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Frontstuur-cabine (2000 DO) XD

MONTAGE-OVERZICHT

1, Cabineromp
2. Ophangblok cabine voor en achter
3. Stelpen g rille
4. Koplampplaat links
5. Koplamplaat rechts
6. Versterkingsstrip, koplamp
7. Zijplaat bumper links
B. Zilplaat bumper rechts
9. Spatbord links voor

10, Spatbord rechts voor
11, Rubber a{dichtprof iel van spatbord
12, Versterkingsstrip van spatbord
1 3. Opsta pmat op spatbo rd
14. Opstap, links
1 5. Opsta p, rechts

16. Opstapmat
17, Embleem ,,Diesel"
18. Embleem ,,2000 DO"
19, Ventilatieklep (zijwa nd)
20. Rubberrand venti latÍeklep
21 . Torsieveer ventilatieklep
22. Sierlilst pro{iel
23. Sierlijst af d ichtba nd
24. Sierlijst vulband
25. Kopstuk sierlilst
26. Deklilst pro{iel voorraam
27, Deklilst vulband
29. Rubber band onder deklilst
30. Raam rubber prof iel
32. Voorruit
33. Zijruil I i n ks voo r
34. Ziiruit rechts voor
35, Regenlilst boven portier links
3ó. Regenlilst boven portier rechts
37. Ventilatieklep in dak
38. Rubber af dichtring van ventilatieklep
39. Hemelra nd

4A. Deklilst achterwand
41 , Handgreep
42. Achterhoekruit links
43. Achterhoekruit rechts
44, Achterruit midden
45. Rubberpro{iel hoekruiten
46. Rubberpro{iel middenruit
47. Deurneushouder
48. Sch roef voor deu rneushouder
49. Slotplaat
50. Spiesel
51 . Sta ng

52. Bevestigi ngsbeugel
53. Vloerplaat links voor
54. Vloerplaat midden links voor
55. Vloerplaat rechts voor
5ó. Rubber spatbord vloermat
57. Radiatorkap
58. Deksel radiatorkap
59. Slotplaat aan radiatorkap
ó0. Motorkaphaak
ó1. Ziiplaat motorkap rechts
62, Ziiplaat moto rka p lin ks

ó3. Moto rka phaa k

64. Rubber dop zijplaat
ó5. Beugel ophanging zijplaat
66. Boven plaat moto rka p

67. Motorkapsteun
ó8. Motorkap scharnier links
69 , Moto rka p scha rn ie r rechts
70. Slot
71 . Moto rka pk ru k

72, Rand op motorkap
73. Rubbermat in rand
74. Rubber afdichtpro{iel motorkap
75. Motorkapisolatie
76. Dekplaat mídden instrumentenpaneel
77. Stuursteun
78. Moer
79. Kachel
80. Zonneklep
81. Kleerhaak
90. Opbergkast
91 . Deksel
92, Scharnier
93. S lot

101 . Boven schermplaat
102. Neusplaat
103. Knop op neusplaat
104. Moerhouder
105. ,,DAF"-embleem
10ó. Crendelpen
107 . Spa nslot
108. Grille balk (boven)
109. Grille ba lk (met ,,diesel")
1 1 0. S ie rl ijst (bove n)
1 11. Sierlilst (kort)
112. Onderschermplaat
1 1 3. Grille ba lk
114. Sierlijst (lang)
115. Sierlilst (lang)
116. Grille-haak
121 . Rugkussen
122. Z itkussen
123, Stoelbeugel
124. Stoelmechanisme kompleet
125, Boven raa m

126. Onderraam van stoel
127. Onderraam van stoel
128. Voorsteun
129 . Achte rsteu n

130. Schokdemper
1 31 . Sch roefspi I

132. Handstelwiel
150. Portierruit
151. Sierlilst portier
153. Afdichtrubber portier
154. Portierscharnier
155. Scharnierpen
1 5ó. Smee rn ippel
157 . Scha rnierbevestig i ngsbout
158. Rubberpro{iel onder ruit
159. Portier trekband
1 ó0. Po rtie rha ndg reep
162. Raamvilt
1 ó3. Raa ma ppa raat
164. Binnenpaneel
165. Kaal portier
167, Trekslot
1ó8. Portierkruk binnenzijde
i70. Raamslinger
171, Portierkruk buitenzijde



CABINE.CONSTRUCTIE

Grille-plaat
Portier-ophanging
portiervanger

Rubber,,Opstap"
Moto rka p-af d ichting
Deurneus (rubber)

Deu rneus
Po rt ie rs lot
Portier- en hoekruit-afdichting

9, Achterwand van cabine
1 0. Achterruit-afdichting
11. Ventilatieklep in dak

6.
7.
B.

3.
en 4.

5.

1.

2.

Fig.
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13.
14.
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7,
B.

Deurneus
Po rt ie rs lot
Portier- en hoekruit-a{dichting

I . Achte rwa nd va n ca bine
1 0, Achterruit-afdichting
11. Ventilatieklep in dak

Voo rru it-a{d ichting
Hoekru iten-afd ichti ng
S ie rst ri p- bevesti g i ng
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Moto rka p-af d ichting
Grille-bevestig ing
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Frontstuur-cabine (2000 DO)
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ONDERHOUD

Het a lgemeen
dig.Wanneer
komt hef later
zaak van enig

onderhoud van de cabine is eenvou-
het goed wordt bijgehouden voor-
grotere moeilijkheden. Door de oor-
eventueel rammelend geluid direkt

weg fe werken erì,
lingen te verrichten
den voorkomen.

waar nodig, kleine af- of bijstel-
kunnen grotere afwijkingen wor-

Fig. 4.
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ZITTINGEN

door deze geheel stoel
rail te lichten. De knop

BEKLEDING

De hemel is met nieties en spanstangen in de cabine
bevestigd.
Om de hemel +e kunnen verwiideren moeten eerst
de tochtband en sierstrip bij de portieren worden
verwijderd en alle sierranden en zonnekleppen wor-
den a{genomen. Ook de bekleding aan de achter-
wand moet gedeeltelijk worden losgenomen. Daarna

kan de hemel er worden uitgescheurd.

Fig.5.

kan hoger of lager worden gesteld door de
aan de achtezijde van de stoel te draaien.
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Fig. 6. Fig. 7.



Frontstuur-cabine (2000 DO) XD

Fig.8.

Het aanbrengen van de hemel geschiedt als volgt:

l. Niet de hemel tegen de latten op de verster-
kingsbeugels (fiq. 6 en 7) en maa k een insnijding
in het doek voor de lip van ventilatieklep (fig.8).

2. Breng de spa nsta ngen aa n door deze eerst door

@
Fig. 9.

het doek te rijgen en daarna aan de voorzijde
mel een boutie en aan de achterzijde met een
splitpen vast te zetten (fig. 9 en l0).

EEEEI'
Fig, 11.

breng de overige sierranden en zonnekleppen
aan.
De bekleding op de achterwand kan normaal
worden losgenomen m.b.v. een sterschroeve-
draaier en na herstelling of vernieuwing weer
worden aangebrach+.

Fig. 10.

3. Pla k de hemel met
metalen randen vast
de hemel goed strak
Breng de tochtband
aa n.

Maak de bekleding

lijm op de desbetreffende
(fig. I l) en draag zorg dat
komt te zitten.
en sierstrip bii de portieren

op de achterwand vast en

4.

5.



Werkplaatsi ntsructies

PORTIEREN

Verwijderen van portierrui+.

Fig. 12.

Verwijder de dekplaat door de ca rrosserie-
schroefies los te nemen (zie pijlen).

Fig. 13.

2. Haal de verbindingsstang bii het slot (zie pijl)
los, laaf de plaat tukk"n 

"n 
neem deze af. Dràag

zorg, dat de ruit niet helemaal naar onderen
za kt.

t.

Maa k

wein ig
bove n

Fig. 14.

de tochtstrip in de achterhoek
los en kantel de ruii. Neem
uit.

(zie piil) een
de ruit naar

Het slot kan
verwijderen
nemen.

Fig. 15.

worden uitgenomen door de kruk te
en de twee bouties (zie pijlen) los te

\ \ \
\
\

4.



Frontstuur-cabine (2000 DO) XD

Verwijderen, aanbrengen en afstellen.

Fig. 16.

De portieren kunnen worden verwijderd
de portiervanger aan de achterzijde los
(afb. ló) en daarna de scharnierpennen
deren.

Om het portier goed sluitend te
plaat en deu rneusva nger worden

door eerst
te maken
te verwij-

@

krijgen ka n de slot-
biigesteld.

Fig. 18.

Wanneer de portieren zijn aangebracht kunnen deze
bij de scharnieren worden afgesleld.
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Fig. 17.



Werkpl aatsi ntsructi es

RUITEN

Verwijderen van de voorruiten.

l. Verwijder de komplete ruitenwissers.

2. Verwijder de sierlijsten.

3. Druk aan de binnenzijde met de vlakke hand in
een hoek van de ruit. Werk, zodra de ruit uit
de hoek is, geleidelijk naar het midden foe.

Verwijderen van de hoek- en achterruiten.

Deze ruiten kunnen van binnenuit met de vla kke hand
uii de stijlen worden gedrukt.

Aanbrengen van de voorruiten.

l. Controleer het ruitprofiel. Het profiel moet strak
en g lad zijn om het breken va n de ruit door
spanningen in de toekomst te vermijden.

3. Breng de raamrubbers aan.

Fig.

2. Breng de kit aan in de
en hoekruiten.

@
19.

bovenhoeken van de voor-

/

Fig. 21.

voorruithelften aan.

t
,t
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Fig. 20.

10

4. Breng de



Frontstuur-cabine (2000 DO) XD
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5. Breng

Fig. 22.

de twee hoekruiten aan.

Fig. 23.

6. Vouw m.b.v. een schroevedraaier het raamrubber
aan de binnenzijde goed om het profiel.

Fig. 25.

8. Breng voldoende kit op de rubber strips aan.

Fig. 24.

7. Breng de rubber strip op
stijlen aan de binnenzijde
de ruiten aan.

de midden- en hoek-
van de cabine achter

11
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r0.9.

Fig. 26.

Breng de 2de rubber strip op de stijlen
breng de sierlijsten en sierkoord aan.

@
Fig. 27.

Sn ij de ru bberstroken op maat af en breng
daa rna aa n beide zijden va n de ruiten, tussen
de ruiten en afdichtrubbers, vloeibare kit aan.

aan en

12



Frontstuur-cabine (2000 DO) XD

Aanbrengen van hoek- en achterruiten.

| . Controleer a lvorens de ruiten te plaatsen, het
ruitprofiel van de cabine.

2.

Flg. 28.

Bneng een stuk koord ìn het
hoekruit, nadat het rubber
brachi.

afdichtrubber van de
om de ruit is aange-

Fig. 29.

de hoekruit van binnenuit òan.3. Breng

&í

\,1
iv

Fig. 30.

Breng een stuk koord in
de achterruit, nadat het
aangebracht.

@
het afdichtrubber van
rubber om de ruit is

Fig. 31.

Breng de achterruit aan.4.

13



Werkpl aatsi ntsructi es

CABINE

Het verwijderen van de cabine

l. Maak de aansluitingen op de accu's los.

2. Verwijder de komplete grille.

Fig. 32.

Maak de bedrading bij de contactblokies
welke zich resp. bij de rechter voor-ca bine
vestiging (fig. 32) en aan de linker onderzijde

Fig. 34.

Maak de handremstang bii de hefboorir los.

@
Fig. 33.

de pedalen bevinden (fig.33).Maak ook de ka-
belverbindingen op de dynamo en startmotor
los.

4. Neem de versnellingshandel af.

oA\
\-!O

3. los,

be-
bii

@
Fig. 35.

de kabel bij de stophandle los.5.

14

ó. Maa k



Frontstuur-cabine (2000 DO) XD

7. Verwijder het stuurwiel en neem
om de stuurkolom aan de cabine

B. Verwijder de vloerplaten rondom het stuur.

Fig. 37.

Maak de gasstangaansluiting los (zie piil).

Neem de luchtslang bii de uitlaatremcilinder los.

Fig. 39.

14. Neem de luchtaansluitingen voor remklep en
meter los (zie pijlen).

de klembeugel
los.

t0.9.

t2.||.

@
Fig. 3ó.

Maa k de aa nsluitleiding op de koppelingscilin-
der los (zie piil)

Neem de kilometertelleraansluiting op de ver-
snellingsbak en aan de chassisbalk los.

((

Fig. 38.

| 3. Neem de toerentellerkabel los

15
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(zie pijl).
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ló.t5.

tB.t7.

Fig. 40.

Maak de radiatorsteun en de rolhoeskabel los

(zie pijlen).

Neem de kachelsiangen los.

Fig. 42.

19. Neem de cabinesteunen
licht de cabine af.

Het aanbrengen van de cabine.

Het aanbrengen van de cabine is de omgekeerde
volgorde van het verwijderen.

16

Fig. 41.

Neem de femperatuurmeter- en verwarmings-
kraanaansluiting op het blok en radiatorbescher-
ming los (zie pijlen).

Neem de electrische oliedrukkabelaansluiting
aan de rechter-onderzijde bij de motor los.

Fig. 43.

en 43ll enlos (fig. 42


	Frontstuurcabine 2000 DO
	Inhoud
	Onderdelen overzicht linker pagina
	Rechter pagina
	Montage stuklijst overzicht

	Cabine constructie linker pagina
	Rechter pagina

	Carrosserie maten linker pagina 
	Rechter pagina

	Onderhoud zittingen en bekledingen
	Hemel aanbrengen
	Vervolg

	Portieren
	Vervolg

	Ruiten aanbrengen en verwijderen
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg

	Cabine verwijderen en plaatsen
	Vervolg
	Vervolg


