dat vergeleken kan worden met te lang choken bii een benzine-
motor.
Het is in ieder geval Stewenst, dat men de hierboven onder V o o r d e
eersle maal starten gegeven aanwijzingen nogmaals conlro-
leert. Let er steeds op, dat de startmotor volkomen stil slaat voordat
opnieuw gestart wordt, daar anders de starterkrans beschadigd kan
worden.

Né het starten op te volgen raadgevingten.
Nó het starten dient men de molor zorgvuldig te inspecteren om
zeker te zljn, dat alle onderdelen goed f unctionneren.
l. Conlroleer de oliedruk. Indien de meter geen druk aanwijst na

l0 à 12 seconden, zet dan de motor af en ga na wat de oorzaak
kan ziin. Indien de lagers in goede condifie zijn en de juiste soort
olie gebruikt wordt, moel de oliedruk, als de molor op 1600 loeren
draait, minstens 2 kg/cmz bedragen. Indien de olie zeet koud of
dik is, zal de druk hoger zijn. Wanneer de olie warmer wordt,
zal de druk vanzelf afnemen.

2. Controleer de watercirculatie en temperaluur. Indien geen circu-
lalie plaats heefl, zet dan de motor af en ga na-. wat hiervan de
oorzaak kan zijn. Laat de molor nief draaien, indien het waler
kookl. De hilte van de' cylinderwanden verbreekt n.I. de oliefilm
en veroorzaakt bovendien aanzienlijk waterverlies als gevolg van
de snelle verdamping.

3. Lel er op, dat de motor soepel en rustig loopt en niet abnormaal
rookt. Het is' mogelijk, dat de motor onregelmatig loopt, doordat
één of lwee cylinders nog te koud zijn. Wanneer de motor warm
wordt, zullen alle cylinders goed werken. Mocht dit echter niet
het geval zijn. zoek dan de oorzaak op.

4. Ga na of nelgens olie of waler lekt.
5. Conlroleer de venlilalor-aandrijving. Slappe V-snaren veroorzaken

slippen, waardoor een goede werking van de ventilalor belem-
merd wordt en de snaren snel slijten. Laat de venlilator nooit
zonder smeermiddel lopen, maar smeer ook niet bovenmalig, daar
het teveel op de er omheen liggende delen geslingerd wordt.

6. Controlee4 op de ampèremeler of de dynamo voldoende bijlaadt.
7. Zorg voor regelmatige reiniging van alle f ilters - brandstof , smeer-

olie en lucht.
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Het stoppen van de motor.
l. Men stopf de molor door hel uittrelrken van de sloptrekschakelaar

op het instrumentenbord. Laat deze schakelaar niet
los, voordat de motor geheel stil slaat.

2. J[ls de temperatuur beneden het vriespunl ligf en er wordl fteen
antivries-mengsel gebruikl, moel het gehele koelsysteem afgelapt
worden.

3. A'ls een anlivries-mengsel gebruikt wordt, moel dit geconlroleerd
worden, orn zeker te zijn, dat het niet zal bevriezen. Het is het
beste een mengsel le gebruiken, dat nog niet zal bevriezen bij
een temperaluur, die ver beneden die temperaturen ligl, die ge-
woonlijk voorkomen.

4. Vul de batterii niel, wanneer men de motor juist heeft afgezet en
de wagen niet direct weer gebruikl wordt. Dit verhoogt n.l. de
kans op bevriezen. Vul de batterij, vóórdat de wagen voor de daErit
in gebruil( genomen wordl.

Opmerking:
Indien de wagen in een verwarmde ruimte wordt gestald, waar be-
vriezen dus niet mogelijk is, kunnen de punten 2, 3 en 4 builen be-
schouwing gelalen worden.

DE SMERING VAN DE MOTOR
De eerste zorg voor een goed onderhoud van de molor is het nauw-
keurig opvolgen van de instructies betreffende de smering.

Smeersysteem
De smering geschiedt onder druk; de hoofdlagers en drijfstanglagers
worden gesmeerd via kanalen, welke in de krukkast resp. in de kruk-
as geboord zijn. Smering van het klepbedieningsmechanisme geschiedt
via een kanaal in het cylinderblok, in de cylinderkop en via de holle
tuimelaar-as. De cylinders, zuigers en klepstolers worden gesrneerd
door olie, die van de drijfstangen afgeslingerd wordl.

SMEERINSTNUCTIES.

Oliepeil en de hoeveelheid olie
Het peil van de olie in hel carter wordt afgelezen op de oliepeilstok.
Om dif nauwkeurig te kunnen doen, maakl men de uilgenomen peil-
slok eerst schoon en sleekt hem weer in het carler. De stand yan de
olie moet gehandhaafd blijven tol aan of op het merk ,,FIILL" op
de peilstok; de stand mag nooit beneden het merk ,,Danger" dalen.
Controleer . het peil sleeds, wanneer alle olie uit de molor !n
hel carter terug is gedropen; dat is minstens 20 minuten nadat de
molor gedraaid heefl. Hel oliepeil kan dus het beste 's morftens vóór
hel begin van de eersle rit geconlroleerd worden. Wanneer het filter-
elemenl gereinigd of vernieuwd i's, moet men de motor een ogenblik
lalen draaien, waardoor het filter gevuld wordt; conlroleer daarna
het oliepeil nogmaals en vul de olievoorraad zo nodig aan.
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Het verversen vtrn de olie
Ondanks de goede werking van olie- en luchtf illers is niet le ver-
mijden, dal stof in de molor doordringt. Bovendien verzamelen zich
in het motorcarter condenswaler en kooldeeltjes, die zich lezamen
mel het stof vermengen met de smeerolie. Bii een slechle afslelling
van de motor en bij het draaien yan de koude molor wordt de smeer-
olie bovendien verdund. Niei fijdig verversen van de smeerolie kan
daarom zeet ernstige gevolgen hebben. In de eersle plaats krijgt
men hierdoor slechl sluitende zuigerveren, kleppen en klepgeleiders.
Door de slecht sluitende zuigerveren komt de olie gemakkelijker langs
de zuigers in de verbrandingsruimle, waardoor niet alleen het olie-
verbruik toeneemt, maar ook de motor verder vervuilt. Gedeelteliik
verbrande smeerolie en brandstof Steven tezamen een dun vloeibaar
product, dat de smeerolie dusdanig verdunt, dat g3en votrdoende
smering meer kan plaats hebben.

Ververs dus Uw olie op tiid!
Hierloe moelen de volgende perioden in het oog worden gehouden:
Gedurende het inlopen na een lolaal afgelegde afsland van
600 km 1400 km 2500 km verversen.
Nadat een afstand van 2500 km. is af gelegd moet de olie na iedere
1500 km. worden af getapt en verversl. Bij het verversen van de
molorolie moet men gelijktiidig de olie van de brandstofpomp ver-
versen.

Oliedikte
Alleen op tijd verversen is echler niet voldoende. Het is ook slrikt
noodzakelijk U te houden aan het voorschrif t betreffende de olie-
dikle. Gebruikf voor molor en brandstofpomp motorolie SAE 30 in de
zomer en SAE 20 in de winter.

Gebruikt voor dieselmoloren uitsluitend HD-olie.
De voorschriflen voor de inloopperiode van de motor gelden
ook na een revisie. Gedurende de inloopperiode dient een dunnere
olie gebruikt te worden. Voor de inloopperiode raden wij SAE 20
aan onder normale lemperaluuriomstandigheden 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 het gevolg zijn
van het gebruik van een goedkope olie, veel kostbaarder zijn. Som-
mige olién bevatten zwaveldeelties, die zelf, weliswaar geen nadelige
uilwerking hebben, maar lezamen met bepaalde verbrandingspro-
ducten zuren vormen, die de metaaloppetvlakken aanlaslen. Behalve
door gebruikmaking van uitgebreide hulpmiddelen en door langdurige
onderzoekingen is het overigens zeer moeilijk te beoordelen of een
bepaalde smeerolie al dan niet van goede kwalileit is. In de practijk
is het daarom het besle, olie te kopen van een bekend en betrouw-
baar merk. Het gebruik van een gedoopte olie wordt aanbevolen.
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De oliesoort
Om vast te stellen welke olie het best gebruikt kan worden, doet
men het beste zich te houden aan het advies van de oliemaatschappij
van welke men de olie betrekt. FIet is n.l. heel goed mogelijk, dat
twee schijnbaar gelijke olién van verschillende merken voor geheel
uiteenlopende doeleinden gebruikt moeten worden.

Olievutpiip
De vulpijp dient tevens voor ventilatie van het carter. Daarom is depijp van een f ilter voorzien, dat voorkomt, dat stof of vuil in het
carter geraken. Door een verstopt f iller kan druk op de olie en
olieverlies vetoorzaakt worden. FIet onderhoud is zeer eenvoudig en
het verdient aanbeveling het f ilter geregeld te reinigen.

Het oliefilter
Aan het olief ilter dient regelmatig aandacht geschonken te worden.
De conditie van het f ilterelement kan men vaststellen aan de hand
van de conditie van de olie. Indien, ondanks inachtname van de
voorgeschreven verversingsperioden de olie zwart begint le worden,
moet het element vernieuwd worden. FIet is gewenst, dit in ieder
geval iedere 7500 km te doen. Bovendien moeten iedere 1500 km
de elementen 2 en 3, die zich in het filterlichaam I bevinden, worden
uitgewassen in petroleum of gasolie. Vuil en water uit hel filter
moeten geregeld worden af getapt door het uitschroeven van stop 5.

Het olief ilter

De oliedruk
Het is noodzakelijk, de oliedruk geregeld te controleren op de daar-
toe op het instrumentenbord aanwezige manometer. De druk moet
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il.:

minstens 2 kg/crrrz bedragen bij f 600 l/m. Bij hoge loerentallen
zal de aanwijzing iets hoger, bii lage toerentallen zal deze iets lager
zijn. De manometer wijst eveneens een hogere druk aan wanneer
de olie koud, is.
Wanneer de lagers versleten raken, zal langs deze weg olie onf -
wijken en dientengevolge zal de oliedruk enigszins dalen, Het is niet
raadzaam, in dif geval de oliedruk fe verhogen, aangezien de extra
hoeveelheid olie, die via de lagers weggeslingerd wordt, de cylinder-
wanden reeds overmalig smeert.
De oliedruk zal eveneens enigszins variéren bij verschillende merken
en soorten olie.
De beoordeling, of de oliedruk gewijzigd moet worden, kan om deze
redenen het beste worden overgelaten aan een deskundige, terwijl
men ook voor hel verslellen goed doet, door zich iol de dichlstbij-
zijnde dealer te wenden.
Men verzuime echter nief, indien de oliedrukadn-
wiizing niet normaal is, hieromtrent direcl advies
in te winnen!

Gedemonteerd oliefiller

KOELSYSTEEM

De waterpomp
De waterpomp is een centrif ugaalpomp, die iedere dag gresme,erd
moet worden met olie. Geen vel gebruiken voor dif doel.
Ten behoeve van het aftappen van het koelsysleem bevindt zich op
het cylinderblok aan de linkerzijde bij het vliegwielhuis en onder aan
de inlaatzijde van de waterpomp een af tapkraant je.

De thermostqqt
De motor is uitgerust mel een thermostaal, welke verhinderl, dat het
water uit de motor naar de radiator stroomt, vóórdat hel op tem-
peratuur gekomen is. De thermostaal voerl een bepaalde hoeveelheid
waler uit het cylinderblok via de omloopleiding naar de inlaatziide
van de pomp, van waaruit het opnieuw door de motor circuleerl.

I'
*
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Dit gaal door, tot hel waler in de motor op die temperatuur is ge-
komen, waarbij de thermostaat beginl le openen en hel waler uit
de motor nu in de radiator kan stromen. Dil water wordt door de
pomp direct weer uit de radialor naar de molor leruggevoerd. Een
defecte thermostaal kan niel gerepareerd worden, zodat men deze
moet yervangen. De lhermoslaat beginl te openen bii --r- 6s' C,

Antivries
Zodra de kans beslaal, dal de buitenlemperatuur beneden hel vries-punl daalt' moet men in hel koelwater anlivries gebruiken. Hoewel
de anlivriesmiddelen op alcoholbasis spoedig verdampen, dus gere-
geld moelen worden gecontroleerd en bijgevuld, lerwijt deze boven-
dien bii morsen oorzaak kunnen zijn van beschadiging van de lak,
verdienen zii toch de voorkeur, daar zii geen aanlèiaing geven tot
versloppen van hel koelsysteem en aanlasten van het materiaal.

BRANDSTOFSYSTEEM

Reinheid vcrn de brandstof
Voor een goede werking van de dieselmotor is goede kwaliteit en
reinheid van de brandstof een eerste vereiste. Gebruik geen olie uit
een val' dat een tiid open heeft gestaan en waarin zich dus zeker
water en slof bevinden. Gooi liever een paar liter olie weg dan het
risico te nemen van bedrijfssloringen ten gevolge van ,reronlreinigde
gasolie. De gasolie moel niet alleen gef ilferd worden bii hef vullen
van de tank, maar ook op weg van de lank naar de brandstofpornp
verschillende filters passeren.

Het is absoluul noodzakelijk, dal de gebruilrer
de voorschriften van de f abriek betreffende het
onderhoud van de fiLters stipt opvolgt.
Wanneer een dieselmotor in het bedrijf aanleiding geeft lot moeilijk-
heden, is dit inr de, meesie gevallen te wijten aan het niel voldoende
schoonhouden van de filters. Hier heef t niel, zoals bii de benzine-
motor, alleen de motor zelve le lijden van het gebruik van onvol-
doende gereinigde brandslof, maar ook de brandstofpomp en de ver-
stuivers' die fijne kostbare instrumenlen zijn, ondervinden daarvan de
nadelige invloed. Men Ielte er ook op, dat nooil gedurende hel vullen
de zeef uit de vulopening voor de brandstof genomen mag worden;
deze is er juist, om op dal ogenblik dienst doen.

Brandstoffilters
Ten einde de zo belangrijke reinheid van de brandstof te bevorderen
zTin in het brandstofsysteem een viertal filters aangebrachl.
Het eersle f iller is een, kopergaasfilter in de vulopening van
de brandstoftank. Wanneer de gasolie in de tank wordf gepompl, rnoet
dif f ilter in geen geval worden verwijderd. Maak dit f ilter iedere
15.000 KM in gasolie schoon.
Hel tweede f ilter bevindt zich lussen de brandstoflank en de
loevoerpomp. Dit filter heef t een uilneembaar element, dat iedere
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3000 km moet worden uitgewassen in benzine, petroleum of gasolie
en gereinigd moet worden met een doelc of zachle borstel. Tegelíjker-
tiid moet het filler worden afgetapt.

Het derde f ilter is aangebracht tussen de bransloftoevoerpomp en
de inspuitpomp. Het filterhuis bevat een metalen element, dat omgeven
is door een geweven elemenl. Hel geweven element heeft een bajonetslui-
ting, die naar rechts losgedraaid moel worden; het metalen elemenl is
vastgeschroef d. Beide elementen moeten iedere 3000 km worden uit-
flewassen; in petroleum of gasolie. lliervoor geen benzine gebruiken!
Bevindt zich op de elementen een gummi- of wasachtige afzetling, dan
kan men voor dit doel zeer goed alcohol gebruiken. Men moet op-
passen het geweven element niet te beschadigen; zo nodig moet dit
door een nieuw worden vervangten.

Het vierde f iller is het sleelvormige filter in de verstuive!,
dat in de afbeelding van deze laatste op pag. 27 is aangegeven rmel 6.
Reiniging van dit filler mag alleen plaats hebben in een werkplaats,
die beschikt over de nodige apparaluur voor contróle en behandeling
van d,e verstuivers.
Uit het tweede en derde brandstof f ilter kan men de lucht af laten
door de ontluchtingskranen te openen.
Iedere 3000 KM moeten bezinksel en water uit de brandstoftank wor-
den af getapt,

lekken in gcrsolieleiding
Lekken in de gasolieleiding kunnen optreden aan de perszijde of
aan de zuigzijde van de brandstofinspuitpomp.

Lekken aan de perszijde.
Om deze op le sporen maakl men wartels en leidingen aan de builen-
zijde schoon en controleert die terwijl de molor draait.

Men moet vooral zorgen de warfels van de gasolieleidingen niet te
forceren. Wanneer een wartel van een gasolie inspuitleiding bliif t
lekken, ondanks goed aandraaien, is het mogelijk, dal een conus,
die de verbinding tot stand brengl, is gescheurd. Vernieuwing daar-

. van behoort in de werkplaals te gebeuren.
Lekkage aan de zuigziide, d.'ur.z. lussen gasolietank en
brandstofopvoerpomp, waardoor luchl in de gasolieleidingen binnen-
dringt. Hierdoor ontslaat overslaan, omdat er luchl in plaats van
gasolie in één of meer verstuivers komt. In het ernstigsle geval zal
de molor sloppenr ett niet Ìrieer slarlen. Er kan ook op andere wijze
lucht in de leidingen komen, D.l. wanneer er te weinig gasolie in
de lank is. Conlroleer dit dus in de e,erste plaals. Staat het niveau
zo laag, dat de afzuigleiding af en toe boven het gasoliepeit uitkomt,
dan komt er lucht in de leidingen in:plaats yan olie en één of lwee
belleljes zijn al genoeg om de motor stop te zetten. Wanneer de
motor even heef t stilgestaan, kan de geringe hoeveel-
heid lucht die altijd in de gasolie aanwezig is, één of lwee luchl-
bellen gevormd hebben die oorzaak kunnen ziln van overslaan, plol-
seling slilslaan van de motor en van moeilijk slarlen.
Wanneer voldoende gasolie in de tank aanwezig is en de motor lot
hel oplreden van een sloring goed gelopen heef t, is de kans groot,
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dat lekken in de gasoliezuigleiding is opgetreden.
Men moel in dit geval alle wartelJ, 

"o*el lussen brandstof tank enbrandstofpomp als op de f ilters goed vastzetten. Verder controleremen de afdichtingi van het filterbakje van de toevoerpomp.

Ontlushten
Wanneer ondanks alle voorzorgen toch lucht in het brandstofsysteemkomt, moet dit ontlucht worden. Gewoonlijk kan dit beperkf Étilventot de lagedruk leidingen. Hiertoe maakt men de fittinj van de vei-ligheidsklep van de brandstof-inspuitpomp los en perst door middelvan de handpomp de olie van de brandstoftank door het filter fussen
brandsf of toevoerpomp en inspuitpomp. Het is gewenst de ontluch-tingskraan te openen, totdat de 

- lucht tot dit punt verwijderd is.Daarna sluif men de kraan en pompt de gasolie in de inspuitpomp,totdat een ononderbroken stroom otie uit à" opening komt, die ont-staan is door het losnemen van de veiligheidstlep. b""" wordt danweder aangebracht.

Voor hef ontluchten van de hoge druk leidingen neemt men deaansluitingen van de inspuitleidingen los aan dè zijde van de ver-sluivers. Vervolgens draait men dé motor, totdat men zeker is, datuilsluilend gasolie zonder luchtbellen uil deze leidingen komt. In-spuilleidingen weder vastschroeven, zonder deze le f orceren.

Geen ha_nden bij de losgenomen inspuitleidin-gen houden, daar de onder hoge druk ontwijken-de gasolie ernstige btoedver;iftiging kan ver_ootzaken!

Wanneer na het ontluchten nog geen
wordl geperst, moet men aannemen,
en moel deze in een speciaal hiertoe
nagezien.
Men kan horen of de brandsfof bij de verstuivers komt, daar men
dan. wanneer men de motor door de compressie draait, een scherp
krakend geluid kan horen.

brandstof naar de verstuivers
dat de inspuitpomp defect is
ingerichte werkplaats worden

gemon-
van de

men gebruikt in bijzon-
onder ,,ontluchten".

De brandstoftoevoerpomp
De brandsloftoevoerpomp is een eenvoudige zuigerpomp, die
teerd is opzij van de inspuitpomp en door één van de nokken
nokas van deze laatste wordt aangedreven.
Bovendien is een handpomp aanwezig, die
dere gevallen, zoals hierboven aangegeven

De inspuitpomp
Wanneer zonder nadere aanduiding gesproken wordt van de brand-stofpomp van een dieselmotor wordt hiermede steeds bedoeld de
brandstof -inspu itpomp.

De brandslof -inspuitpomp heef t len doel, een nauwkeurig met debelasting van de motor overeenkomende hoeveelheid brandstof op
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5
Bosch brandslofpomp

l. Regulaior. 2. Smering regulator. 3. Ontluchting. 4. Brandstofuitlaat.
5. Oliestandkraan. 6. Handpomp je. 7. Stophef boom

een bepaald fijdstip onder hoge druk in de cylinder te spuilen. Voor
aulomobielmotoren worden voor dif doel vrijwel uilsluilend plunjer-
pompen met een conslanle slag, doch mel variabele opbrengsl loe-
gepast.

Voor meercylindermoloren is de pomp samengesteld uit een even
groot aantal pompen als, er molorcylinders zijn. Ieder,e pomp bestaal
uit een cylinder met een daarin pasgeslepen plunjer. De pompcylin-
der heef I aan de bovenzijde een persklep met persleiding naar één
van de motorcylinders.

In het bovengedeelte van het pomphuis bevindt zich de brandstof-
toevoerruimle, die door een leiding met het hoger gelegen brandstof
reservoir of mel de brandstof loevoerpomp verbonden is. De brand-
slofloeyoerruimte staat in verbinding mel elke pompcylinder door
twee gaal jes.

Zoals reeds opgemerkl, hebben deze pompen een constanle slag; zii
werden veryaardigd voor verschillend vermogen door vergroten van
de doorsnee van de plunjer,

De pompen zijn zodanig uitgevoerd, dat zii onafhankeliik van de be-
lasting yan de molor steeds bii dezelf de sland van, de kruhas de
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persende slag beginnen. De pompen bezitten geen zuigkleppen: depersende slag begint' zodra de plunjer de f wee geat jes die mel de
brandstof toevoerruimle corresponderen, gepasseerd is en deze dusafsluit.

Door de pluniers le verdraaien kan men dit afsluiten vroeger of later
doen plaats hebben' dus m.a.\n. de hoeveetheid op te 

"oeierr brand-
stof regelen. Hiertoe zijn de plunjers niet geheel cylindrisch, doch
zijn deze aan één zijde schroefvormig dunner uitgevoÀrd. Dit schroef-
vormige dunnere gedeelfe van de plunjer sluít àrr niet nauwkeurigin de cylinder. Hel loopt uit in een gleuf, die op de wijz,e van een
spiebaan in de plunjer is gefraisd en die een verbinding vormt lussende persziide van de pomp en de ruimfe tussen het schroefvormig
verdunde deel van de plunjer en de cylinderwand. De schroefvormigé
verdunning van de plunjer bevindt zich alleen in het midden, 

"àr,onderen past de plun jer dus weder nauwkeurig in de cylinder.
Zolang de ruimle tussen plunjer en cylinderwand niel in verbÍnding
staal met de gaat jes van de brandstof toevoerruimte, zal alle in dépompcylinder àanwezige brandstof door de persklep kunnen worden
gepersl. Het is echler mogelijk, de plunjer zodanig te draaien, dat de
persruimte' via de ruimte tussen plunjer en cylindlrwand met boven-
bedoelde gaafjes in verbinding wordl gebracht. Het gevolg hiervan
is, dal de brandslof weder leruggeperst wordt naar de brandstoftoe-
voerruimte.
In het eerste geval, dat geen brandstof naar de brandstoftoevoerruimle
leruggeperst kan worden, zal de pomp de maximum hoeveelheid
brandstof naar de motor persen. In het lweede geval, dat alle brand.stof naar de brandstof loevoerruimte teruggepersl wordt, is de cp-
brengsl van de pomp gelijk nul.
Tussen deze beide uilerste standen kan de pompplunjer zodanig
worden gedraaid, dat de pomp gedurende een kleiner of groler ge:
deelte van de slag de brandstof naar de molorcylinder perst en ge-
durende het andere deel van de slag de branditof terugperst naar
de brandstof toevoerruimte. Op deze wijze kan de opbren-gst van depomp worden geregeld.

De afstelling geschiedt door de fabriek zodanig, dat de toegevoerde
brandstof in verband mel de door de motor aangezogen hoeveelheidluchl volledig kan verbranden. Het is dan ook ttiet -gewensl, 

hierin
achteraf een wijziging te brengen, aanltezien vergroten van de brand-sloftoevoer onvolledige verbranding mel zich "o. brengen.In hel algemeen moet trouwens worden opgemerkt, dat het nazienen herstellen van de brandsfofpomp uitsluitlnd mag geschieden dooreenspecialisl. voor de gebruiker is hef a."rom ge-wenst, wanneer de pomp moet worden nageziórr,een ,,rtrilpomp" te monteren.
Ten einde de plunjers te kunnen verstellen zijn deze verbonden meteen regelstang, die door het acceleratorpedaal door tussenkomst vande regulalor kan worden bewogen. Om àe motor te stoppen moet ,je
regelstang in de uitersle stand worden gebracht, waarin de opbrengstvan de pomp gelijk nul is. Dit kan geschieden door een afzonderlijke
knop of hefboom. In de tegengeslelde stand acceleratorpedaal ie-heel ingedrukt -. geeft de pomp de maximum opbrengsf.
De persklep van de brandstofpomp heeft nog tot taak na de persende
slag de druk in de persleiding le lalen wetvallen, Dit is ,ròdig, len
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einde een vlug sluiten van de verstuivernaald mogelijk te maken en
daardoor nadruppelen van de brandstof in de verbrandingsruimle van
de motor le voorkomen. Tot dif doel, is de persklep voorzien van een
kruisvormig geleidstuk, dat naar boven uitloopt in een kort cylin-
drisch gedeelte. Dit laatste past ,,zuigend" in hel ventielhuis.

Bii de persende slag is de klep gelicht en stroomt de brandstof naar
de persleiding. Bii het sluiten van de klep duikt nu eerst het cylin-
drisch gedeelte in het kanaal van de zitlíng en eerst daarna komf
de lrlep op de zitting. Dit duiken veroorzaakt een vergrolen van de
ruimte boven de klep voordat deze zich sluit en wel met een inhoud,
gelijk aan het cylindrisch gedeelte. Het cylindrisch gedeelte werkt
dus als 'e€n zuigert je, dat een vacuum veroorzaakt en hierdoor de
olie uit de leiding terugzuigl. Het gevolg hiervan is, dat de olie in
de persleiding zich snel kan onlspannen, waardoor de verstuivernaald
zeer snel, sluit.
De verslelling van het inspuittijdslip, helgeen dus overeenkoml met
hel verslellen van het ontstekingstijdstip van de benzinemotor, ge-
schiedt automatisch.

De brandstof pomp van de Hercules-motor heef t een oliestandkraan,
die hef vereiste olieniveau aangeeft. Het is gewenst hel oliepei van de
brandstofpomp steeds te controleren, wanneer het oliepeil van de
motor wordt nagezien, dus bij normaal gebruik iedere dag. De smeer-
olie van de inspuitpomp moet getijktijdig worden ververst met de olie
uit het molorcarler.
De pomp wordt aangedreven door een ketting, die men iedere 3000 km
rnoel controleren en zo nodig moet naspannen. Tevens moel dan
worden nagezien, of d,e merken op de koppelingshelften van de in-
spuitpomp nog tegenover elkaar staan, daar anders de inspuiting niet
op het juiste moment plaats heef t.

De regulcrtor
Iedere dieselmotor wordt geleverd met een regulator, die is aange-
bouwd aan de brandstofpomp.
Bij de HERCULES is dit een vacuumregulator, die door een leiding
verbonden is met een luchtkamer, die de verbinding vormt lussen
het luchtfilter en de inlaatleiding van de motor, waardoor alleen lucht
wordt aangezogen. In deze luchtkamer bevindl zich een vlinderyor-
mige smoorklep, waarmede de luchttoevoer kan worden geregeld. Deze
srnoorklep kan worden versteld door middel van het acceleratorpedaal
en het toerenlal van de motor wordl uitsluitend door deze verstelling
geregeld,
Het hoofdonderdeel van de regulator zelve is een lederen membraan,
dat de binnenzijde van het aan de brandstofpomp aangebouwde regu-
lalorhuis in twee gedeelten verdeelt. Hiervan is het r,echterdeel lucht-
dichl; dit gedeelte is verbonden mel de luchtkamer of venluri.
Het is bekend, dat de door een leiding stromende luchl de neiging
heeft een vacuum te doen onlstaan in iedere daarmede onder een hoek
verbonden nauu/ere leiding. Dil vacuum zal foenemen, naarmale de
luchlsnelheid in de hoofdleiding loeneemt en deze laatste neemt toe,
naarmale de toevoer meer gesmoord wordt. Men kan dil waarnemen
aan de werking van de vacuumruitenwisser, die sneller gaat draaien,
naarmate de gastoevoer van de motor meer gesmoord wordt.
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op' dit principe berust de werkíng van de vacuumregulalor. Hetmembraan, dat verbonden is met de regelslang van de bràndstofpohp,wordt bij stilstaande molor door een veer naar links gedrukl, inwelke stand de brandstof pomp de maximum hoeveelheid brandstoflevert. Links van het membraan heerst sleeds de druk van één at-mosfeer. Naarmate nu bii lopende molor door het afsluiten van desmoorklep het vacuum ter rechterzijde van hei membraan toeneernt,zal het membraan meer naar rechts bewegen, dus zal de branslofloe-voer verminderen.
Minimum en maximum toevoer, dus m.a.'u/. de toevoer voor slation-nair lopen en voor het maximum toerental, worden aan de f abriek
af gesteld. Hierin mag geen verandering worden gebracht.

I
Regulator

A. membraan
B, C. huis
D. moer
E. stelschroef voor max.

Verstuivers
Van groot belang is' dat de brandstof fiin verdeeld in de cylinderswordt gespolen, helgeen geschiedi door à" brandstofpomp door lus-senkomsl Yan de in de cylinders geschroefde verslui""rr.
De verstuiver is uitgevoerd met eàtt naald, die de versluiver afsluii.Dezé naald slaat onder drulc yan een zware veer, waaryan de span-ning afhanketijk is van de voor de betreffende motor vereiste in-

A

F. mof
G. veer
f . veer
L. aansluiling vacuumleiding
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spuitdruk. Door hel persen van de brandslofpomp wordl de druk
op de olie zo hoog opgevoerd, dat deze de yeerspanning kan ovér-
winnen.
Voor een goede werking yan de dieselmolor is
het een absoluut yereiste, dat de verstuivers op
de door de fabriek voorgeschreven inspuitdruk
zijn afgesteld.
Verstuiverhuis en verstuivernaald behoren bii
elkaar en moelen bii vernieuwing sleeds beide
worden Yerwisseld.
De spanning van de veer yan de verstuiver kan door middel yan
een slelboul gewijzigd worden. Hiermede regelt men dus de instelling
van de inspuitdruk.

Verstuiver
l. Moer voor verstuiverlichaam. 2. Verstuiverlichaam. 3. Verstuiverpen.
4. Verstuiverhouder. 5. Houder brandstofinlaal. 6. Steelvormig filter.

Voor contróle van de inspuitdruk moel men gebruik maken van de
hierloe bestemde speciale apparatuur; zonder deze is geen service
voor dieselmotoren mogelijk. De uitvoering van deze werkzaamheden
mag alleen worden opgedragen aan deskundigen, ni'ef alleen uit tech-
nisch oogpunt, maar ook wegens het daarmede verbonden gevaar.
Wanneer een straal olie onder de hoge inspuitdruk iemand b.v. in
de hand lref I, kan dit levensgevaarlijke vergif tiging tengevolge
hebben. Daar in ieder geval de inspuitdruk op gereg'elde tijden moel
worden gecontroleerd, terwijl dit bovendien direct moet geschieden,
wanneer de motor rookl, verdient het aanbeveling, dat de gebrui-
kers van auto's met dieselmotoren steeds enige tot de juiste druk
af gestelde reseÍve-inspuitstukken ín voorraad hebben. In gevallen
van onzekerheid omtrent de juiste af stelling van de gemonleerde
verstuivers en ook voor conlróle kunnen de werkzaamheden van de
chauf f eur dan beperkt blijven lot het verwisselen van de inspuit-
stukken. De contróle en afslelling zelf, kan aan een hierloe ingerichte
werkplaats worden opgedragen. Voor een goede werking van de ver-
stuiver is reinheid een eerste vereiste.



Inspuitdruk.
De inspuitdruk moet f 15 atm. bedragen. Conlróle hiervan kan alleen
geschieden in werkplaatsen die over de hiertoe benodigde apparatutrr
besshikken.
Het is gewenst, ook de volgende betreffende de
behandeling van de verstuivers gegeven aanwii-
zingen alleen door deskundigen te laten uit-
vogrell.

Defecle verstuivers.
Wanneer men zeker is, dal zich geen lucht in het brandstof-systeerÌl
bevindl, en dat de, brandstof de versluivers bereikt, lerwijl foch één
der verstuivers niel het karalcleristieke ,,kraken" verloonl, dan moet
deze versluiver worden gedemonleerd. Wanneer men twijfelt welk
inspuitstuk niel goed functioneert, dan kan men tijdens het draaien
van de molor successievelijk de verschillende wartels van de inspuit-
leidingen even oplossen, zodal het belreffende inspuitstuk op dat
moment geen brandstof onlvangt. Wanneer de molor niet reageert
bii het oplossen van één dezer wartels, dan is dit de defecte ver-
sluiver,

Versluiver, ingeklemd voor demontage
I. Moer. 2. Verstuiverlichaam

'Conlróle van de yerstuivirfg.
Koppel hel inspuitsluk aan de brandstofleiding op zodanige wijze,
dat het gaat je van de versluiver le zien is. Los de wartels van de
andere verstuivers op, zodaf de motor niet kan starten. Torn de molor

. en lel op de verstuiving. Uit het versluivergat moet een fijne nevel-
achtige slraal komen, die over een afstand 

"àtr 
5 tot 15 cm van getijke

dikte is. Een ongeliikmatige slraal wijsf op een vervuilde verstuiver.
Bii het monleren van de versluiver moet een 'nieuwe koperen pak-
kingring worden gemonteerd en niet een koper-asbesl bougieiitrg,
die na enige tiid aanleiding zal geyen tol lekkage. Demonteer eerst
de gehele brandstofinspuitteiding alvorens de verstuiver le plaalsen.
Plaats dan het mondsluk van de verstuiver zorgyuldig in het daar-
voor aanwezige gat in de cylinderkop en ze! daarna de drukmoeren

fi{
f*g*nrrm*.-
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die het inspuitstuk aandrukken, met gelijke spanning vast, zodal het
verstuivermondstuk volkomen vlak op de zitting wordl gedrukt. Hier-
na kan de inspuitleiding weder worden gemonteerd. Een inspuil-
stuk is def €rct, indien de verstuiving niet zo is als in het voor-
gaande wordl beschreven; wanneer ongelijkmatige slralen uit hel
mondstuk komen of wanneer de versluiver druppell in plaals van
versluif t. Een dergelijk inspuilstuk moeÍ door een ander worden
vervangen. Het is gewensl sleeds een op I 15 atm. afgesteld reserve
inspuitstuk bij zich in de wagen te hebben, dat echter zeer goed !n-
gepakt moet zijn om beschadiging te voorkomen. Monleren van dit
inspúitsluk moet volgens de hierboven aangegeven aanwijzingen ge-
schieden.

ROKEN VAN DIESELMOTOREN
De dieselmolor behoef t bii goede afstelling, indien de onderdelen in
goede conditie verkeren, niet le roken. Ter nadere toelichting hier-
van diene het volgende.

De dieselmotor zuigt per inlaatslag altijd een zodanige maximale hoe-
veelheid lucht aan, dat de volumelrische werkingsraad, dus m.è.ltr/.
de cylindervulling, zo gunstig mogelijk is. Het gewicht van de aan-
gezogen lucht, dus ook de hoeveelheid zuurstof, die beschikbaar is
voor de verbranding, is alleen afhankelijk van de volgende twee fac-
loren:

l. De temperatuur van de lucht. Bij warm weder wordt dus iels min-
der luchl aangezogen.

2. Het toerental van de motor. Bii hogere loerentallen gaan de klep-
pen een smorende invloed uitoefenen, waardoor minder luchl (dus
minder zuurstof) in de verbrandingsruimte koml.

De belasting van de motor wordl geregeld door in de lucht een va-
riabele hoeveelheid brandstof te spuiten. Voor dit doel is iedere cylin-
der voorzien van een inspuilstuk mel verstuiver, zodat het mogelijk
is, in iedere cylinder precies evenveel brandstof le spuiten.
Om deze brandstof tot volledige verbranding te brengen moel in de
eerste plaats een voldoende hoeveelheid zuurstof (dus lucht) aanwezig
zijn, terwijl verder een voldoende menging van de brandstof met de
luqhl moet plaats hebben.
Hel is duidelijk, dat deze menging in de eerste plaats wordt beinvloed
door de verstuiving van de brandstof. Door de werking van de ver-
sluivef moel de brandslof in zo lrlein mogelijke deeltjes over de ge-
hele verbrandingsruimte of in de voorkamer worden verdeeld. Daaren-
boven wordt door een iuiste werveling van de lucht bevorderd, dat
ieder brandslofdeelrje met de voor de verbranding benodigde zuur-
slof in aanraking koml.
Bii de moderne automobiel-dieselmoloren is in hel algemeen een
volledige, dus rookloze, verbranding alfijd mogeliik, wanneer de vet-
stuiving in orde is en in geen enkele cylinder meer brc;6sb1 wordl
ingespolen, dan de aangezogen hoeveelheid zuurstof kan verbranden.
Indien de molor in goede conditie verkeert, kan alleen onvolledige
verbranding met rookvorming oplreden, wanneer de lemperaluur van
de gecomprimeerde lucht te laag is en de cylinderwand en zuigerbodem



nog lcoud zijn. Beide gevallen doen zich yoor, wanneer de molor koud
gestarl wordl. Een te lage compressietemperaluur kan ook nog op-
lreden bii lekkage langs kleppen of zuigers, waardoor de compréssiè-
druk, dus ook de eompressietemperatuur, vermindert.
Ten einde roken yan de dieselmotor le voorkomen is dus voor alles
noodzakelijk, dat bii de verschillende belaslingen in iedere cylinder
de juiste hoeveelheid brandstof wordt ingespolen. Deze hoeveelheid
moel voor alle cylinders absoluut getijk zijn en mag nooit meer be-
dragen, dan in de hoeveelheid aangezogen lucht volledig verbrand
kan worden, daar anders rookvorming en vervuiling opireedl.
Verder moelen de verstuivers goed werken en mag er geen abnormaal
compressieverlies zijn.

Opmerking verdient nog, dat de molor door vervuiling van inlaal-
kleppen en kanalen en niet te vergeten het luchtf ittèr bii hogere
toerenlallen le weinig lucht kan aanzuigen, waardoor de maximale
hoeveetheid brandstof ook niel meet volledig verbrand kan worden.
Onvoldoende verstuiving kan oplreden door een te lage inspuitdruk.
De veerspanning van de naald moet zodanig ingesteld zijn, dai de
naald pas opent bii het door de fabriek voorgeschreven aantal al-
mosferen druk.

ELECTRISCHE INSTALLATIES

De dyncrmo
Het laadsysteem van de dynamo dient bii de lechnische conlròle re-
gelmalig geinspecteerd te worden.

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

l. Spanningregelend gedeelte. Dit houdl de spanning van de door de
dynamo opgewekle sfroom op een vrijwel consfant niveau; kleine
varialies zijn mogelijk, in verband met de toestand, waarin de
ballerij zich bevindt.

2. Aulomaat. Deze voorkomt, dat de batlerij via de dynamo ontladen
zou worden' als de motor stilstaat of wanneer de spanning van de
dynamo lager is dan die van de batterij.

De stcrter
De hoog gecomprimeerde dieselmotoren vereisen krachtige startmo-
toren, waarvoor l2-volts batterijen worden loegepast. Ook worden
24-volts starters geleverd met lwee 12 volts batterijen en een serie-parallel schakelaar.
AIs de startmotor lange fijd diensl heeff gedaan moef hii afgenomen,
gedemonleerd en gereinigd worden. Reinig de Bendix-aandrijving
grondig en smeer deze spaarzaam met dunne olie. Inspecteer de wik-
kelingen op losse of geoxideerde verbindingen en op gebroken lei-
dingen. Let er op, dat de isolatie van de wikkelingetr niet versleten is,
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ONDERHOUD VAN DE ELECTRISCHE
INSTALLATIE

Smeer de dynamo en starter na iedere 7500 hm spaarzaam met
dunne olie. Conlroleer de borslels elke 40.000 km. Indien deze in
slechie toestand verkeren of, verslelen zijn, dienen ze vernieuwd te
worden. Er dienl 'roor gezorgd le worden, dal de nieuwe borstels
goed passen en op de collector aanliggen.
De collector moet na iedere {0.000 km geconlroleerd worden. Zoîg,
daf alle delen vrii Yan koolgruis btijven en dat alle verbindinge-n
goed vastzitten. Houd de batterij goed geladen en vul deze retel.
matig bii met gedestilleerd waler.
Overtuig U alliid, dat het starterrondsel tol stilstand is gekomen vóórU wederom starl' anders kunnen de slartkrans en het rondsel be-
schadigd worden.

DE V-SNAAR
Ventilalor en dynamo worden aangedreven door een V-snaar die van
tiid tot fiid moet worden gespannen.

PRACTISCHE WENKEN
l. Niet aanslaan.
De molor kan niel aanslaan indien de balterij niet voldoende ge-
laden is en de startmotor niet snel genoeg kan ronddraaien of indien
de compressie te laag is.
Ziin deze facloren in orde, volgl dan de bii de besprehing van ,,flef
brandstofsysteem" (pag. 20 e.v.) Eegeven raadgevingen op.

2. Onregelmatig lopen.
Wanneer de molor plotseling slopl, nadatdezeenige
tiid heeft gelopen, moet de oorzaak gezocht worden in lucht in het
brandstofloevoersysleem. Wanneer na onlluchlen en slarlen de molor
wel aanslaat, maar na korle liid weder slopt, moel de oorzaak le
vinden zijn in een luchtleh in de leiding tussen de brandstoftank en
de toevoerpomp. Men moet dan alle aansluitingen yan deze leidingen
controleren en nadat het lek is opgespoord en verholpen opnieuw de
lucht verwijderen.

Loopl het loerental yan de motor te hoog op, dan
moet men de verbindingen van het acceleratorpedaal mel de vlin-
derklep conlroleren en nagaan, of de ktep open bliifl staan, wanneer
het pedaal wordt losgelalen.
Ziin de klepverbindingen en de tclep zelt in orde, dan moet men
de Yacuumregulalor, die zich ler zijde van de inspuilpomp bevindt,
laten nazien.
Van groot belang is absolule tuchtdichtheid yan de leiding met kop-
pelingen, die het klephuis mel de vacuumregulalor verbinden. Men
moet zowel de aansluitingen aan beide zijden yan de yacuumleiding
als de afdichling van het regulalorhuis controleren. Zijn deze delen
goed in orde dan kan de storing veroorzaakl worden door een lekin de lederen membraam van de regulator of door een lek in de
buigzame leiding. Reparalie hiervan moet in de werkplaats geschieden.
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3. Het luchrf Ílter moet iedere 3000 km gecontroleerd en iedere
7500 km gereinigd worden. llet element moet iedere 40.000 km worden
vernieuwd.
Laat de motor niet draaien zonder luchlfilter. Het evenwicht in de
vacuumregulator wordt hierdoor verstoord en het toerental van de
motor zou te hoog kunnen oplopen,
4. Oververhitting van de motor kan de goede werking yan
de inspuilstukken nadelig beinvloeden. Bovendien kunnen er als het
waler kookt' sloombellen gevormd worden in de cylinderkop, waar-
door plaatseliike oververhitting mogelijk een scheur kan yeroorza-
ken. Laal dus de motor onder geen voorwaarde doordraaien als het
water kookt.
5. Houdt het koelwater door middel van de rolhoes steeds op dejuiste bedrijfslemperaluur van ca, 80o C. Ook een te koude motor is
schadelijk.
6. K I o p p e n. Laal de motor ook niet doordraaien als hij bii hoge
snelheden klopt. Het zou weliswaar slechls een inspuilstuk kunnen
zijn, maar het kan ook op een mechanische storingl d,rid"rr.
7. Losse verstuiver. Probeer niet de molor te laten draaien
wanneer niel alle verstuivers goed zijn vastgezet. Men loopl dan het
risico dat een inspuilstuk wordt weggeblazen, helgeen ernslige onge-
Iukken tengevolge kan hebben.
8. Regulator. Laat de molor nooit lopen als de leiding lussen
smoorklep en regulalor niet aangesloten is, of één der koppelingefi
niet volkomen vaslzit. llel loerental van de motor wordt dan niet
rneer begrensd en ernslige leschqdiging kan het gevolg zijn. Wijzig
de stand van de schroef aan de voorzijde van het vacuumregulateur-
huis onder geen enkele omstandigheid. De schroef regelt hel loeren-
tal bii stationnair lopen en wordt in de fabriek zorgvuldig afgesteld.
9. Brandstof,pomp. De aanslagslop van de regelsl4ng mag ab-
soluut niet worden nagesleld, evenmin als de aanslagbouten yan de
smoorklep.
10. Onderhoud. Houdl de molor schoon en zorg, dal àlle boulen
en moeren goed vaslzitlen. Laal de molor nooit onbelast snel lopen.
ll. Luchf lekken. Zorg, dat alle verbindingen van de brandstof-
leidingen luchtdicht zijn en dat nergens lucht in het brandstofsysteem
kan komen. O4tluchten.
12. G a s o I i e, Gebruik alleen goede kwaliteit zuivere gefilterde
gasolie als brandstof. Geen olie uit een yal, dal een tijd heefl open-
geslaan.

13. R o k e n. Zwarte rook wijsl op een onjuiste werking van één
of meer versluivers of op een f outieve afstelling van de brandslof -
pomp. Laat de motor direct door een deskundige controleren.
14. VerstuiYer. Zotg altijd minstens één verstuiyer, afgesteld
oP de voorgeschreven druk van I l5 atm. benevens enige koperen
pakkingringen in ieserve te hebben.
15. Stelt U in geval yan moeiliikheden onmiddel-
liik, in yerbinding met de DAF-agent, die Uw
wagen geleverd heeff, of mel de fabriek (Tele-
foon 55{4, Eindhoven) Geeft bii bestelling van
onderdelen steeds het motornummer op.
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PERIODIEK ONDERHOUD
DAGELIJKS. Conlroleer het brandslofpeil in de lank, het ufa-
terpeil in de radialor, het olíepeil in het motorcarter en het smeer-
oliepeil in de brandstofpomp. Smeer de koelwaterpomp. Conlroleer
of de dynamo bijlaadt, of de oliedruk voldoende is en of de koel-
walerlhermometer goed aanwijsl.

Uf E K E L Jf K S. Molor uitwendig schoonmaken en legelijkertijd
controieren of alle verbindingen van het brandstofsysteem en van de
snrering luchtdichl zijn. Accu controleren.

IEDERE 1500 KM. Olie uit het motorcarter en smeerolie uit
de inspuitpomp aftappen en vernieuwen. (Voor inrijperiode zi,e hier-
boven onder OLIE VERVERSEN). Elementen oliefilter uitwassen in
petroleum of gasolie, vuil en water uit filter aftappen.

IEDERE 3000 KM. Brandstoffilter lussen tank en toevoerpomp
aftappen, f ilterelement uilwassen in petroleum of gasolie, Reinigen
met een doek of zachte borstel. Elemenlen van brandstoffilter
tr.lssen branstof toevoerpomp en inspuitpomp uifwassen Ín pelroleum
of gasolie; zo nodig in alcohol. Oppassen voor beschadiging van ge-
weven element; dit zo nodig vervangen. Lucht aflalen uit de brand-'
stoffilters door de ontluchlingskranen te openen. Bezinksel en water uit
brandstoftank aflappen, Luchtfilter controleren. Aandrijfkeiling brand-'
stof-inspuitpomp controleren en zo nodig naspannen. Ventilalorsnaren
controleren en zo nodig naspannen. Radiator controleren en zo nodig
reinigen. Boulen cylinderkop zo nodig natrekken. Klepspeling conlro-
leren en zo nodig naslellen op 0.25 mm. Conlroleren of de merken op
de koppelingshelften van de inspuitpomp nog tegenover elkaar slaan.'

IEDEnE 7500 KM. Membraan van de.vacuumregulator smeren
(3 druppels). Dynamo en lagers starlmolor smeÍen. Lagers ventilalor
smer'en met vet. Element olief ilter vernieuwen.

Verstuivers laten reinigen en inspuitdruk laten
controleren. Zo nodig in verband mel duur cbnlròle op de juiste
druk (t t5 atm.) afgestelde reservestuivers monteren.

I E D E R E I 5 0 0 0 K.M. Gasfilters in brandstof- en smeerolietrech-
lers reinigen.

IEDEnE 4000 KM. Element luchtfilfer vernieuwen.

LAAT UW MOTON, EVENALS DE GEHELE AUTO. PERIODIEK
CONTROLEREN DOOR DE DA,F.AGENT.
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