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In dít instructieboekie uindt U gegeuens betrellende de bedieníng en het
onderhoud uan het terreínwagenchassis ( AZ-se,rie) .
Het heelt geenszíns de pretentie uolledig te zíjn, aangezien de onderhoudsínstructíes bewust zijn beperkt tot díe werkzaamheden, welke de chaulleur
of de onderhoudsmonteur zell kan uerríchten.

Vogr reparatíes_en alstellíngen, welke buiten het bestek aan dit boekje
uallen, wende U zích tot de DAF-deaIer, die gaorne bereíd is aIIe ínlic-htíngen te uerstrekken aangaande het onderhoud r)an Uw DAF.

Dit

boeltie beuat geen aanwíjzingen uoor de uituoerirg uum belangríjke
rgparatíes; híeruoor ltan n'Len de wagen geheel aan de plaatselíjke DAFdealer toeuertrouwen, die aolledig is geínstrueerd en bíj ,èparotiei uerplicht
is uítsluítend originele DAF-onderdelen te gebruíken.
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Vordt tenslotte in dít boekje gesproken oner uòòr oÍ achter, línks oJ rechts,
dan ís dit gezien zittend achter het stuurwiel.
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DS 575 (met turbocompressor) Motor rechts achter

TECHNISCHE GEGEVENS
(Voor brandstof en smeermiddelen wordt verwezen naar de laatste bladzijde)

MOTOR
Faf

rikaat

Type
U

rtvoering

DAF

DS

575

4-tact dieselmotor met directe
inspuiting en drukvulling

Cilinderaantal

6

Boring

100,6 mm

Slag

120,7 mm

Totale cilinderinhoud

5,76 lit.

Compress ieverhoud ing

lnspuitvolgorde

:
1-5-3-6-2-4

Inspuitmoment

26

Inspuitdruk

1

Maximum vermogen

165 pk

16

1

" voor

80-1

b.d.p.

85 kg/cm2

bij

2400 cmw./min.

Maximum koppel

52 kgm bij 1800 omw./min.

Minimum toerental

500-600 omw./min.

Maximum onbelast toerental

2600 omw./min.

Klepspeling (koud)

0,5

Aanhaalspanning: cilinderkopmoeren
moer van verstuiverklem
Inhoud smeeroliesysteem

s mkg (3s ft.

nt
'

l .";-"

":Ìi*-

.fi

mm

'tr

29,2-30,6 mkg (210-220

ft.

lbs.)

13 lit.

nhoud brandstofpompcarter

ca. 175

Inhoud regulateurhuis (mech)
Inhoud oliebadluchtfilter

ca. 250 cc
ca. 3 lit. (tot merkstreep)

Smeeroliedruk (minimaal)
bij stationair toerental

0,35 kg/cm2

I
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cc

lbs.)
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Smeeroliedruk bij 2000 omw/min

en hoger (warme motor)

3,5-4,2 kg/cm2

lnhoud koelsysteem
Koelwater bedrijfstemperatuur

75"-90" c
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CHAS SIS

.

DAF

Fabrikaat

Geheel electrisch gelast, U-vormige
hoofdliggers inwendig met L profiel

Type

versterkt
Koppeling

enkelvoudige droge platenkoppeling

Type

(hydraulisch bediend) diameter 14"
(355,6 mm)

Speling van stelbout aan koppelingsas
Versnellingsbak

2mm

Type

AK 6-70-3 (staand), waarbij 6e

Olie inhoud

6,5 lit.

ver-

snelling prise-direct verhouding

Tussenbak

VG-500 met weg- en terreinreductie
voorzien van blokkeerbaar differentieel tussen voor- en achterwielaan-

Type

drijving

5,5 lit.

Olie inhoud
Tandemstel
Type

Twee vrijdragende assen aangedreven

vanuit een blokkeerbaar differentieel,
welke zich voor de voorste achteras
bevi ndt

Olie inhoud

1

5 lit. (voorste

achteras)

20 lit. (achterste achteras)

Vooras
1635 (aangedreven)

Type

14 lit.

Olie inhoud

10

Vlucht
Fuseepenhel

Ii

ng

Naloop
Toespoor

Max. wieluitslag binnenwiel
Stuurinrichting
Type

Olie inhoud

go 30'
2"
0mm
36"
hydrau lisch bekrachtigd nr.
lit.

Remsysteem

Voetrem

Handrem

luchtdruk-mechanisch,

7

429

twee

kring,

waarvan één kring oP vooras

en

achterste achteras en de andere kring
op voorste achteras
ratelrem, mechanisch op beide achterASSCN

Inhoud vorstbeveiliger
Maximum druk in luchtdruktanks
Minimum druk
Wielen

200 cc

Maat
Banden
Maat

8.0

Spanni ng

6,2-7,35 kg/cm2

4 kg/cm2

X

20 (10 gaats)

.00 X 20116 RT of
E 20XL, gecombineerd
11

weg-terreinprof iel
raadpleeg hiervoor de specificatie van
de bandenfabrikant

ELE

CT

R

IS C H E IN STA

L

LAT IE

Accu
Aantal

2

12 V (serie 24)
120 Ahl20

Spann ing

2x

Capaciteit

h

Dynamo

300 w 12
18 mm

Vermogen

Minimum koolborstellengte

v

Startmotor

4pk24V

Vermogen

Minimum koolborstellengte

12 mm

Zekeringen
Aantal

2
10

Lampen

12

Koplanrpen duplolamp
Stadsf ichtlampen
Achterlichtlampen

2
2
2
2
2

Stop I ichtl

am p/ri c hti

ng aa

nwijzerla

mp

Richtingaanwijzerlamp voor
Ca bineverlichting
I

nstru mentenverl ichti

n

1

g

6
4

Controlelampjes
i nchti ngaanwijzerschakelaarlamp
Verklíkkerlamp diff.-blokkering
R

1
1

X 25 A
X 8A
V

x 45140 W
X 4W
X 5W
X 18 W
X 18 W
X 15W
X 2W
X 2W
X 2W
X 2W

$
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BESTELLING VAN ONDERDELEN
Bij het bestellen van onderdelen is het noodzakelijk om het complete identificatienummer van het hoofdcomponent, waartoe het betreffende onderdeel behoort, op

te

geven.

Biivoorbeeld: Voor een achterwielmoer op te geven no. 8-10 met het daarachter
bevindende nummer zoals is aangegeven op het identificatieplaatje dat tegen de
binnenzijde van de rechter voorste portierstijl is bevestigd (zie tevens aJU. S).

INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN
2

3

I

5 6 7

I

91011

12 13 11 15
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L
20
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17
16
23O

Afb.
1

. Temperatuurmeter

1

3. Luchtdrukmeters
4. Snelheidsmeter
5. Startertrekknop (met

. Schakelaar linker ruitewisser

2. Contact-lichtschakelaar

3. Ventilatorschakelaar
14. Trekknop voor verwarming
1 5. Sigarenaansteker
16. Dimschakelaar
17. Rolhoesketting
1 8. Richtingaanwijzerschakelaar
19. Differentieel blokkeringsschakelaar
20. Verklikkerlampje voor
1

voorgloeiinrichting)

0. nstrumentenbordverlichtingsI

sch ake I aa r

7. Controlelampjes
8. Brandstofvoorraadmeter
9. Looplampaansluiting
10. Schakelaar rechter ruitewisser

I

13

6.
11

2. Toerenteller

/

d

iffere nti ee -b okkeri n g
|

I

Hoofdschakelaar

Tussen motorkap en cabineachterwand bevindt zich een hoofdschakelaar (1 in
afb. 7). De sleutel van deze schakelaar is afneembaar. Wanneer de sleutel los
staat of is verwijderd, is de hele electrische installatie spanningloos. Wanneer dus
aan de electrische installatie moet worden gewerkt, verdient Éet aanbeveling om
eerst de hoofdschakelaar uit te draaien, e.e.a. om kortsluiting te voorkomen.
Hefboom terrein-wegreductie
Deze hefboom (2 in-afb. 7) dient om een keuze te maken tussen terrein- of wegreductie welke zich in de tussenbak bevindt. Staat de hefboom naar achteren dan is
de wegreductie ingeschakeld, staat deze naar voren dan is de terreinreductie
ing

eschakeld.

Stopmanette

Deze bevindt zich schuinrechts achter de bestuurderstoel. Door middel van een
bowdenkabel is deze manette verbonden met de stophefboom van de brandstof-

pcslp.Wanneer de manette naar achter omlaag wordt gedrukt, wordt

de

stophefboom aan de brandstofinspuitpomp in de nulstand getrokken, waardoor
deze geen insPuiting kan geven.
Handrem

De handrem is een zgn",,ratelrem". Voor het aantrekken van deze rem dient de
hefboom enige keren op en neer te worden gehaald.
Voor het vrilzeften van de rem dient de hefboom iets te worden aangetrokken,
terwijl daarblj de knop, welke zich op deze bevindt, tegelijkertijd moet worden
ingedrukt. Daarna,nog steeds met ingedrukte knop, de hefboom met enigszins
kracht neerdrukken.
bineerde contact-lichtschakelaar
De sleutel van deze schakelaar (12 in afb. 6) kan half of geheel worden ingedrukt.
Bij half ingedrukte stancl kan de sleutel in twee standen rechtsom worden gedraaid;
in stand I is het stadslicht onstoken en in stand 2 is, naar gelang de stand van de
dimschakelaar, het dim- of het grootlicht ontstoken.
Wanneer de sleutel geheel is ingedrukt staat het contact,,aan", hetgeen kenbaar
is door o.a. het braóden van het rode laadstroom-controlelampje op het instrumentenbord.Ook in deze geheel ingedrukte stand kan de sleutel rechtsom worden
gedraaid om de verlichting te ontstéken. Wanneer de sleutel in stand 1 of 2 staat

Gecom

[an de sleutel altijd wordln uitgetrokken, waarna dan het contact ,,uit" is, doch
de verlichting ingeschakeld blijft.

23O
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Afb. 7.
1. Hoofdschakelaar
2. Hefboom voor terrein-wegreductie
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8.

Stopmanette
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Dimschakelaar

Door het intrappen met de linkervoet van de dimschakelaar (1 6 in afb. O) kan bij
in-geschakeld. groot-dimlicht (contactschakelaar in stand 2) naar keuze het grootof het dimlicht worden verkregen.
R

ichtingaanwi jzerschake laar

Door het handeltje (18 in afb.6) naar zich toe te bewegen worden de linker
richtingaanwijzingsknipperlichten in werking gesteld; door het handeltje van zich
af te bewegen trecjen de rechter richtingaanwijzingsknipperlichten in werking.
Cabineverlichting
De cabineverlichting weike in het plafond van de cabine is aangebracht wordt
ontstoken of gedoofd door het van kunstof vervaardigde dooròchijnende gedeelte
van de plafonnier te verdraaien.
I

nstru menten bordverl ichti

n

g

De knop (6 in afb.6) is draaibaar. Hiermede kan bij ingeschakelde verlichting de
instrumentenbordverlichting worden getemperd of geheel worden gedoofd.
Controlelampies

Er bevinden zich vier gekleurde controlelampjes (7 in afb.6) dicht bij etkaar.
Het rode lampje is het faadstroom-controlelampje; dit brandt wanneer hef contact
,,aan" staat en de accu's niet door de dynamo worden geladen.
Het groene lampje is voor smeeroliedrukcontnole van de motor en brandt wanneer
de oliedruk nog niet de minimum waarde heeft bereikt of beneden de minimum

druk daalt.

Het blauwe lampje brandt wanneer het groot-licht is ontstoken.

Het oranje lampje dient als reserve.
Uitlaatremknop
Dit voertuig kan zijn. uitgerust met een uitlaatrem. De bediening hiervan geschiedt

door een knop, welke zich dan bevindt nabij de linkervoet úan de beltuurder.
Bij het intrappen van deze knop met de linker voet wordt via een luchtdrukleiding

de stophefboom van de branstofinspuitpomp in de nulstand getrokken en dé
vlinderklep in de uitlaatleiding gesloten. Er heeft dan geen bràndstofinspuiting
meer plaats en bovendien kunnen de uitlaatgassen niet oÀtwllt<en. De motor word-t
nu aangedreven door de in beweging zijnde wagen.Hierdoor ontstaat een
compressoreffect, dat remmend op de motor werkt.
Tem

peratuurmeter

Deze meter (1 in afb.6) geeft de temperatuur van het koelwater aan. De schaalverdeling loopt van 40" tot 100' C.
Toerenteller
Deze (2 in afb. 6) geeft het toerental van de motor aan. De op de verdeelschaal
a?ngegeven getallen dienen met honderd te worden vermenigvuldigd, zodat bijv.
15 betekent 1500 toeren per minuut.
Luchtdrukmeters

Omdat bii deze wagen het remsysteem van vooras en achterste achteras

volkomen gescheiden is van de voorste achteras zijn ertwee luchtdrukmeters (3 in
afb.6) gemonteerd. Op deze meters bevinden zich een zwarte en een rode wijzer.
D.e zwarte wijzer geeft de druk in de lucht-voorraadketel aan en de rode wijzer de

druk in de rem-luchtleidingen tijdens het remmen.
10

d

Snelheidsmeter
In de snelheidsmeter (4 in afb.6), die de snelheid in kilometers per uur adngeeft
is tevens een kilometer totaai en dagteller ingeboy*!. Deze meter wordt
de
aangedreven àoor een flexible kabel vanult de tussenbak. De dagteller ka.n op
te
nulstand worden teruggezet door de knop onder het instrumentenbord linksom

draaien. In plaats van een gewone snelheidsmeter/kilometerteller kan ook een
tuòÀògruuf zijn gemonteerd.- Deze registreert o.a. tevens de snelheid en het
gereden aantal kilometers.

StartertrekknoP
De motor is voorzien van een electrische voorgloei-inrichting in het inlaatspruitstuk.
De startertrekknop (5 in afb. 6) bedient zowel de voorgloei-inrichting a]s.dg startermotor. Het gebruik Èieruan *oídt onder het hoofd,,starten" op blz. 13 behandeld'
Brand stofvoorraad meter

Deze meter (g in afb.6) geeft bil benadering de aanwezige voorraad dieselolie in
de brandstofìank aan. óJmeter werkt alleen als het contact ,,aan" staat.
Verwarming

Alvorens profijt van de kachel te hebben d ient eerst de knop (14 in qf b' 6)
gémerLt,,î" linksom te worden gedraaid en dan te worden uitgetrokken.Om de
É;;p in gel-'eet of gedeeltelijk uitgetrokken stand vast te zetten moet deze
rechtsom worden ge"draaid. óe.e Ènop is door middel van een bowdenkabel

verbonden met een kraan. ln uitgetrokken stand is deze kraan geopend, waardoor
het koelwater van het koelsysteém tevens door de radiateur van de verwarmingskachel stroomt, waardoor déze op temperatuur wordt gebracht.
Wanneer de koelwatertemperatuur nog laag is kan de draaitrommel door middel
van de bedieningshefboom aan de t<aóhel het beste in de in afb.9 aangegeven
stand worden ge"zet. De lucht vanuit de cabine kan nu door de radiateur van de

kachel stromen" en hierdoor worden verwarmd. Om een grotere doorstroming te

vàrkri.;gen kan een ventilator worden inggggl?.k"_!d door middel van het uittrekken
van dlknop-(13 in afb.6) gemerkt,,BLÒWER". Bovendien kan deze stand worden
gebruikt in' het stadsverkeér waarbij wordt voorkomen dat de uitlaatgassen van
voorliggers in de cabine zullen stromen'
Wanneer het koelwater de bedrijfstemperatuur heeft bereikt, moet de draaitrommel in de in afb. 1O aangegeven stand worden gezet. De buitenlucht kan dan

Af

b,

9.

Afb.

î 0.
11

bij voldoende rijsnelheid door de radiateur van de kachel stromen. ls de
rijsnelheid onvoldoende dan kan de luchtstroming worden versterkt door het
aanzetten van de ventiiator.
Wanneer de temperatuur in het cabineinterieur te hoog is moet de knop, gemerkt
,,T'., gedeeltelijk of geheel worden ingedrukt, waardóor de verwarmlng van de
lyght respectievelijk wordt verminderd of teniet gedaan.
Wanneer het droog en zeer warm weer is kan dó draaitrommel het beste in de
af b. 11 aangegeven stand worden gezet. De buitenlucht kan dan rechtstreeks in
de cabine stromen. De knoppen van de ventilator en de verwarming dienen dan
uiteraard. geheel te zijn ingedrukt, waardoor ventilator en verwarming
! zijn
u

itgeschakeld

Aan de kachel zelf bevindt zich een blaasmondstuk, waarin zich een vlinderklep

bevindt- Door verstelling van een handeltje aan deze klep wordt verkregen dat een

kleinere

of grotere hoeveelheid lucht, al dan niet verwarmd, in de óabine

kan

stromen. De richti!9 van de luchtstroom kan door verdraaiing van de mondstukken
worden versteld. Op dezelfde wijze kan de luchtstroom naaide voorruiten worden

geregeld met de twee verdraaibare blaasmondstukken, waarin zich ook een
vlinderklep bevindt, welke door een handeltje kan worden bediend.
Rolhoesketting
Door het aantrekken van deze ketting (17 in af b. 6) wordt de rolhoes voor de
radiateur omhgog. getrokken waardoor-wordt verkregen dat het koelwater vlugger

de gewenste bedrijfstemperatuur kan

beretken.

Bestuurderstoel

Deze stoel is op verschíllende wijzen verstelbaar. Door het lichten van de knop
(1 in .afb. 12) kan de stoel naar voren of naar achteren worden geschoven. Door
met de linkerhand de knop (2 in afb. 12) in te drukken en met dè rechterhand de
zitting aan de rechterachterzijde op te heffen of neer te laten kan de stand van de
zitting worden versteld. Door met de tinker hand de knop (3 in afb. 12) in te
drukken kan de stand van de rugleuning worden versteld.
Het bovenstaande is tevens van toepassing voor de bijrijderstoel.
Zonneklep

T"î. gerieve.van de bestuurder en de bijrijder zijn twee zonnekleppen aangebracht,

welke zowel het van voren als het van opzil komerrde hinderlijke zonlichl kunnen
afschermen.

232/8
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Afb. 12. Bestuurderstoel

STARTEN
Alvorens de motor te starten controleer eerst dagelijks:
met behulp van de . oliepeilstok.
1 . Oliepeil in het motorcarter
Het oliepeil moet altijd worden gecontrole.erd, wanneer de motor stilstaat'
Het niveau moet altijd tussen de 6eide merkstrepen op de peilsto.k liggen en
mag nooit beneden de onderste streep dalen. Voor de controle moet de
péiistot< worden afgeveegd om vergissingen lg voorkomen.
Voor fret g;ual, dat" olie moet wordòn bijgevuld,
-inogeliiligeven.wii de volgende raad:
is, altijC .olie van hetzelfde
enigszins
maar
ook
het
indien
Gebruik,
merk en soortl De meeste olién bLvatten tegeÀwoordig scheikundige stoffen
ter verb"t*i;g van de smeereigenschappen. Mengsels. van verschillende oliesoorten en oliemerken geven gewoonlijk niet die resultaten, welke verkregen
van één goede kwaliteit olie'
kunnen worden door ntt conltante gebruik
-motorolie
van een gerenommeerd merk,
Kies daarom van het begin af aan een
en bliif daarbij.
gegeven
specificaties
ons
dòor
de
aan
voldoet
welke
2. Waterhoeveelheid in het koelsysteem, te zien onder de vuldop (zie afb' 15)
op het instru3. Brandstofvoorraad met behulp van de brandstofvoorraadmeter nodig
zijn het
mentenbord. Na een lange periode van stilstand kan het
brandstofsysteem te ontluchten (zie blz' 23)'
.

Na vorengenoemde punten te hebben gecontroleerd start nu de motor als volgt:
1 . Zet de hoofdschakelaar aan (zie 1 afb' 7)'
2. Trek de rolhoes op (zie 17 afb' 6)'
3. Zet de stopmannette omhoog (zie afb' 8)'
4. steek de contactsleutel in dé schakelaar (zie 12 afb. 6)5. Trap het koPPelingsPedaal in.
6. Zet de versnellingshef boom vrij'
7. Trap het gasPedaal geheel in.
8. Trek de starttrekknop geheel uit (zie 5 afb. 12).

lndien de motor na 15 seconden starten niet loopt, 15 seconden wachten en dan
opnieuw starten.

\
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a.

ZonnekleP

232 /12

Afb. î 3. OliePeilstok
13

Wanneer de motor is gestart en blijft draaien dient te worden gecontroleerd, dat:

1. Het groene oliedruk-controlelampje uitgaat (zie 7 afb. 6).
2. Het rode laadstroom-controlelampje uitgaat (zie 7 afb. 6).
3. De zwarte wijzer va.n de luchtdrukmeters van het remsysteem oploopt en de

zoemer bij ca. 4 kg/cm2 ophoudt met zoemen.
Nadat de luchtvoorraadketels op druk ziil gebracht, de ketels één keer per dag
afblazen door tegen de pallen, welke zich ónder de ketels bevinden, te duwen.
Hiermede wordt bereikt dat vocht, welke zich nu eenmaal in lucht bevindt en in
de luchtketels na langdurige stilstand van de motor tot water condenseert, kan
worden afgetapt.
Opmerking

Wanneer de motor draait en er behoeft met de wagen niet direct te worden
weggereden, zet dan de motor af door de stopmannetle naar achter te drukken.
Het onnodig onbelast draaien is niet bevorderlijk voor de motor, daar deze dan
een te lange tijd nodig heeft om op bedrijfstemperatuur te komen.
Vermijd ook het stationair draaien bij het wachten voor overwegbomen of voor

of op

veerponten.

Starten onder koude weersomstandigheden

Tijdens koude weersomstandigheden kan het starten zonodig worden vergemakkelijkt door een koudstartinrichting en/of een electrische voòrgloei-inrichtiù De koudstartinrichting zit in de uort"uun een pal met een rubber hoes aan de
voorzijde van de brandstofpomp en de voorgloei-inrichting zit voor het inlaatspruitstuk van de motor.
Alvorens de handelingen genoemd op blz. 13 onder 4 t/m 8 uit te voeren dient
onder koude weersomstancjigheden als volgt te worden gehandeld:
Duw de koudstartpal (zie afb. 17) naar opzij, vervolgens de punten 4 Vm 7 als
genoemd op blz. î 3 u itvoeren en de starterknop half u ittrekken (er heeft dan
voorgloeiing plaats)) en die stand houden gedurende

1 minuut bij 0" tot
-5"
1,5 minuut bij

C

-5'totdan -10'
2 minuten bij lager
10 '

C
C.

Daarna de starttrekknop -geheel uittrekken totdat de motor loopt.

De koudstartinrichting wordt automatisch buiten werking gesteld wanneer
motor loopt en men het gaspedaal weer op laat komen.-
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Olievulopening

Afb. 15. Watervuldop
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Alvorens weg te rijden controleer dagelijks eerst:
1. De banden of deze op de juiste spanning ziin en

of deze eventueel zijn

beschad igd.

2. De verlichting, stoplichten, richtingknipperlichten en claxon.
3. Dat de bestuurderszitplaats in de voor de betreffende bestuurder

goede

stand staat.
Dat de buitenspiegels, gezien vanaf de bestuurderszitplaats in de juiste stand

4.

staan.

S. Dat de zwarte wijzer van de luchtdrukmeters

minstens

4 kglcmz aangeeft en

de zoemer opgehouden heeft met zoemen'

6.
7.

Waarschuwing:
Daar dit chaséis is uitgerust met luchtdruk-mechanisch bediende remmen kan
er, wanneer geen of oóvoldoende luchtdruk in de voorraadketels aanwezig is,
met de voetrém volstrekt niet worden geremd, dus ook niet met een vergrote
kracht, op het rempedaal. Wel kan met de handrem worden geremd daar deze
direct mechanisch op de achterwielen werkt.
(20 in afb.6) van de differentieelblokkering
Dat het rode verklikkerlampje
-schakelaar
(1 I in afb" 6) omzetten waardoor de
gedoofd is. Zo niet dan de'
[lokkering van cje twee tussendifferentieels wordt opgeheven.
Of de handrem vrij staat.

Na vorengenoemde punten
worden weggereden.

te hebben gecontroleerd en de motor draait,

kan

Schakelen

Voor het kiezen van de ,,achteruit" (A) dient de versnellingshefboom eerst door
de vergrendeling naar links te worden gedrukt, waarna dan in de,,achteruit" kan
worden geschakeld (zie afb. 18).
De 6e vòrsnelling is een,,prise-direct". Gebruik nooit kracht om de versnelling_shefboom te bedienen doch beweeg deze soepel en zover als deze *i! gaan. Bij
dit voertuig dient zowel bij het op- als terugschakelen steeds van de dubbele
ontkoppeliÀgsmethode te worden gebruik gemaakt.

232/e

231/4
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b. 16. Afblaaspal van luchtketel

Afb. 17.

KoudstaÉPal
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Bij het rijden op de vlakke weg of op hellingen is het noodzakelijk het toerentat
van de motor bij het opschakelen respectiévelijk terugschakelen niet beneden

de 2200 te laten komen, daar anders door de afnemendè snelheid van de wagen,
in een te laag toerental moet worden opgetrokken.
Tijdens het rijden en vooral bij het afrijden van hellingen dient men er voor zorg
te dragen, dat het motortoerental nimmer hoger komidan 2600 omw./min.

Terrein rijden

Alle zes wielen worden voortdurend aangedreven, dus geen van de assen zijn
wat de aandrijving betreft uitschakelbaar.
Behalve een differentieel dat zich tussen elk linker en rechterwiel bevindt, dus hier in
totaaf drie, ziin er nog twee zgn. tussen-differentieels. Het ene tussen-differentieet
bevindt zich in de tussenbak en dient om eventueel optredende toerental
verschillen in vooras en de assen van het tandemstel te verwerken. Het andere
tussen-differentieel bevindt zich in de verdeelkast, welke is aangebouwd tegen
de voorste achteras. Dit differentieel dient ook om eventueel optreAende toerental
verschiflen in voorste en acherste achteras van het tandemstet te verwerken.
Om in het terrein het zgn. doordraaien van één van de aangedreven assen te
voorkomen, kunnen de tilee tussen-differentieels worden geUÉkkeerd. Daarvoor
bevindt zich links op het instrumentenbord een tuimelschàkelaar (19 in afb. O).
Deze dient om langs electro-pnerlmatische weg de twee tussen-diiferentieels te
blokkeren. In geblokkeerde toestand brandt fròt rode waarschuwingslicht.
De schakelaar mag alleen bij stilstand van het voertuig en bij ingetrait koppelingspedaal worden aangezet. Op deze wijze mag het voertuig op zaóhte òf losse groì-.'d
blijven rijden, waarbíj ook het rode licht bn=jft branden.Kort vóordat het voertuig weer op vaste ondergrond (bijvoorbeeld bevroren

terrein, hard wegdek, enz.) gaat rijden, dient de sihakelàai te worden afgezet,
waardoor de differentieel-blokkering wordt opgeheven en het rode licht óooft.
Voorts is er nog een mogelijkheid om in twee'óducties te rijden. Deze reductieverandering wordt in de tussenbak tot stand gebracht dóor middel van het
verzetten van de bedieningshefboom (2 in afb. 7) in de cabine. Gebruik in het

terrein steeds de terreinreductie door de hefboom naar voren te zetten,
wanneer het voertuig stilstaat. In de terreinreductie is nl. de snelheid naar
verhouding laag doch de trekkracht groot.

230/18
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19.

Schakelschema

Temperatuur koelwater

dat tijdens het wegrijden de bedrijfstemperatuur zo snel
Het verdient aanbeveling-De

luiéte bedrijfstemperatuur ligt tussen 75 ' en 80 ' C.
mógeliik wordt bereikt.
O"í" wordt niet bereikt door de motor stationair te laten draaien, doch met de

iolhoes dichi, in een lagere versnelling te blijven rijden totdat de bedrijfstemperatuurmeter ca. 50 " C aanwijst, waa.rna geleidelijk naar een hogere

versnelling kan worden overgeschakeld. Men dient daarb^ij _de rolhoes niet eerder
te laten =àkken totdat cie temperatuurmeter minstens 70 " C aanwijst.
Bovenstaande is tevens van belang voor de gehele aandrijving omdat na een lange
iustperiode van de wagen de smeermiddelen d ikker ziin geworden en nu door
deze wijze van rijden deze beter de gelegenheid krijgen om de te smeren
plaatsen te bereiken.
Smeeroliedruk
Gedurende het rilden is het zeer belangrijk, dat de gedragingen van de motor en
de luchtdruk van de ketels aan de hand van de instrumenten op het instrumentenbord worden gecontroleerd

Zodra wordt feconstateerrJ dat het groene oliedruklampje b_randt, kan dit een
ieken zijn, dat-de smeeroliedruk is weggevallen; zet dan onmiddelliik de motor af
Om te controleren of er wel of geen smeeroliedruk is, dient het kleppen-

.

deksel van de motor te worden verwijderd. Wordt nu de motor gestart, dan moet
men vanaf de tuimelaars olie zien druppelen. ls dit het geval, dan is er wel smeeroliedruk, doch dan ts vermoedelijk het electrisch contact van het controlelampje
defect; er kan dan wel worden doorgereden, maar bij het eerstvolgende onderhoud
dient dit euvel te worden hersteld.
Inrijden

Het is bij het laten inlopen van de motor van het grootste belang om. - bij welke
deze niet zwaar te belasten, met andere woorden, het werk
snelheid dan ook
- te laten doen. Schakel daarom niet te vroeg naar een hogere
gemakkelijk en licht
iersnelling en niet te laat naar een lagere. E"î betrekkelijk. ho99 toerental is
lang niet lo schadelijk als overbelasting bij een.lager toerental. Het verdient wel
uu,ib"ueling het toeiental te variéren. Aangeraden wordt om vooral gedurende
t9
de eerste i,s00 km (- -F 60 bedrijfsuren) de wagen niet met volle belasting
+ 160
te rijden, noch een aanhangwagen te gebruiken. Na ongveer 4.000 km ('bedrilfsuren) kan de motor als ingedraaid worden beschouwd.
Bovenstaanóe geldt niet alleen voór de motor, doch evenzeer voor-fde aandrijving
160 bedrijfsen de remmen, waarvoor een inloopperiode van ca.4.000 km (*
uren) zeer bevorderlijk is.

REMMEN
Tijdens het rijden kan het noodzakelijk zijn dat-de snelheid van de wagen plotseling
st-erk moet worden verminderd. Hiervoor geeft de voetrem, welke op alle wlelen
werkt, het meeste effect.

Indien een uitlaatrem is gemonteerd kan, wanneer de snelheid maal geleidelijk
moet worden verminderd of slechts even moet worden bijgeremd, hiervan het
beste worden gebruik gemaakt, door het intrappen van de uitlaatremknop met de
linkervoet. Om-voor plótseling snelheid verminderen de remwerking te vergroten
kan ook van beide remsystemèn tegelijk worden gebruik gemaakt door zowel met
de linker- als met de réchtervoet respectievelijk de uitlaatremknop en het rempedaal te bedienen. Bij beide remwijzen dient natuurlijk pas op het laatste moment
het ontkoppelingspedaal te worden ingetrapt, waarbij dan de uitlaatremknop niet
meer door'de linkervoet kan worden bediend en dus wordt voorkomen dat de
motor zou afslaan. Voor langdurige afdalingen kan het evenwel bevorderlijk ziln
om door middel van terugschakelen op de motor af te remmen.
17

STOPPEN
Nadat de wagen tot stilstand is gebracht moet men de versnellingshefboom in de
neutrale stand zetten en de motor enkele minuten stationair laten draaien, teneinde
deze in de gelegenheid te stellen iets af te koelen. Om de motor hierna te stoppen

moet men de stopmanette naar achteren zetten.

PARKEREN
Alvorens de cabine te verlaten dienen:
1. De handrem te worden aangetrokken;
?. De stopmanette naar achteren te worden gezet;
3. De sleutel van de gecombineerde contact-lichtschakelaar

te worden
itgetrokken;
Bovendien, indien de wagen onbeheerd wordt achtergelaten en de stadslichten
niet behoevgn t9 zijn ontstoken, verdient het aanbeve-ling om de sleutel van de
electrische hoofdschakelaar los te zetten of zelfs te vàrwijderen;
De dak-ventilatieklep en de portierruiten te zijn gesloten;
De portieren met de sleutel te worden afgeslóten.
u

4.
5.
6.

ALGEMENE WENKEN
Belasting

Het in het bedrijf voldoen van een bedrijfswagen hangt niet alleen aî

van de

kwaliteit en de keuze van het juiste type, maar òok uan óe wijze van beladen, de
rijmethode en het onderhoud.
Overladen verkort de levensduur van alle onderdelen van de wagen. In de regel
bespeurt men de gevolgen het eerste aan de banden en veren, mlaar ook aan de
assen, de transmissieorganen, de motor, de remmen, kortom alle andere onderdelen hebben hiervan sierk t; lijd;;.
Onderhoud

Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen niet
voorkomen, dat ook een automobiel, die aan de hoogste '"ir"n voldoet, op den
duur. slijtage gaat vertonen. Deze slijtage treedt bij be"paalde onderdeten vroeger
op dan bij andere en ontstaat bovendien zeer geleidelilk, zodat indien men er
niet speciaal acht op slaat, dit ontstaan nauwelijkò wordt bemerkt. Dan kan echter
de. slijtage reeds een zodanige vorm hebben aangenomen, dat een somtijds
belangrijke reparatie onvermijdelijk is. Een reparatiel die ntei alleen kosten met
zich mede brengt voor de herstefling. zelf, doch vooral door de neOiiifssiàgnatie,
die misschien niet direct in geld -kan worden uitgedrukt, maar waarvan de
werkelijke omvang zeer belangiilk kan zi1n.
Voorkom bedrijf.s..tugnatie, niet alleen door een goede behandeling, maar ook
door qen periodieke controle en onderhoud, waarvoor de DAF-orglnis'àtìe een
speciale service verleent. Een juiste omschrijving van deze speóiale service
vindt u in de service-couponboekjes. wendt u hiertoe tot de DAF-dealer.
Gontroleer en onderhoud de wagen op geregelde tijden. Hiertoe dient te worden
opgemerkt dat onder ongunstige bedrijfsomstandighden, de onder pERIODIEK
ONDERHOUD genoemde bedriifsuren (kilometerstanden) zonodig moeten worden
bekort. Pleeg hierover overleg met de DAF-dealer.
Slepen
Ind

ien de wagen over eel grote afstand moet worden

ges

leept verd ient het

aanbeveling- om de verbindingen van de aandrijfassen welke van de tussenbak
naar het differentieel van de vooras en naar het differentieel van de voorste
achteras lopen,. bij het differentieel los te maken; €.€.?. ter voorkoming van
inwendige beschadiging van de tussenbak en/of versnellingsbak.
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ALGEMEEN ONDERHOUD
Motorsmering
Ondanks de goede rverking van filters is het niet te vermijden dat verontreinigingen
in de olie teiecht komen.- Deze bestaan hoofdzakelijk uit het uit de buitenlucht

aangezogen stof

, gevormde condenszuren en f ijn verdeelde kool- en

metaal-

deeitles,"di" tezàmén Ce samenstelling van de olie kunnen veranderen, slijtage
,eroór=aken en door de zuurvorming het metaaloppervlak aantasten. Dit zal
naarmate de verontreiniging aangroeit de beschadiging doen toenemen. Het niet
tijdig verversen van de- sÀeerolie kan daarom zeer ernstige gevolgen hebben.
Men"tapt de smeerolie af wanneer de olie warm, dus goed vloeibaar is. Bovendien
is het belangrijk om het voertuig horizontaal te plaatsen. Ten sterkste wordt
algeraden de motor met petroleum enz. door te spoelen, daar het onmogelijk
za\ zijn alle petroleum af te tappen, zonder de pan te verwijderen; deze achterIéOf"i"n hoeveelheid zal de nieuwe olie verdunnen. Maak de vuldop goed schoon

alvorens deze te openen.
GeLijktijdig -met de olieverversing dient het smeeroliefilterelement te worden
Iap hiervoor eerst het smeeroliefilterhuis af door de plyg 1_ il afb.
vervangen.
-te draaien.
Verwijder daarna het huis door de bout 2 in afb. 19 los te
19 los
draaien. Het filterelemeni kan nu uit het huis worden genomen. Alvorens het
nieuwe element te plaatsen, maak eerst het huis inwendig met. gasolie goed
schoon. Wanneer de motor met verse olie is gevuld, laat dan de motor even
draaien , zodal ook het smeeroliefilterelement kan worden gevuld. Peil vervolgens
de olie weer en vul eventueel bij.
Turbo-com pressor

Deze motor is voorzien van een turbocompressor. Boven aan deze compressor
bevindt zich een kniestukje met flens waaraan de smeerolietoevoerleiding van de
turbocompressor is bevestigd. Onder deze flens zit een cilindrisch oliezeefjg
dat ook moet worden gereinigd, zie hiervoor onder NIEUWE OF GEREVIDEERDE
oNDERDELEN en ondér pERIODIEK ONDERHOUD. Voor het verwijderen van dit
zeefje moet eerst cje wartel van de smeerolieleiding vql hgt kniestukje worden
losg'emaakt (zie 1 afb. 20); daarna moeten de twee flensboutjes (zie 2 en 3
afb. 20) worden verwijderd.

Afb. 19. Smeeroliefilter

Afb. 20.
Demonteren van smeerolieleiding
19

Nu kan door verwijdering van de inwendige veerring het zeefle

worden

itgenomen (zie af b. 21).
De turbo-compressor zelf behoeft weinig onderhoud. Het compressor schoepenwiel dient af en toe te worden gereinigd en bij een grote onderhoudsperiode
verdient het aanbeveling om de turbo-compressor een inwendige controle en
onderhoudsbeurt te geven, zie hiervoor onder PERIODIEK ONDEhHOUD. Deze
inwendige controle mag uitsluitend door een vakkundige geschieden, daar de
turbocompressor, evenals de brandstofinspuitpomp een précisie instrument is.
Wel dienen de bevestigingsbouten, waarmede de compressor of het uitlaatspruitstuk is bevestigd bij de nul-inspectie en voorts periodiek op vastzitten te
worden gecontroleerd. Vanzelfsprekend is, dat ook regelmatig de verbindingen
van smeerolie- en luchtleidingen op afdichting worden gecontioleerd. Een loése
inlaatluchtleiding is schadelijk voor de turboóompressoi, daar in zo'n geval de
compressor ongezuiverde lucht kan aanzuigen.
fn afb. 22 is in principe de werking van de turbocompressor weergegeven.
u

Brand stofsysteem

Het principe
b. 23.

van

het brandstofsysteem wordt schematisch weergegeven

door

af

1.

2.
3.
4.

Tankzeef
Groff ilter
Inspu itpomp

Opvoerpomp

5. Fijnf ilter
6. Ontluchtopening
7. Invoer
8. Verstuivers

1

9. Terugvoerleiding
0. Hoekfilter

11

.

Ontluchtpijpje

12. Tank

TTM$EGI
Afb.
20'

21.

Uitnemen van oliezeefje

Af

b. 22. Drukvullingsprincipe

Het is van het allergrootste belang dat steeds gasolie van goede kwaliteit wordt
getankt. Aangezien de inspuitpom[ en verstuivers precisie instrumenten ziin,'ziin
er in het OrJnOstofsysteem de nodige filters opgenomen om zoveel mogelijk te
voorkomen, dat deie instrumenten zouden kunnen worden beschadigd.Een
regelmatig onderhoud van deze filters rs dus noodzakelijk; zie hiervoor onder
PT-NIODIÈK ONDERHOUD.

De tankzeef (1 in afb. 23) dient gelijktijdig met het schoonmaken van

de

brandstoftank te worden behandeld.

Het groffilter (2 in afb.23) is een zgn.plaatjesfilter en dient regelmatig in gasolie
te worden u itgewassen.
Draai hiertoe de bout 1 in afb. 24 los, waarna de kolf 2 in afb' 24 kan worden
verwijderd. Vergeet daarbij ook niet de kolf inwendig te reinigen. Verricht deze
handelingen met schone handen.

Het fijnfilter dient regelmatig te worden vervang.en (zie PERIODIEK

ONDER-

HOUO). Draai hiertoe de kótf los en vervang deze in zijn geheel d.ogt een
nieuwj (zie afU . 2s). De oude kolf mag dus niét inwendig worden gereinigd en
opnieuw worden gebruikt.

De brandstofleidingen moeten absoluut luchtdicht ziin. Lekken in de brandstof-

leidingen kunnen óptreden aan de zuigzijde, d.w.z. tussen de brandstoftank en
en
UranOétofopvoerpomp, of aan de perszifde, d.w.z. tussen brandstofopvoerpomp

verstuivers.

[,

l

3

Af

b. 23. Schema brandstofsYsteem
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Lekken aan.de zui.gzijde veroorzaken het toetreden van lucht in het brandstofsysteem. Er kan echter ook lucht in het systeem komeft, î1. wanneer de brandstoftank .nagenoeg leeg is; controteer d it dub in de eerste plaats. Bij f'et aaùraaien
van de wartels van de leidingen moet vooral worde n gezorgd deze niet te forceren
De brandstofinspuitpomp en de mechanische regulateur zijn precisie instrumenten,

die alleen door specialisten, die over het daàrvoor noodzakelijke g"l"éJrchap
beschikken, mogen worden behandeld.

De hieraan bevestigde verzegelingen mogen niet worden verbroken daar anders

de garantie vervalt.

De olie in het brandstofpompcarter dient gelijktijdig met de smeerolie van

de

motor te worden ververst (zie afb.26).De oliesoort iJgelijk aan die van de motor.
De brandstofpomp van deze motor is voorzien van eén mechanische rejuiateur.
Het .regulateurhuis dient ook met rnotorolie te zijn gevuld. Het olieniveau dient
regelmatig (zie PERIODIEK ONDERHOUD) te woidei gecontroleerd door middel
van het uitdraaien van de niveauplug (zie 4 in afb. 26i.tndien olie moet worden

bijgevuld dan dient dit te geschiedèn via de vulopening (zie 3 in afb. 26). De
híervoor te gebruiken oliesòort ís gelijk aan die van de"mòtor.
De verstuivers dienen, om eeî goede werking te verkrijgen, op de juiste inspuitdruk te ziin afge.steld. De afsielling hiervaà dient oó[ dooi een deskundig",
voorzien van de daarvoor benodigde apparatuur te worden verricht.
Het verdient.
steeds enige op de juiste druk afgestelde reserve
verstuivers bij.aanb.eveling
de hand te hebben. Wanneer men twijfelt of een verstuiver al of
niet goed functioneert kan men als volgt te werk gaan.
Draai bij stationair toerental de wartelmoer van de inspuitleiding aan de verstuiver
los, totdat gasolie kan ontsnappen.
Wanneer dit nu de wartelmoer van een slecht werkende verstuiver is, dan geeft
dit losdraaien geen merkbare invloed op de werking van de motor. Deze proef
geeft echter geen bewijs, dat de verstuiver stecht *eikt, daar ook de mogéii;16"iO
bestaat, dat een element van de brandstofinspuitpomp defect is. om dit te kunnen
aantonen dient men de vermoedelijke slechie verstuiver te vervangen door een
goede reserve verstuiver en de pioef te herhalen.

.ù..'
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Afb. 24. Brandstofgroffilter
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Afb. 25.

Brandstoff ijnf ilter

,_-,//

Ontluchten brandstofsysteem
Wanneer ondanks alle voorzorgen toch lucht in het brandstofsysteem komt, moet
men dit ontluchten. Daartoe is op de brandstofinspuitpomp een schroefboutje (zie

6 afb. 26) aangebracht. Door het losdraaien van dit boutje wordt a.h.w.

een

kraantje geopend, dat in de buitenlucht uitmondt.
Wanneer nu moet worden ontlucht, dient het ontluchtboutje (6 in afb.26) te
worden losgedraaicj. Daarna met het handpompje (5 in afb. 26) net zo lang
pompen tot er brandstof, welke vrij van luchtbellen is, naar buiten stroomt. Dan,
al pompende het ontluchtboutje vastdraaien.
Luchtfilter

Het luchtfilter is van het oliebadtype.Gelijktijdig met de verversing van

de

smeerolie van de motor, dient de oliepan van dit luchtfilter te worden gereinigd
en met nieuwe motorolie tot aan het niveaumerkteken te worden gevuld. Het
filterelement (afb. 27) dient in gasolie te worden uitgewassen.

flH
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Afb' 26.

Brandstofpomp
met mechanische regulateur
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

Smeerolievu

lplug (pomp)

':-

Smeerolieaftapplug (pomp)
Smeerolievulplug (regulateur)
Niveauplug (regulateur)

]rnilEt

Handpomp

Ontluchtkraan

Af

b. 27. Luchtfilter
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KOELSYSTEEM
Het is van belang het maximale koeleffect van het koelsysteem te behouden.
Spoel daarom cilinderblok en radiateur twee maal per jaar door, na eerst de
thermostaat uit zijn huis te hebben verwijderd.
Zorg ervoor dat de luchtdoorgangen van de radiateur niet verstopt raken door
vuil of insecten. Dit belemmert een goede luchtstroom, dus een goede warmte-

afg ifte.

Wanneer het koelwater kookt, zet dan het voertuig stil, doch laat de motor
stationair (dus onbelast) doordraaien totdat de temperatuur van het koelwater is
gedaald; en indien een waterverwarming is gemonteerd, zel deze helemaal aan
door de knop gemerkt,,T" geheel uit te trekken. Giet geen koud water in een
warme motor. Hierdoor kunnen cilinderkop, blok, enz. sòheuren.
Thermostaat
De thermostaat regelt de koelwaterstroom bij koude en warme motor. Wanneer de
bedrijfstemperatuur nog niet is bereikt, wordt het koelwater via een omlooppijp
teruggevoercj naar de pomp.Het zal duidelijk zijn dat een goede werking van de
thermostaat zeer belangrijk is voor een goede koeling. Eeó defecte theimostaat
moet daarom direct worden vervangen.
V-snaar
pe spanning van de V-snaren díent op geregelde tijden te worden gecontroleerd.
Bij 9en juiste spanning moet men de snaren tussén de dynamo- àn de krukaspoelie 12 - 15mm kunnen indrukken (zie afb. 2g).
De spanni.ng kan worden ingesteld door middel vàn de stelbout in de dynamosteun
na eerst de beide bevestigingsbouten te hebben losgedraaid. De V-snàren dienen
steeds per paar te worden vervangen.
Doorspoelen

Laat tweemaal per iaar he.t koelsysteem doorspoelen en wel alvorens bij het
ingaan van de winterperiode met anti-vries moet worden gevuld, en na ailoop
van de winterperiode het anti-vries weer wordt afgeiapt.
Aftapkranen koelsysteem
Er bevinden zich twee aftapkranen in het gehele koelsysteem nl. één onder de
dynamosteun rechts_ opzij van het motorbloÉ (zie afb. Zél en één links onder de
radiateur (zie afb. 30).
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b. 28. V-snaarspanning

/ 21
Af

b. 29. Aftapkraan

motorblok

l

'

Wintervoorziening

.

Tijdens perioden dat de temperatuur beneden 0 " C kan komen is het noodzakelijk
om het koelsysteem tegen bevriezen te beschermen.Tap hiervoor het koelsysteem
geheel af via de twee eerder genoemde aftapkranen waarbij tevens de knop vBn
de verwarming (,,T") moet worden uitgetrokken en de radiateurdop moet worden
verwijderd. Vul daarna met antivries in een mengverhouding als aangegeven op

de verpakking van het antivries middel van het betreffende merk.
Er wordt met nadruk op gewezen een antivries middel te gebruiken van een
bekend en betrouwbaar merk, hetwelk op een aethyleen-glycol basis berust.
Een anti-vries middel op aethyleen-glycol basis is een middel dat het inwendige
van het koelsysteem het mrnst aantast en daarbij nog het voordeel heeft dat het
minder snel verdampt dan water. Doordat de soortelijke warmtecoèfficiènt van
dit middel kleiner is dan van water, kan het, vergeleken met water, in hetzelfde
tijdsbestek minder warmte van de motor opnemen. Het gevolg is dat de
temperatuurmeter sneller oploopt.
Houd dan de temperatuurmeter extra in de gaten en regel zonodig de temperatuur

bij met de rolhoes.

Enige opmerkingen bij het gebruik van dit anti-vries middel:
1. Alvorens over te gaan tot het gebruik van anti-vries verdient het aanbevelíng
het koelsysteem terdege te reinigen en de koppakking op lekkage te controleren
(lekkage van glycol in de motor veroorzaakt vastkitten van delen). Ook de
waterslangen en verbindingen dienen te worden nagezien en eventueel te
worden vervangen.
2. Wordt bij het verwisselen van de motorolie een kleverige substantie in de
olie gevonden dan kan worden aangenomen dat anti-vries in de olie is terecht
gekomen.

Een grondige reiniging en inspectie zijn dan noodzakelijk

3. Anti-vries gemorst op de carrosserie zal het lakwerk aantasten. Spoef dit
rijkelijk af met water. Het afpoetsen met een doek vergroot slechts de
oppervlakte van aantasting.

231/7
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b. 30. Aftapkraan radiateur
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Anti-corrosiemiddel
Om het inwendige van het koelsysteem tegen corrosie te beschermen dient aan
het koelwater.een e1ulgeerbare olie (bijv. Sfrell Donax C) te worden i""g;;oegd.
Daardoor zal het.koelsysteem in een goede conditie blijven en de kans-òÉ stec6te
warmte overdracht of verstoppingen sterk worden verminderd.
Emulgeerbare olie moet in de vérhouding van 1% aan het koelwater worden

toegevoggd, waardoor

dit een melkwitté kleur krijgt. Wanneer tijdens

een

geregelde controle mocht blijken, dat het koelwatei- doòrzichtig is gewórden,mag
1 00 cc worden toegevoegd.

Wanneer in het koelsysteem anti-vries wordt gebruikt behoeft in de regel geen
emulgeerbare olie te worden toegevoegd daar de meeste anti-vriesmerkén réeds
anti-corrosie toevoegingen bevatten.

REMSYSTEEM
l-l"t remsysteem is van het luchtdruk-mechanische type.Op dit voertuig bestaat
het remsysteem uit twee gescheiden kringen, waarvah'een op de voorwiélremmen

en op de achterwielremmen van de aóhterste as werkt en de ander op

de

wielremmen van de voorste achteras.
f n verband met deze twee gescheiden kringen
zijn er twee luchtdrukmeters op

het instrumentenpaneel aanwezig.

De remschoenen worden uitgezet met behulp van een,,S"-nok, die via een zgn.

,,slack _ adjuster" (- speling afsteller), door een voor elk wiel afzonderliike
remluchtkamer, waarin zich een membraan bevindt, wordt bediend.
De handrem werkt mechanisch op alle achterwielen. Het gebruik van de handrem
heeft geen invloed op het luchtdruksysteem of omgekeerdl
Controle

Om te controleren of het luchtdrukgedeelte van het remsysteem aan de gestelde
eisen voldoet, moet men de motor op ca. 1000 omw./min. laten draaien. De
keteldruk zwarte wijzer op luchtdrukmeters) moet nu oplopen tot minstens
4 kglcm2, waarna de zoem.er ophoudt met zoemen.
Indien bij stilstaande motor de keteldruk snel
dat
lgrugloopt, is dit een aanwijzing
er ergens in het luchtdruksysteem een lekkage
is. Deze client te " wo-rden
opgespoord en hersteld, daar een lekkage een ónnodig belast draaien van de
uchtcompressor veroorzaakt en tevens óe veiligheid uàn het remsysteem vermindert. Per pedaalslag mag de druk niet meer Aalen dan ca. 0,3 kgTcre.
f

Remafstelling

Stel de remmen nooit af wanneer de remtrommels warm (dus u itgezet)

a.angezien dqn

zi jn,

de mogelijkheid bestaat, dat wanneer de trommels zijn afgekoeiO,

de remmen kunnen gaan

slepen.

oorwíelrentrn en
1. Zet de handrem aan.

Y

2. Crick de vooras op onder een veerstoel.
3. Pfaats eeî rjng.- of steeksleutel op de stelbout van de,,sfack-adjuster" (zie

afb. 32), druk de borgring, welke zich onder de kop van de stelbout bevindt
naar binnen, en draai de bout finksom tot deze vast zit.
4. Draai de bout nu zover terug, dat het wiel juist vrij kan draaien.
5. Herhaal deze afstelfing bij het andere wiei.
Achterwíelrernmerr,
1. Plaats de stopblokken tegen de voorwielen en zet de handrem vrij.
2' Crick de achtelas op ondér een veerstoel. Daarna handelen als genbemd in de
punten 3 Vm 5 onder ,,voorwielremmen".
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Drukregelaar, olieafscheider en bandenvulapparaat
Aan de rechterzijde van het motorblok bevindt zich in het luchtdruksysteem een
qecombineerde drukregelaar, olieafscheider en bandenvulapparaat (2'in afb. 3l
De drukregeling en de olieafscheiding geschieden automatisch. Door het af-).
schroeven van de aan dit apparaat aanwelige vleugelmoer kan op de plaats van
feze vleugelmoer een luchtslang met scÀroefwaitel worden aangesloten om
bijvoorbeeld de banden te kunnen oppompen.
Wanneer er lucht wordt afgenomen, dan moet de motor draaien. Indien de druk
in de ketel maximaal is, dus. 7,35. kg/cm2, dan kan er geen lucht worden afgenomen, doordat de drukregelaar dan afblaast en daarbil het bandenvulapparaat
kortsluit. De druk in de ketels dient dan iets lager te zijn dan de druk waaiUil O"
drukregelaar afblaast. Dit kan worden verkregèn dooi het rempedaal een paar

keer in te trappen.
Vorstbeveiliger

Ter bescherming van het
.luchtdruksysteem tegen bevriezen is een vorstbeveiliger

gangebf.aclt, welke zich achter de cabiÀe tegen de langsligger beviódt
(6 in afb. 31).
Op deze vorstbeveiliger bevindt zich een vleugelmoer (zie afb.33) waaraan tevens
een peilstokje is bevestigd. Alvorens van- de vorstbeveiliger wordt gebruik
gemaakt, dient voor het intreden van de koude perioden, de'kolf van de" vorstbeveiliger te worden. gedenronteerd om deze inwendig te reinigen. Daarna kan de
vor.stbeveiliger via de vulopening met brandspiritus -worden glvuld. De voor de
"uan

vulling benodigde hoeveelheid lpiritus kan aan de hand
het peilstokje
worden gecontroleerd. Al naar gelang van het gebruik dient de hoeveelheid

a^anwezige spiritus een keer per dag of per week té worden gecontroleerd.
Wanneer de vorstbeveiliger w.ordt gevuld, moet de bediening"spen in stand 1 (zie
qfb.33) worden gezet, dogr de peÀ ín te drukken en een ki,,rart slag te draaien;
dit ter voorkoming dat luchtdruk in de kolf zou komen, waardoor spiritus via de

vulopening kan ontsnappen.
Tijdens perioden dat de temperatuur beneden + 5 o C komt dient de beveiliger
in werking te worden gesteld door de bedieningspen een kwart slag te draaien,
waarna .de Pen door veerdruk in stand 2 komt (zie afb. 33). Bij i"rperuturen
boven + 5' C moet de bedieningspen weer worden ingedrukt en -een kwart slag
worden gedraaid. De vorstbeveiliger is dan buiten weùing gesteld.

Uú,16c
Afb. 32. Remafstelling
28

Afb,

33.

Bedieningspen van vorstbeveiliger

STUURINRICHTING
De stuurinrichting wordt hydraulisch bekrachtigd. De hydraulische vloeistof dient
tevens als smeermiddel voor het stuur\s.
Olievulling

Crick eerst de vooras op, zodat beide wielen vrij van de grond staan. Het vullen
van het stuurhuis, stuurpomp en voorraadtankje geschiedt door de vulopening in
het voorraadtankje hetwelk zich rechts van het motorblok bevindt.
Bij de eerste vulling of bij olie verversen moet dit tankje eerst tot boven aan de
rand met olie wordén gevuld (hierbij verdient het aanbeveling de deksel van het
voorraadtankje, door uitnemen van de centrale bout, te verwijderen).
Daarna moet de motor worden gestart; het toerental mag niet boven stationair
uitgaan. Het olieniveau in het voorraadtankle zal nu zakken en daarom moet er
olié worden bijgevuld opciat het voorraadtankje niet door de pomp wordt leeggezogen. Daalt het olieniveau niet verder dan kan met de ontluchting worden
[egonnen. H iertoe moet het stuurwiel meerdere malen van aanslag tot aanslag
heén en weer worden gedraaid, opdat de in het systeem aanwezige lucht via het
voorraadtankje kan ontwijken. Er moet zo lang worden bijgevuld tot het olieniveau bij draaiende motor en ontlucht systeem niet meer onder de bovenste
merkstreep van het oliepeilstokje zakt. Het systeem is volledig ontlucht wanneer
bij draaien van het stuurwiel er in het voorraadtankje geen luchtbellen meer
ofstijgen en bij afgezette motor het olieniveau in het voorraadtankje niet hoger
dan i-,a 2 cm stijgt; het olieniveau komt hierdoor boven de bovenste merkstreep

van het oliepeilstokje.

De hydraulische vloeistof moet regelmatig worden ververst en het filterelement

het ioorraadtankje worden verv?rìgen; zie hiervoor onder NIEUWE of

in

GEREVI-

DEERDE ONDERDELEN en onder PERIODIEK ONDERHOUD.

Controleren van het vloeistofniveau
Het vloeistofniveau moet gelijktijdig r"net de motorolie worden gecontroleerd. Eerst
moet bij stitstaande motor met behulp van het peilstokje worden vastgesteld of
er olieverlies heeft plaats gehad. Dit is reeds het geval wanneer het vloeistofniveau tot de bovenste merkstreep staat. Om lucht aanzuigen te voorkomen moet
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35.

Olieaftapplug

raulisch bekrachtigd stuur
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gefs! bij stilstaande motor zoveel olie worden bijgevuld dat het vloeistofniveau

1 ra 2 cm boven de bovenste merkstreep komt te-ì-iggen. Daarna moet de motor
worden gestart.en nogmaals het vloeistofniveau *dróen gecontroleerd. Er moet
nu bij draaiende motor olie worden bijgevuld tot het -vloeistofniveau tot de
bovenste merkstreep ligt. Bij afzetten van de motor moet, zoals h iervoren is
beschrevel, het vloeistofniveau 1 ,à 2 cm boven de bovenste merkstreep van
het peilstokje stijgen.

KOPPELING
De koppeling wordt hydraulisch bediend. Periodiek moet de hoeveelheid remvloei-

stof in het voorraadtankje worden gecontroleerd en eventueel worden bijgevuld.
Gelijktijdig dient de vrije slqg uaÀ de koppeling te worden gecontroléérd en
eventueel te worden bijgesteld door middel van de stelbout, ùelke zich rechts
ygn het koppelingshuis bevindt (zie 1 afb.37).
Voor het afstellen dient eerst te worden gecoitroleerd of de zuiger in de werkcilin.der tegen de achterwand van de cilirider rust. Daarna de bòrgmoer van de

stelbout losdraaien en de stelbout zodanig afstellen dat er spellig is met het
aanslagvlak (zie technische gegevens). Ve"rgeet hierna niet d; boig-o". weer

vast te zetten.
Ontluchten.

Indien enig deel van het hydraulisch koppelingssysteem gedemonteerd is geweest,

of indien is gereden met te weinig remvloeistòf, is het noódzakelijk het koipelings-

systeem te ontluchten.

Vul hiervoor het voorraadtankje en schuif een rubber of plastic slangetje op de
ontluchtingsnippel (2 in afb. 37) van de werkcilinder en dompel het andere einde
in een gedeeltelijk met verse remvloeistof gevuld glazen potje. Draai nu met een
sleutel de nippel een slag log.Trap het kòppeling"spedaal iÀ en draai de nippel
dicht voor het einde van de pedaalslag' ls béreikt. Laat het pedaal weer
terugkomen en herhaal dlt net zo lang tòtdat er geen luchtbellen meer in het
glazen potje opstijgen. Het is belangrijk tijdens het ontluchten het vloeistofpeil
in het voorraadtankje te controleren én zonodig bij te vullen. Hierdoor voorkomt
men dat opnieuw lucht in het systeem komt. Dà remvloeistof, die uit het systeem

23 2,/14

Afb. 36. Voorraadtankje
van hydraulisch bediende koppeting
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Afb. 37.
1. Stelbout

2. Ontluchtingsnippel
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is gevloeid, kan niet direct worden gebruikt voor het bijvullen van het voorraadtankje, omdat deze te veel lucht bevat. Deze dient eerst een uur of twee te staan,

alvorens zij veilig weer kan worden gebruikt. Gooi vuile remvloeistof weg, deze
kan storingen veroorzaken.

TUSSENBAK
Aan de bovenzijkant van de tussenbak bevindt zich een hefboom. Deze dient om
vanuit de cabine de terrein- of wegredugtie in te schakelen. De uitslag van deze
hefboom wordt begrensd door twee stdlbouten (zie afb. 38). De afstelling dient
zodanig te ztjn, dat de hefboom een hoek van 9"30' kan maken aan weerszijden
van een lijn, welke evenwijdlg loopt met de scheidingslijn van de huishelften.
Deze hoeken kunnen worden ingesteld door het hart van de koppen in de
op
waarbij de hef boorn in de u iterste standen wordt gezet
hef boom
van de
respectievelijk een afstand van 40,5 mm en 63,5 mm van de scheidingslijn -,
huishelften te plaatsen. Aan de hand van deze hefboomstanden moeten dan de
stelbouten worden ingesteld.

WIELEN
Afvorens wielmoeren los te draaien is het raadzaam om eerst de draad van de
uitstekende wielbouten met een harde borstel te reinigen en dan van een druppel
olie te voorzien. Eveneens als een wiel wordt gemonteerd een druppel olie op de
draad van de wielbout laten vallen om te voorkomen dat de moeren door roest
vast gaan zitten. Men lette er op, dat de verzonken gaten, waarin voor het
binnenwiel de conische kant van de bout en voor het buitenwiel de conische
veerring valt, vrij zijn van stof en verf en dat ook de vlakken van de wielschijf
en de naaf, die tegen elkaar vallen, goed schoon zijn. Dit geldt eveneens voor de
tegen elkaar liggende vlakken van de dubbel gemonteerde achterwielen. Door
aanwezigheid van vuil e.d. liggen de wielen niet vlak aan, waardoor vervorming
van de remtrommels kan optreden met als resultaat slechte remwerking en kans

op

shimmyen.

Let op het bovenstaande in het bijzonder wanneer men reservewielen monteert,
daar deze dikwijls door stof en modder zijn verontreinigd. Van pas geverfde
wielen moet men de verzonken gaten zogvu ld ig schoonmaken.
De moeren van de wielen, die nieuw of verwisseld zijn, moeten na 100 km nog
eens worden aangedraaid. Doe dit diagonaalsgewijze.
Attentie: Bij het gebruik van ,,Trilex" wielen de moeren steeds opéénvolgend
aandraaien, dus niet diagonaalsgewijze.

-e3fiwi"T:
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Supplement Electrisch schema
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Afb. 41. Zekeringen

1. Linker koplamp (dimlicht)

2. Rechter koplamp (dimlicht)
3. Linker koplamp (groot licht)

en

blauw verkl ikkerlampje
4. Rechter koplamp (groot licht)
5. Linker achterlicht, instrumentenbordverlichting en linker stadslicht
6. Rechter achterlicht en
rechter stads!icht

34

7. Claxon, cabineverlichting
B. Brandstofvoorraadmeter en
ventilator voor kachel
9. Linker en rechter stoplicht en
linker en rechter knipperlichten
î 0. Linker en rechter ru itewisser
11

. Differentieelblokkering

en

sigarenaansteker
12. Dimschakelaar (hoofdzekering
dim- en grootlicht)

w
Onderhoud

'

Wanneer aan de electrische installatie moet worden gewerkt, verdient het
aanbeveling om de hoofdschakelaar uit te draaien. Dit voorkomt kortsluitingen.

Accu

De accu moet minstens iedere maand worden gecontroleerd. De vloeistof
(electrolyt) moet altijd even boven de platen staan, c?.5 mm. ls het niveau gezakt,
dan moet men uitsluitend bijvullen met gedistilleerd water.
polen en poolklemmen van de accu moet men steeds schoon en vrij van oxydatie
houden. De poolklemmen moeten goed vast zitten. Vet ze in met zuurvrije
vaseline. De luchtgaatjes in de\ldoppen moeten steeds open ziin. Ziin deze
verstopt, verwijder de vuldop en steek het gaatje met een iizerdraadje door.
Zorg steeds, dàt de accu's met de vuldoppen zijn afg-esloten wanneer aan of nabij
de àccu's moet worden gewerkt, daar een vonk of open vuur het in de accu
gevormde explosieve waterstofgas makkelijk tot ontbrandig kan brengen.
Éet verdient aanbeveling de toéstand van de accu van tijd tot tijd te controleren
door het s.g. van het zuur te meten.
De volgende gegevens kunnen worden aangehouden :
-F 1 ,23; beneden 1 ,1 5 accu geheel
Volf edi! gelaAeÀ 1 ,28-1 ,29; half ontladen
ontladen.

De aflezing moet voor de verschillende cellen onderling ongeveer. gelijk lijn.
Wanneer frét ztrur wordt gewogen moet gelijktijdig worden gecontroleerd of de
vloeistof, die in de zuurweger wordt opgezogen, schoon is.
Dynarno en startmotor
De dynamo en startmotor moeten af en toe inwendig worden gecontroleerd (zie
PEBIODIEK ONDERHOUD) teneinde een goede werking te verzekeren.
l. Bedrading. Controleer de bedrading en de isolatie op breuk of beschadiging
en zorg dat alle aansluitingen schoon ziin en goed vastzitten.
2. Collecttr, Een vuile collectór kan worden schoongemaakt door er een schoon
droog lapje tegen te houden en het anker langzaam met de hand te draaien.

g. Bors[els, Contioleer of de borstels vrij in de houders kunnen bewegen.
Wanneer de borstels door slijtage te kort ziin geworden, dan moeten de
borstels worden veryangen. Ter voorkoming van schade aan de collector is
het zaak om regelmatig de minimale lengte van de borstels te controleren.

@

@
Afb. 42. Yerwijderen van chroomrand

Afb.

43.

Afstelschroefies
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Indien de dynamo een ínwendige controtebeurt heeft gehad is het ook raadzaam

de spanningsregelaar te controleren, daar beiden òp elkaar behoren te zijn

afgestemd. Deze werkzaamheden kunnen het best door een specialist geschiedeh;
immers de spanningsregelaar is door de fabriek verzegeld.
Koplampen

De stadslichtlampjes ziin in de koplampen rngebouwd en zijn ontstoken wanneer
de lichtschakelaar zowel in stand 1 als in stand 2 staat geschakeld, dus bij
tlgeschakelde dim- of grootlicht zijn de stadslichtlampjes altild ontstoken.
De koplampen zijn van een type, waarvan de reflector en het glas één geheel

vormen. Zii. geven een asymmetrische lichtbundel. Door middel van een eenvoudige
verstelling kunnen deze lampjes zowel voor rechts- als voor linkshoudend verkeér
worden ingesteld.

A. Het afstellen van de koplampen geschiedt op de volgende wijze:
1 . Pf aats de wagen op een vlakke horizontale vloer, zodanig dat de koptampen
op 5 meter afstand recht voor een verticale warrd of scherm staan.

2. Schakel het dimlicht in en scherm de rechter koplamp af.
3. Zet op de wand een horizontale lijn, welke voor een belaste wagen 5 cffi,
voor een onbelaste wagen 8,5 cm. lager ligt dan het hart van de kbplampen.
4. Verwijder de chroomrand (afb. 42) door de wijs- en ringvinger in de gaten van
de chroomrand te steken en de duim te plaatsen op het koplampglas,-waardoor
de chroomrand zonder gereedschap kan worden afgetrokken.

5. Nu ziin er twee stelschroefles zichtbaar waarmedé de dimlichtbundet

6.

-

-/ ./

@
Afb. 44.

1@

Venrvijderen

van glas met reflector
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kan

worden afgesteld. Door verdraaiing van de bovenste stelschroef (1 in afb. a3)
moet de dlmlichtbundel zodanig *àtd"n afgestef d, dat het horizoniale gedeelté
van de licht-donker grens op de in punt 3 genoemde lijn valt. Denk voórts een
verticaal vlak vanuit het hart van de koplamp en evenwijdig aan de lengteas
van het voertuig naar de in punt 1 genoemde wand. Door verdraaiing vàn de
onderste stelschroef (2 in afb.43) wordt de knik in de dimlichtbundel zo
gesteld,.dat deze valt op het snijpunt van het denkbeeldige verticale vlak
met de horizontale lijn.
Herhaal dezelfde handeling met de rechter koplamp doch nu met afscherming van de linker koplamp
als genoemd in de punten Z tlm S.

Af

b. 45.

Verstelschuifje

B. Het instellen van de koplampen voor rechts of llnkshoudend verkeer:

1. Verwijder de chroomrand (zie punt A4).
Z. Verwijder het g las met ref lector (deze vormen één geheel) door één hand
3.

tegen het koplampglas te houden (afb. 44) en met de andere hand de linksboven bevindende borglip achterover te drukken.
De reflector met glas is nu los van het koplamphuis en aan de achterzijde
van de reflector rs nu de duplolamp-fitting zichtbaar met er onder een plastic
schu ifje.

4. Rechtshou{end verkeer: Vefwijder de fitting met gloeilamp en beweeg het
schuifje (afò.r 45) naar links; plaats daarna weer de fitting met gloeilamp.
Linkshoudend verkeer: VeÍwijder de fitting met gloeilamp en beweeg het
schuifje (afb.45) naar rechts; plaats daarna weer de fitting met gloeilamp.
Stadslicht

Door de lip (1 in afb. 45) naar links te draaien kan het stadslichtlampje worden
u

itgenomen.

NIEUWE OF GEREVIDEERDE ONDERDELEN
Bij nieuwe of gerevideerde onderdelen moeten tijdens de inloopperiode van die
onderdelen enige extra beurten worden uitgevoerd, te weten:
NA DE EERSTE 24 BEDRIJFSUREN (600 KM)
Motor
1.
2.
3.
4.
5.

Motorolie verversen.
Luchtfilter reinigen en verversen met motorolie.
Filterelement van smeerolief ilter vern ieuwen.
Smeeroliezeefje in turbocompressor reinigen.
Indien nog niet bij nul-inspectie geschied:
a. Cilinderkopmoeren aanhalen (zte afb. 46).
b. Klepspeling controleren.

6. Filter van motorventilatie reinigen en motorolie
7. Werking oliedruklampje.

verversen.

20c052

Afb. 46. Aanhaalvolgorde cilinderkopmoeren
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Brandstofinspuitpomp

1. Olie in brandstofpompcarter verversen.
2. Olieniveau in huis van mechanische regulateur
NA DE

EERSTE

controleren.

80 BEDRTfFSUREN (2000 KM)

Motor

1. Zeef in motorcarter reinigen.
2. Element van smeerofiefiltór vernieuwen.
3. Motorolie verversen.
4. Luchtfilter reinigen en verversen met motorolie.
5. Filter van motorventilatie reinigen en filterolie verversen.
6. Klepspeling controleren.
7. Werking oliedruklampje.
Brandstofinspuitpomp en brandstofsysteem

1. Olie in brandstofpompcarter verversen.
2- Olieniveau in huis van mechanische regulateur
3. Grofftlter reinigen.

controleren.

Versnellingsbak, tussenbak, differentieelhuizen en hydrautisch bekrachtigd stuur

1. Olie ín versnellingsbak verversen.
2. Olie in tussenbali veryersen.
3. Olie in differentieelhuizen verversen.

(Bij in.gebruikname van een gerevideerd of nieuw differentieel

dient de eerste
olievulling.eeî inloopolie (sheil s522gA) te zijn).
. De
4'
hydraulische vfoeistof ìn het bekracÉtigde stuur verversen benevens het
filter element in het voorraadtankje vervangen.
5' Indien nog . ni.et bij nul-inspectie geschied dienen bouten en moeren van
versnellingsbak, tussenbak, assen, veren en stuurinrichting te worden
aangehaa
ld.
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PERIODIEK ONDERHOUD
ELKE 80 BEDRIIFSUREN (2ooo KM)

i
À

Motor

i

i::l

I

1 . Motorolie verversen.
2. Olieniveau in huis van mechanische

sil

É

ir

F.

regulateur van brandstofpomp controleren

en eventueel bijvullen.
3. Element van luchtfilter reinigen en olie verversen.

I

fr

#,

l*-'

É
t

4. Oliedruk controleren d.m.v. oliedruklampje.
S. Vloeistofniveau in koelsysteem controleren en eventueel
6. Spanning ventilateurriemen controleren.

:".i

tii
8t.

F
sf

bijvullen.

Stuurinrichting

Vloeistofniveau rn voorraadtankje van bekrachtigd stuur controleren en eventueel
bijvullen met automatische transmissieolie.

ii
$'

ffi

:#,

rffi

ELKE

ffil

Motor

,ffi;

1.
2.
3.
4.
5.

.l&'

ffi
,ffi
"*{.::
,w

.d:

î60

BEDRIIFSUREN (4000 KM)

Filter van motorventilatie reinigen en olie verversen.
Olie in brandstofpompcarter verversen.
Rolhoeswerking controleren.

Verzegelingen aan brandstofpomp controleren.
Leiding en pijpverbindingen controleren.

#.

Stuurinrichting

';"&i:.,:

,i'sl

Verbindingen van stuurarm. stuurstang, fuseearm, spoorstang en fusees smeren
met vet.
(Van fuseedrager één nippel direct zichtbaar en twee nippels voor de homokineetkoppeling alleen zichtbaar door volledige stuuruitslag.)

'id&ì

$;:
.#:,
ril,'
1$i'

*..

',tt.

!i.
".,..

'

Koppeling

1. Nippels van koppelingsas aan weerszijden van koppelingshuis smeren met vet.
2. Nippel aan koppelirrgspedaalas smeren met vet.
g. Vlòeistofniveau in voorraadtankje van hydraulisch bediende koppeling controleren en zonodig bijvullen met remvloeistoi.

4. Vrije slag aan koppelingsstelbout

controleren.

Versnellingsbak en tussenbak
Olieniveau controleren en zonodig bijvullen met olie

tot

niveauplug.

Aandrijfassen

Kruis- en schuifkoppelingen smeren met vet.
Differentieelhuizen

Olieniveau in de differentieelhuizen van de drie aangedreven assen controleren
en zonodig bijvullen met olie tot niveauplug.
Remmen

Remafstelling controleren.
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Electrische installatie
1' Vloeistofniveau in accu's controteren en zonodig bilvullen met gedistilteerd
water tot ca. 5 mm boven de platen. Polen en klémmen schoònmaken en
invetten met zuurvrije vaseline.
2. Instrumenten en accessoires op juiste werking controleren.
Chassis

Reinigen en doorsmeren volgens schema.
ELKE 320 BEDRIJFSUREN (8000 KM)

Motor
Smeeroliefi lterelement vervangen.

Brandstofsysteem
Element van brandstofgroffilter reinigen.
ELKE 640 BEDRTJFSUREN (16.000 l(M)
Ghassis

1' Alle bouten en moeren, ook van aan chassis bevestigde
2. Draaipunten van centrale as van tandemstel smeren. componenten aanhalen.
Stuurinrichting

stuurinrichting en wieluitlijning controleren.
Schokbrekers
Werking controleren.

Wielen, naven
1. Wielmoeren aanhalen.

2. Steekasmoeren aanhalen.
3. Wiellagerspeling controleren.
Remmen

. Zeef in olie-waterafscheider reinigen.
2. Onder de stelbout van de,,.slack-àdiuster"
1

3'

bevindt zich een plugje. Dit plugje
uitdraaien en vervangen door een smeernippel, dan rét vet smeren en
vervolgens de nippel weer vervangen door 'Éet plugje.
De nippels op de remnokas en de ni-ppel aan de binneniijd" uun de wieltrommel
(achterwielen) spaarzaam met vet smeren.

Brandstofsysteem
Fijnfi lterelement vervangen.

Motor
reinigen ..
1. Uitwendig
2.
Klepspeling coÀtroleren.
3. Stationair toerental controleren.
4. Maximum onbelast toerental controleren.
5' Alle bouten en moeren van motor en accessoires aanhalen.

Electrische installatie
1' Startmotor. en dynamo controleren. (Letten
koolborstels.

2.
3.
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Koplampafstelling controleren.
Werking van differentieel blokkering.

op

.,

minimum tengte van de

ELKE 960 BEDRIJFSUREN (24.000 KM)
Motor

Carterventilatie reinigen.
Brandstofsysteem
ivers testen.

Verstu

Koppeling

Druklager spaarzaam smeren met

vet via de smeernippel boven op

het

koppelingshu is.

Versnellingsbak en tussenbak

Olie verversen.
Differentieelhuizen
Olie verversen.
ELKE 1920 BEDRIJFSUREN (48.000 KM)
Motor

1. ZeeÎje in turbocompressor reinigen.
2. Compressor schoepenwiel van turbocompressor reinigen.
Stuurinrichting

Filterelement en hydraulische vloeistof van bekrachtigd stuur vervangen en het
systeem ontluchten.
Wielnaven

Wielnaven demonteren en wiellagers schoonmaken

in tri (CeHCls) en daarna

invetten.Hetvetgoedinde|agersknedenennavenVoorl/sdee|vu||enmetvet.

Remmen

Componenten van remsysteem controleren.

Electrische installatie
Startmotor en dynamo inwendig controleren en lagers invetten.
ELKE 3840 BEDRITFSUREN (96.000 KM)

Motor

1. Zeef in ondercarter reinigen.
2. Turbocompressor testen.
3. Kop van luchtdrukcompressor reinigen.
4. Persleiding van luchtdrukcompressor naar drukregelaar

reinigen, c.q. veruangen.

Brandstofsysteem

. Brandstoftank en bodemzeef reinigen.
2. Brandstofinspuitpomp en regulateur testen.
1

Koppeling

Remvloeistof

in

hydraulisch bediende koppeling vernieuwen

en

ontluchten.

Remmen

Membranen van remluchtkamers vernieuwen.
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BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN
Motorolie: DM

Motor:

(nieuwe APf classificatie)

1/Serie 2 (oude API
Viscositeit: 9rppl.
beneden0oC
van 00 tot *so'c

boven

Brand stofinspu itpom

p:

SAEZA
sAE 30

+ 30' C

SAE 40

zie motoi-

Oliebadluchtfilter:

zie motor

Versnellingsbak en
tussenbak:

Olietype:
Viscositeit:

Regu lar

Boven

0" C _
0" C

SAE ggt)
SAE g0

Beneden
Differentieelh u izen :

cjassificatie)

Olietype:
Viscositeit:

Super Duty hypoid
(minimaal CRC 10 level)
Boven 0o C
Beneden

0o

Centrale as
(van tandemstel):

Olietype:
Viscositeit:

SAE - 250

Aandrijfassen:

Vettype:

Mu lti-purpose

Hydr. bekrachtigd stuur:

Of

ietype:

Hydr. bediende koppeling:

C

:

1402)

SAE g0

9g1pound (geen EP) of Regutar

Automatische transmissieolie
AQ-ATF type A
Heavy Duty (SAE

Vorstbeveiliger (remsysteem)

SAE

l0

R g) remvloeistof

Brand sp iritu s

Bji temperaturen onder 0 ' c anti-vries op aethyleenglycol basis gebruiken.

Koelsysteem:

wanneef geen anti-vries in het koelsysteem aanwezig
is, steeds 1 o/s van een emutgeerbare- olie (bijv.: shei
Donax C) aan het koelwatei toevoegen.
Dieselbrandstof

:

Minimaal te voldoen aan British Standard 2g69-.|g57

class A. Bij zeer lage temperaturen bestaat

de

mogelijkheid van paraffine neerslag, welke verstopping
'licht--

veroorzaakt. Ter voorkoming hiervan mag 1s o/o
petroleum (kerosine) wordei toegevoegA. lJsvórming
wordt voorkomen door toevoeging van o,s o/o brand-spiritus.

1) fndien
de wagen veel
gn stopwerk verricht SAE 80 gebruiken.
,) Indien de wagen wordtstartg.estald in een_ omgevingstemperatuur lager dan 0 " C
moet i.v.m.,,channelling" met SAE 90 wordeó gevuld.
Dit gelOt ook voor
wagens, die veel start- en stopwerk verrichten. v
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