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INLEIDING

Dit instructieboekje bevat alle noodzakelij-
ke informatie omtrent het gebruik van de be-
drijfswagen, die aan uw zorgen is toever-
trouwd. Lees dit instructieboek aandachtig
door voordat u uw eerste rit gaat maken.
Een goede kennis van de bedieningsin-
structies geeft u meer voldoening bij het rij-
den en heeft veelal een gunstige invloed op
de levensduur van het voertuig.
Er is naar gestreefd de indeling van dit boek
praktisch en overzichtelijk te maken. U vindt
een uitleg over de identif icatiegegevens van
het voertuig, de bediening en hoe het voer-
tuig op de meest efficiènte wijze te rijden.
Verder is aandacht besteed aan het dage-
lijks, wekelijks en periodiek onderhoud en
aan het beschrijven van kleine reparaties
welke eventueel door u zelf kunnen worden
u itgevoerd.

Het is echter goed te weten, dat DAF Trucks
in Europa een service-organisatie heeft
welke haar sporen ruimschoots heeft ver-
diend. DAF International Truck Service (lTS)
is hiervan een sprekend voorbeeld. Voor de
bestuurder die in het buitenland met pech
kampt, staat de ITS centrale in Eindhoven24

uur per dag klaar om hulp te bieden en de
stilstand van het voertuig tot een minimum
te beperken.

Wij wensen u:

EEN GOEDE REIS!

Opmerking
Dit instructieboek is gebaseerd op het chas-
sis met de bijbehorende uitrusting zoals dit
de DAF bedrijfswagenfabriek heeft verlaten.
De carrosseriebouwer kan, afhankelijk van
de gewenste opbouw en uitrusting, ingrij-
pende wijzigingen aanbrengen in bijvoor-
beeld het instrumentenpaneel, de verlich-
ting en de elektrische bedrading.
De series die in het instructieboek worden
behandeld, bestaan uit verschillende typen
en uitvoeringen. Bovendien is elk voertuig
afgestemd op de wettelijke voorschriften in
het betrokken land en op de te verwachten
bedrijfsomstandigheden. Het is daarom
mogelijk dat in dit instructieboek teksten en
afbeeldingen voorkomen die niet geheel in
overeenstemming zijn met de situatie die u
op uw voertuig aantreft. Dit heeft echter
geen consequenties voor de bediening en
het onderhoud.

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat dit instructieboek altijd in
het voertuig aanwezig is en lees het met
veel aandacht door, voordat de eerste rit
wordt gemaakt; alleen dan is het mogelijk
ten volle te profiteren van alle mogelijkhe-
den die de DAF bedrijfswagen biedt.



IDENTIFICATIE

CHASSISNUMMER

Het chassisnummer is ingeslagen op de
rechter chassis langsligger tussen het voor-
aslichaam en de achterste veerhand van de
voorueer.

MOTORNUMMER

Het motornummer is in het midden aan de
rechterzijde van het motorblok ingeslagen.
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MOTO RI DENTI FICATI EPLAATJ E

Het motoridentificatieplaatje is op het klep-
pendeksel bevestigd.
Op het plaatje zijn naast het specificatie-
nummer van de motor ook het motortype en
het motornummer evenals de afstelgege-
vens vermeld.
Bij reparaties en het bestellen van onderde-
len is de opgave van het specificatienum-
mer belangrijk.

STAMKAART

Bij elk voertuig behoort een stamkaart. Aan
de hand van deze kaart kan worden bepaald
uit welke onderdelen het voertuig is opge-
bouwd. Als naderhand wijzigingen aan het
voertuig worden doorgevoerd, moeten deze
in de vorm van een aantekening op de stam-
kaart worden vermeld.
Het is van belang dat de bestuurder deze
stamkaart altijd bij zich heeft, omdat de
kaart in geval van reparaties nodig kan zijn.

'* A 279

VO E RTU IG I DENTI FICATI EPLAATJ E

Het voertuigidentif icatieplaatje is op het lin-
ker portier aangebracht. Op de volgende
bladzijde is het identif icatieplaatje af ge-

beeld. Bovendien is een verklaring opgeno-
men van het voertuigidentificatienummer
zoals dit vanaf oktober 1982 in de E.E.G.-
landen verplicht is gesteld.
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IDENTIFICATIEPLAATJE 9. Technisch max. toelaatb. treingewicht
(GCvV)

1. Landelijk goedkeuringsnummer 10. DAF plant
2. Wettelijk max. toelaatb. 11. Oude type-aanduiding

voertuiggewicht (GVW) 12. Motornummer
3. Wettelijk max. toelaatb. treingewicht 13. Technisch toelaatb.

(GCW koppelschoteldruk
4. Wettelijk max. toelaatb. 14. Technisch toelaatb. asbelasting

koppelschoteldruk (van voor naar achter)
5. Wettelijk toelaatbare asbelasting

(van voor naar achter)
6. Voertuigidentificatienummer
7. E.E.G.-goedkeuringsnummer
8. Technisch max. toelaatb.

voertuiggewicht (GVW)
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VOERTUIG IDENTIFICATIEN UMM ER

Nederland

DAF

XLAAT23HSOOl 23456

04
enz.
83

4x2
6x2 enkele montage

op sleepas
6x2 dubbele montage

op sleepas

Chassisvolgnummer

Motor uitvoering

A Afgestemd inlaatsysteem
B Gedrosselde turbo
C Turbo
D Gedrosselde natuurlijke aanzuiging
N Natuurlijke aanzuiging
S Turbo + intercooling
T Turbo
X Extra

Motorfamilie

B 2,50 liter
C 5,85 liter
H 8,25 liter
K 11,60 liter
L 11,60 liter (liggende uitvoering)
N 6,20 liter

V 400 voertuigen
A Chassis cabine
V Bestelwagen

Overige voertuigen
A Goederenvervoer
B Bus (motor voor)
C Bus (motor midden)
D Bus (motor achter)
F Brandweerchassis)
G Huisvuilchassis
K Kipper
M Mixer
R Tankwagen
T Trekker

E

R

T 6x4
V 4x4
Z 6x6
B 6x2
C 8x2
D 8x4
G 6x2

twee voorassen

2 gestuurde voorloopas
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.':BELANGRIJKE WENKEN

Tijdens de inrijperiode is het aan te bevelen
het nieuwe voertuig niet te zwaar te belas-
ten.

Dit geldt ook als een gereviseerde motor,
versnellingsbak of differentieel is inge-
bouwd.

Voor de eerste 1500 km geldt daarom:

Rijd niet met volle belasting.
Rijd niet met een aanhangwagen.

- Schakel tijdig terug; een relatief hoog
toerental is minder schadelijk dan over-
belasting bij een laag toerental.

Rijd na een koude start in een lage versnel-
ling en met een matig toerental, totdat de
koelvloeistoftemperatuu r 50' C bedraagt.

Kijk tijdens het rijden regelmatig op het in-
strumentenpaneel en neem maatregelen bij
het waarnemen van onregelmatigheden.

Laat de motor niet onnodig stationair draai-
en. Dit is schadelijk voor de motor en geeft
onnodige vervuiling van het milieu.

8

Laat de motor na een lange ril, zo mogelijk
nog enkele minuten stationair draaien, alvo-
rens hem af te zetten.

De koeling van de motor wordt thermosta-
tisch geregeld. Daarom is het afdekken van
de radiateur in de winter volkomen overbo-
dig.
Bij motoren met inter-koeling is het afdek-
ken van de radiateur zelfs verboden, omdat
dit, t.g.v. onvoldoende koeling van de inlaat-
lucht, schadelijke gevolgen voor de motor
heeft.

Het venruijderen van één of beide thermosta-
ten in verband met een (te) hoge koel-
vfoeistoftemperatuur heeft geen zin, omdat
de motortemperatuur hierdoor nog verder
zal oplopen.

De turbocompressor is een precisie-instru-
ment. Daarom moet elk abnormaal geluid
dat door de turbocompressor wordt veroor-
zaakt, onmiddellijk worden gemeld.

Als de druk in de luchtketels bij stilstaande
motor snel terugloopt, duidt dit op een lek in
het luchtdruksysteem. Omdat de veiligheid
van het remsysteem hierdoor wordt vermin-
derd, moet de lekkage zo snel mogelijk wor-
den hersteld.

Het voertuig is voorzien van een wissel.
stroomdynamo.
Let in verband hiermee op de volgende re-
gels:

Neem de accuklemmen nooit los als de
motor draait.
Neem de accuklemmen altijd los, alvo-
rens aan de elektrische installatie te wer-
ken; dit geldt ook voor het opladen van
de accu's.
Neem de verbindingen tussen span-
ningsregelaar en accu's los voordat elek-
trisch aan de wagen wordt gelast.
Bevestig de massaklem van het lasappa-
raat zo dicht mogelijk bij de plaats waar
wordt gelast.
Let er extra op dat de wisselstroomdyna-
mo en de spanningsregelaar goed wor-
den aangesloten.
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1. Schakelaar waarschuwingsknipper- 24. Schakelaar mistachterlampen met con-
lichtinstallatie met controlelamp trolelamp

2. Lichtschakelaar 25. Reserve
3. Schakelaar spiegelverwarming met 26. Contact-/voorgloeiJstartschakelaar

controlelamp 27. Koelvloeistoftemperatuurmeter
4. Reserve 28. Luchtdrukmeter
5. Controlelamp cabinevergrendeling 29. Controlelamp grootlicht
6. Controlelamp remvoeringslijtage 30. Brandstofmeter
7. Controlelampparkeerrem 31. Controlelampsnelheidsbegrenzer
8. Toerenteller 32. Controlelamp chassishoogte
9. Controlelamp richtinglampen (motor- 33. Controlelamp chassishoogteverstel

wagen) ling
10. Oliedrukcontrolelamp 34. Controlelamp luchtfilter
11. Controlelampkoelvloeistoftempera- 35. Tachograaf

tuur 36. Combi-schakelaar
12. Laadstroomcontrolelamp
13. Controlelamp voorgloeien
14. Controlelamp richtinglampen (volgwa-

gen)
15. Ruitewisserschakelaar
16. Ruitesproeierschakelaar
17. Reserve
18. Reserve
19. Sigare-aansteker/looplampaansluiting
20. Reserve
21. Reserve
22. Reserve
23. Schakelaar remvloeistofpeil met con-

trolelamp

11



OLIEDRUKCONTROLELAMP

De oliedrukcontrolelamp gaat branden als
de oliedruk onvoldoende is.
De motor moet dan direct worden afgezet.

KOELVLO EISTO FTEM PE RATU U RM ETE R

De bedrijfstemperatuur van de koelvloeistof
moet tussen 75"C en 85"C bedragen. Bii
een koelvloeistoftemperatuur van minder
dan 50'C mag de motor niet volledig wor-
den belast. Als de temperatuur van de koel-
vloeistof plotseling stijgt, moeten de vol-
gende punten worden gecontroleerd:

Het koelvloeistofniveau; vuldop voor-
zichtig losdraaien !

De V-snaren en de waterslangen.
De venti lateu rko ppel i n g.

CONTROLELAMP
KO ELVLOEISTO FTEM P E RATU U R

Deze controlelamp gaat branden als de
koelvloeistoftemperatuur meer dan 96"C
bedraagt.

CONTROLELAM P OLIETEM PERATUU R

AUTOMATISCH E VE RSN ELLI NGSBAK

Deze controlelamp gaat branden als de olie-
temperatuur van de automatische versnel-
lingsbak de max. toegestane waarde over-
schrijdt. Schakel de automatische versnel-
lingsbak terug en kijk op de olietempera-
tuurmeter of de temperatuur daalt.

OLIETEMPERATUU RMETER
AUTOMATISCH E VERSN ELLI N GSBAK

Als de olietemperatuur te hoog oploopt
moet de automatische versnellingsbak ten-
minste één versnelling worden terugge-
schakeld waardoor de koeling verbeterd.
Blijf zolang in de lagere versnelling rijden
totdat de olietemperatuur weer voldoende
is gedaald.

B RAN DSTO FVOO R RAADM ETE R

De brandstofvoorraadmeter werkt alleen als
het contact is ingeschakeld.

CONTROLELAMP LUCHTFILTER

Bij een sterk vervuild luchtf ilter, gaat deze
controlelamp branden. Het f ilterelement
moet dan zo snel mogelijk worden gerei-
nigd, resp. vervangen.

LAADSTROO MCO NTRO LELAM P

De laadstroomcontrolelamp gaat branden
als:
A. Het contact is ingeschakeld en de motor

niet draait.
B. De accu's niet door de wisselstroomdy-

namo worden opgeladen.
Als deze lamp bij draaiende motor gaat
branden, moet eerst worden gecontroleerd
of de V-snaren defect zijn of slippen. Als dit
niet het geval is, moet zo snel mogelijk een
reparat iewerkplaats worden bezocht.

LUCHTDRUKMETER

Elke wijzer geeft de druk in de luchtketel van
één van de bedrijfsremcircuits aan. Als de
druk in één van de circuits lager is dan 5 bar,
treedt een zoemer in werking. Bij een druk
van meer dan 5 bar kunnen met behulp van
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de parkeerremhefboom de remmen worden
gelost. De zoemer werkt alleen bij aangezet
contact. De meter werkt ook als het contact
u itstaat.
Als de druk in één van de circuits lager is
dan 5 bar, mag niet met de wagen worden
gereden.

CONTROLELAMP PARKEERREM

Deze controlelamp gaat branden als de par-
keerrem in werking wordt gezet. Bovendien
dient deze controlelamp om aan te geven of
de luchtdruk hoog genoeg is om de parkeer-
rem vrij te kunnen zetten.

CO NTRO LELAM P/.SC HAKELAAR
REMVLOEISTOFPEIL

Deze controlelam p gaat branden als het
remvloeistof peil te laag is. Teneinde de wer-
king van deze lamp te kunnen controleren
moet de schakelaar worden ingedrukt.

LICHTSCHAKELAAR

De lichtschakelaar heeft drie standen:

- Verlichting uitgeschakeld

Half ingedrukt: parkeerverlichting, con-
tou r- en breedteverl ichti ng

- Volledig ingedrukt: koplampen, parkeer-
verlichting, contour- en breedteverlich-
t ing.

Als de lichtschakelaar geheel is ingedrukt,
gaan de controlelampen in de diverse scha-
kelaars met halve lichtsterkte branden; dit
dient voor een makkelijke plaatsherkenning.

CONTROLELAMP
REMVOERINGSLIJTAGE

Deze controlelamp gaat branden als de slag
van de wielremcilinders de maximaal toe-
gestane waarde overschrijdt. De remvoerin-
gen moeten dan worden vernieuwd.

CONTROLELAMP
CABIN EVERG REN DELING

Deze controlelamp gaat branden als de ca-
bine niet goed is vergrendeld. De lamp
werkt alleen bij aangezet contact. Zie ook
hoofdstuk 'CABIN E'.

RU ITEWISSE RSC HAKELAAR

De ruitewissers worden in werking gesteld
door de schakelaar in te drukken. Er zijn
twee standen voor een lage en een hoge
snelheid. De ruitewissers werken alleen bij
aangezet contact en keren na het afzetten
automatisch in de ruststand terug.

RU ITESP ROEI ERSC HAKELAAR

De ruitesproeiers worden in werking ge-
steld door de schakelaar tegen de veerdruk
in ingedrukt te houden. De ruitesproeiers
werken alleen bij aangezet contact.

CONTROLELAM P G ROOTLICHT

Deze lamp gaat branden als het grootlicht
wordt ingeschakeld of als een lichtsignaal
wordt gegeven.

SCHAKELAAR M ISTACHTERLAM PEN

Met behulp van deze schakelaar worden de
mistachterlampen ingeschakeld. De contro-
lelamp in de schakelaar gaat hierbij bran-
den.

13



a.

b.

CONTROLELAMPEN RICHTINGLAM PEN

Motorwagen
Deze lamp knippert samen met de rich-
tinglampen op de wagen.

Volgwagen
Deze lamp treedt in werking, als de rich-
tinglampen zijn ingeschakeld als met
een aanhangwagen of oplegger wordt
gereden.

SCHAKELAAR MISTLAMPEN

Met deze schakelaar worden de mistlampen
ingeschakeld, waarbij de controlelamp in de
schakelaar eveneens brandt.

SC HAKELAAR WAARSC H UWI N GS.
KNIPPERINSTALLATIE

Als deze schakelaar wordt ingedrukt, treden
de richtinglampen tegelijkertijd in werking.
De waarschuwingsknipperinstallatie wordt
uitgeschakeld door de schakelaar nogmaals
in te drukken. De controlelamp in de scha-
kelaar geeft aan dat de waarschuwingsknip-
perinstallatie in werking is gesteld.

COMBI.SCHAKELAAR

Di m I icht/g rootl icht/l ichtsig naal
A. Dimlicht ) "lleen 

als de licht-
) schakelaar geheel

B. Grootlicht ! is ingedrukt
C. Lichtsignaal: tegen de veerdruk in

Richtinglampen
Voor een kortstondig in werking treden van
de richtinglampen moet de schakelaar iets
tegen de veerdruk in worden vastgehouden.
De richtinglampen werken alleen bij aange-
zet contact.

D. Richtinglampen, rechts
E. Richtinglampen, links

Klaxon
De klaxon treedt in werking als de knop
tegen de veerdruk in wordt ingedrukt.

14



TACHOG RAAF (voor twee bestuurders)

Aanbrengen van tachograafschijven

- Open de tachograal bij stilstaande
wagen met behulp van de sleutel.
Kantel de tussenplaat (3) omhoog.
Breng de tachograafschijf voor de bijrij-
der met de groene zijde naar boven ge-
keerd aan.
Kantel de tussenplaat (3) naar beneden
en druk hem goed in het slot.
Breng de tachograaf schijf voor de
bestuurder, met de groene zijde naar
boven, aan op de tussenplaat.

- Sluit de tachograaf en verwijder de sleu-
tel.

Attentie
Bij dit type tachograaf moeten altijd twee
schijven zijn ingelegd, ook wanneer het
voertuig door slechts één bestuurder wordt
bemand.
Onder de tussenplaat kan men een blanco
of "blinde" schijf leggen. Deze "blinde"
schijf is een onbeperkte tijdsduur bruikbaar.
Bestuurder en bijrijder hebben elk hun
ei gen tachog raafsch ijf .

A 697

Bij bestuurderswisselingen moet men er
voor zorgen, dat de schijf van de chauffeur
altijd boven de tussenplaat ligt. De tijdgroe-
penschakelaar 1 bedient de bovenste schijf .

De schijf van de bijrijder moet altijd onder
de tussenplaat liggen. De tijdgroepenscha-
kelaar 2 bedient de onderste schijf .

(Als iemand van voertuig wisselt, moet hij
zijn eigen tachograafschijf meenemen naar
het nieuwe voertuig).

Bedienen van de tijdgroepenschrijver
De tijdgroepenschrijver wordt bediend
d.m.v. de tijdgroepenschakelaars 1 en 2.

X Rijtijd en alle overige
werkzaamheden

Z Wachttijd
l-, Dagelijkse rusttijd

Voozijde van de tachograafschijf
K: Tijdschalen
J: Snelheidsregistratie
L: Tijdgroepenregistratie
M: Afstandsregistratie

15



Invullen van het middenveld aan de voon;ai-
de van de schijf.

Voór het aanbrengen van de schijf:
f} Naam van de bestuurde/bijrijder
o--+ Plaats van aanvang van de werktijd
1e Datum begin werktijd

(bovenste regel)
No Kenteken van het voertuig
r---+ Kilometerstand bij begin van de

werktijd

Na het verwijderen van de schijf:
o+- Plaats van de beèindiging van de

werktijd
1e Datum einde werktijd

(onderste regel)
r+- Kilometerstand bij einde werktijd
km Totaal aantal gereden kilometers

Invullen van het middelste gedeelte aan de
achterzijde van de schijf
Op dit gedeelte kunnen maximaal drie voer-
tuigwissel ingen worden ingevuld:

C Tijdstip van wisselen van het voer-
tuig
Kenteken van het nieuwe voertuig
Begin kilometerstand
Einde kilometerstand
Totaal aantal gereden kilometers

Invullen van de buitenrand van de achtezij-
de van de schijf
Dit schrijfveld kan zonodig worden gebruikt
voor het met de hand invullen van de tijd-
groepen. Dit kan nodig zijn als de bestuur-
de/bijrijder niet in de directe omgeving van
het voertuig werkt ofwel bij een eventueel
uitvallen van de tijdgroepenregistratie. In
deze gevallen moet altijd achter het betref-
fende teken een lijn worden getrokken.

NO

l--+
l€-
km

16



Uurwerk op tijd zetten
Zet het uunruerk met stelwiel (6) op tijd. Let
hierbij op het tijdsverschil tussen bijvoor-
beeld 6.00 uur en 18.00 uur.
De streep op de secondenschijf (1) geeft
door zijn beweging aan, of het uunryerk
loopt.
De juiste tijd op de tachograafschijf kan
men controleren bij de rode punt (7).

Controlelampen
Controlelamp (2\ gaat branden als het de ta-
chograat zich niet in bedrijfsklare toestand
bevindt:

- geen tachograafschijven ingelegd

- apparaatdeksel niet goed gesfoten

- schrijfstift defect
Controlelamp (21 knippert als de werktijd
niet goed geregistreerd wordt.

Controlelamp (3) gaat branden, als een be-
paalde snelheid wordt oversch reden.
Deze snelheid kan worden ingesteld met
stelschroef (4). ln venstertje (5) verschijnt de
ingestelde waarde.

Zelfdiagnose
De in de tachograaÍ aanwezige electronica
controleert voortdurend de goede werking
van het apparaat op:

- onderbreking van de voedingsspanning

- storingen in het ingangssignaal vanaf de
versnellingsbak.

*Zonder voedingsspanning werkt de tacho-
graaf niet.
Als de voedingsspanning terugkeert, sfaat
de snelheidsmeter even max. uit, en wordt
er op de schijf een streep getekend.
Als het deksel van de tachograaf open is ge-
weest, tenrvijl er geen voedingsspanning
aanwezig was, moet men als volgt hande-
len:

uurwerk gelijkzetten,

- tachograafschijven inleggen

- deksel sluiten

- voertuig kortstondig in beweging zetten.
De snelheidsmeter moet dan weer in de nul-
stand terugkomen.

Bij storingen in het ingangssignaal zal de
snelheidswijzer elke 8 sec. even uitslaan.
Dit wordt ook geregistreerd op de tacho-
graaf sch ijf .

4
5

6
7
I

rr19
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SCHAKELAAR SPI EG ELVERWARM I N G

De buitenspiegels, met uitzondering van de
trottoirspiegel, kunnen worden venruarmd
door deze schakelaar in te drukken. De con-
trolelamp in de schakelaar gaat hierbij bran-
den.

CONTROLELAMP
DI FFERENTIEELB LO KKERI NG

De differentieelblokkering wordt in werking
gesteld door de betreffende schakelaar om
te zetten. Bij aangezet contact gaat hierbij
de controlelamp branden. De blokkering
moet direct bij het bereiken van vaste grond
weer worden uitgeschakeld. Mocht de con-
trolelamp blijven branden, dan moet even
voor- en achteruit worden gereden, zodat
het blokkeermechanisme vrij komt.
Zie voor het gebruik van de differentieel-
blokkering het hoofdstuk'RlJ DEN'.

P.T.O., BEDIENING

Het in- en uitschakelen van de P.T.O. mag al-
leen geschieden bii een stilstaand voertuig,
draaiende motor en met het versnellings-

TOERENTELLER

Gearceerd groen
Groen
Geel
Gearceerd rood

Rood

I zeer zurn rg

i zuinig
: minder zuinig
: alleen toelaatbaar bij
afdalingen en ge-
bruik motorrem

: te vermijden

handel in de 'neutraal'. Bij aangezet contact
en bij ingeschakelde P.T.O. gaat de contro-
lelamp branden.

De P.T.O. wordt op de volgende wijze inge-
schakeld:

Druk het koppelingspedaal in.

- Wacht tien seconden en draai de schake-
laar om.

- Schakel eventueel de gewenste versnel-
ling in en laat het koppelingspedaal ge-
Ieidelijk opkomen. (Rijden met ingescha-
kelde P.T.O. is niet bij alle uitvoeringen
mogelijk!)

Het uitschakelen van de P.T.O. geschiedt in
omgekeerde volgorde.

A 771
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LUCHTVERING, ELEKTRONISCHE HOOG.
TEVERSTELLING

De luchtvering is uitgerust met een af-
standsbediening voor de elektronische
hoogteverstelling, waarmee de chassis-
hoogte kan worden gevarieerd. De afstands-
bediening heeft zes druktoetsen waarvan er
vier worden gebruikt. De afstandsbediening
kan alleen worden bediend als het contact
aanstaat.

Deze toets dient voor de
automatische instelling van de
rijhoogte.

Met deze toets kan het chassis
hoger worden gezet.

Met deze toets kan het chassis lager
worden gezet.

STOP Deze toets dient om bij het hoger
resp. lager zetten van het chassis de
verstelling te stoppen.

A 681

Bij luchtvering in tweebalg-uitvoering moet
bij het heffen en zakken van het chassis de
parkeerrem worden vrijgezet. Uit veilig-
heidsoverwegingen moeten eerst wielblok-
ken voor en achter de achtenruielen worden
geplaatst.

A 768ì

CONTROLELAM P CHASSISHOOGTE

Deze lamp gaat knipperen als de luchtdruk
voor de elektronische chassishoogtever-
stelling te laag is. De lamp brandt als de
hoogteverstelling aan het regelen is en gaat
uit als de juiste chassishoogte is bereikt.

"î

#
o-f
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A 769

CONTROLELAMP
C HASSISH OOGTEVE RSTE LLI N G

Deze lamp gaat branden als de elektroni-
sche chassishoogteverstelling defect is.

I

HANDGASKNOP

Deze knop is op het dashbord aangebracht.
Door het uittrekken van deze knop kan het
gaspedaal in een willekeurige stand worden
vastgezet.
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CABINE

HET KANTELEN VAN DE CABINE

Algemeen
Het kantelen van de cabine geschiedt me-
chan isch.

Naar voren kantelen

- Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de
cabi ne.
Let erop dat zich geen losse voorwerpen
in de cabine bevinden.

- Zet het versnellingshandel in 'neutraal'.
Druk de hef boom A omhoog tot de gren-
delhaak E de cabine vrij geeft (stand C).
Til de cabine iets omhoog. Druk de hef-
boom A nu omlaag (stand B), zodat de

veiligheidshaak D de cabine geheel vrij
geeft, €î kantel de cabine voorover tot de
steun zich vergrendelt.

Opmerking: Druk tijdens het naar voren kan-
telen van de cabine geliiktijdig tegen de ca-
binesteun zodat de vergrendeling van de ca-
binesteun direct kan worden gecontroleerd.

Terugkantelen van de cabine
Duw de cabine naar voren en trek de pal
F opzij.

- Trek de handgreep G naar u toe en kantel
de cabine terug op het brugstuk. De cabi-
ne valt automatisch in de vergrendeling.
Indien de vergrendeling niet volledig is,

brandt de controlelamp op het instru-
mentenpaneel.
Na terugkantelen van de cabine de ver-
snellingshandel met stilstaande motor
naar voren duwen.

Opmerking: Om veiligheidsredenen is het
aan te bevelen om bij het weer terugkante-
len van de cabine altijd naast de cabine te
gaan staan.
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PORTIEREN

Portierruit openen :draai aan de ruit-
slinger B

Openen van het portier: trek aan handel A
Portier van binnenuit
afsluiten :handel C omhoog

zetten

De beide portieren kunnen m.b.v. de sleutel
van buitenaf worden geopend en afgeslo-
ten. Als de handel C bij geopend portier om-
hoog wordt gedrukt, wordt het portierslot bij
het dichtdoen van het portier weer ontgren-
deld.

22

BESTUU RDERSSTOEL

Stoel in lengterichting verstellen
Trek de knop A omhoog en zet de stoel in de
gewenste stand.

Rugleuning verstellen
Trek de hefboom B omhoog en plaats de
rugleuning in de gewenste stand.

Voorzijde van de zitting verstellen
Trek de hef boom C omhoog en plaats de zit-
ting in de gewenste stand.

Achterzijde zitting verstellen
Trek de hef boom D omhoog en plaats de zit-
ting in de gewenste stand.

Vering instellen
De vering kan worden afgesteld door de
draaiknop E op het lichaamsgewicht in te
stellen.
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BIJRIJDERSBANK

Een niet-verstelbare bijrijdersbank met twee
zitplaatsen is standaard uitvoering.
Een bijrijdersstoel met dezelfde verstel-
lingsmogelijkheden als de chauffeursstoel
is als extra leverbaar.

DASHBOARDKAST

De dashboardkast wordt
knop linksom te draaien.
kan met behulp van de
den afgesloten.

geopend door de
De dashboardkast
portiersleutel wor-

DAKCONSOLE

ln het dak is boven de voorruit een console
aangebracht.
f n deze console is een inbouwpaneel voor
aud io-apparat u u r onde rge b racht.
In het inbouwpaneel voor de audio-
apparatuur is plaats voor een radio en/of
cassettespeler of voor een 27 MC zend- en
ontvangstapparatuur. De volledige bedra-
ding voor het aansluiten van de apparatuur
is al aanwezig.
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VERWARMINGruENTILATIE

A: Aanjagerschakelaar
stand F: uit, luchttoevoer geopend, rij-

wind
stand O: uit, luchttoevoer gesloten
stand 1: lage snelheid
stand 2: matige snelheid
stand 3: hoge snelheid

B: Luchttoevoerregeling
stand L: naar voeten
stand R: naar voorruit
stand M: naar voeten en voorruit

C: Temperatuurregeling
stand K: koud
stand W: warm

Uitstroomrooster midden op dashboard
Met draaiknop D kan de hoeveelheid en met
draaiknop E de richting van de luchtstroom
worden geregeld.

Uitstroomroosters links en rechts op het
dashboard
De uitstroomopening P is aangesloten op
het venruarmingssysteem, de uitstroomope-
ning O laat alleen rijwind door. De uit-
stroomopeningen zijn draaibaar voor het
richten van de luchtstroom. De hoeveelheid

kan worden geregeld met de handel in het
midden van de uitstroomopening.

U itstroom rooster voorru i t
Over de gehele breedte van de voorruit ztjn
uitstroomopeningen aangebracht voor de
voorru itontwasemi ng en de venruarmi ng.

Attentie: Laat de aanjager ongeveer een
halve minuut met de hoogste snelheid
draaien, tenruijl alle lucht naar de beenruim-
te wordt gevoerd. Richt hierna pas de
luchtstroom op de voorruit. Dit voorkomt
dat de voorruit door condensatie van de
vochtige lucht op het koude glas beslaat.
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VENTILATIEKLEP IN HET DAK

De ventilatieklep wordt geopend
handgreep omhoog te drukken.

SPIEGELS

De stand van de spiegels kan op de gebrui-
kelijke wijze worden ingesteld. Zo nodig
moet hiervoor de bevestiging A van de spie-
gel worden losgedraaid. De spiegelhouder
kan tegen de cabine worden geklapt. De
spiegelhouder neemt bij het terugklappen
vanzelf de oorspronkelijke stand weer in.
Om de stand van de spiegelhouder te wijzi-
gen, moet de bout B worden losgedraaid.
Aan bijrijderszijde is bij diverse uitvoeringen
naast een trottoirspiegel ook een extra spie-
gel aangebracht, waardoor de bestuurder
een beter uitzicht op de volgwagen heeft.

A 772

SPIEGELVERWARMING

Met uitzondering van de trottoirspiegel
wordt de venruarming van de buitenspiegels
ingeschakeld met behulp van de schakelaar
op het dashboard. Bij ingeschakelde spie-
gelvenruarming gaat de controlelamp in de
schakelaar branden.

door de
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INTERIEURVERLICHTING

Stand A: Verlichting brandt continu.
Stand B: Verlichting uitgeschakeld.
Stand C: Verlichting brandt alleen als één
van de portieren wordt geopend.
De interieurverlichting werkt onafhankelijk
van de stand van de contactsleutel.

# i'i,lo

SIGARE.AANSTEKER/
LOOPLAMPAANSLUITING

Druk de aansteker in.Zodra de aansteker
voldoende is opgewarmd, springt hij van-
zelt terug.
Neem de aansteker uit de houder.

Als de verlichting van de wagen is ingescha-
keld is ook de sigare-aansteker verlicht.
De houder van de sigare-aansteker doet te-
vens dienst als aansluiting voor de stekker
van een looplamp. Zie ook het hoofdstuk
" Reparat ies ondenrueg ".

ZONNEKLEPPEN

Voor zowel de bestuurder als de bijrijder is
een grote zonneklep aangebracht, die naar
beneden kan worden gedraaid om verblin-
ding door zonnestraling te voorkomen.

ASBAKKEN

Voor de bestuurder en bijrijder is in het
dashboard links en rechts naast de bedie-
ning voor verwarming/ventilatie een asbak
aangebracht.
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RIJDEN

CONTACT.ruOORGLOEI./
STARTSCHAKELAAR

Stand A: Ruststand
De sleutel kan worden venruijderd.
Stand B: Contact aan
De stroomgebruikers kunnen worden inge-
schakeld.
Stand C: Voorgloeien
In deze stand wordt het voorgloeisysteem
ingeschakeld , zie ook: Startprocedure.
Stand D: Starten
De sleutel eerst indrukken, dan verder draai-
en. Na het loslaten van de sleutel, komt
deze vanzelf terug in stand B.

Attentie!
Bij draaiende motor is het niet mogelijk de
sleutel te venruijderen of hem in de stand A
te draaien.

VOORGLOEISYSTEEM

Met behulp van de contact/startschakelaar
in het instrumentenpaneel wordt het voor-
gloeisysteem bij aangezet contact in wer-
king gesteld . Zodra de schakelaar tegen de
veerdruk in stand C wordt vastgehouden is
het systeem in werking en gaat de controle-
lamp branden.
Na het loslaten van de sfeutel, komt deze
vanzelf terug in stand B.

KOUDSTARTINRICHTING

De koudstartinrichting wordt in werking ge-
steld door de tuimelschakelaar in te druk-
ken.
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CONTROLELAM P VOORG LOEIEN

De controlelamp van het voorgloeisysteem
gaat zwak branden zodra het systeem met
de contactsleutel wordt bediend. AIs de
lamp fel of niet gaat branden is het voor-
gloeisysteem of de controlelamp defect.

STARTPROCEDURE

Stel de parkeerrem in werking.
A. Zet het contact aan.

Controleer of de oliedrukcontrolelaffip,
de laadstroomcontrolelamp en de con-
trolelamp van de parkeerrem branden.
Controleer of de brandstofmeter, de
koelvloeistoftemperatuurmeter en de
oliedrukmeter werken.

B. Druk het koppelingspedaal in en zet de
versnellingshandel in'neutraal'.

C. Bij lage buitentemperaturen kan de lucht
in het inlaatspruitstuk met behulp van
het voorgloeisysteem worden voorver-
warmd.

Buitentemperatuur boven soC.
Druk het gaspedaal geheel in en draai de
contactsleutel in stand D. Als de motor niet
wil starten, moet de sleutel na 10 seconden
worden losgelaten en moet opnieuw wor-
den gestart.

Buitentemperatuur van 0 tot + soO.
Druk het gaspedaal geheel in.
Druk (indien aanwezig) de tuimelschake-
laar van de koudstartinrichting in.

- Start de motor (zie hierboven). Als de
motor niet wil starten, dient bovenstaan-
de procedure te worden herhaald.

Buitentemperatuur beneden 0oC.
Druk het gaspedaal geheel in.
Druk de tuimelschakelaar (indien aanwe-
zig) van de koudstartinrichting in.
Draai de contactsleutel in stand C en
gloei 50 tot 60 seconden voor.
Bij extreem lage temperaturen max. 2 à
2,5 minuut voorgloeien.

- Zie hierboven voor het starten.
Herhaal zonodig de gehele startprocedu-
re.

Als de motor draait, mag het toerental niet
worden opgevoerd, voordat de oliedrukcon-
trolelamp is gedoofd en de oliedrukmeter
voldoende d ruk aan geeft.
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SCHAKELEN 55.35 EN 56.36
VERSNELLINGSBAK

Streef ernaar een motortoerental aan te hou-
den dat boven het toerental ligt waarbij de
motor zijn maximum koppel levert. Het ver-
snellingshandel heeft zes resp. zeven stan-
den: Vijf (55-35) respectievelijk zes (56-36)
vooru itversnellingen en éen achteru itver-
snelling (R).

De versnellingsbakken ziln gesynchroni-
seerd, maak dus geen gebruik van de dub-
bele ontkoppelingsmethode. De versnel-
lingsbak kan met een voorschakelbak wor-
den geleverd, maar kan dan uiteraard ook
worden bediend zonder van de voorschakel-
bak gebruik te maken. Om het motorvermo-
gen echter optimaal te benutten, is het aan
te bevelen de voorschakelbak te gebruiken.
De voorschakelbak wordt bediend met be-
hulp van de schakelknop op de versnellings-
handel.
Deze schakelaar heeft twee standen:

'lage overbrenging' L
'hoge overbrenging' H

De voorschakelbak kan uitsluitend worden
geschakeld als de koppeling vrij is.
a. Schakelen van'L'naar'H'in dezelfde ver-

snelling (b.v. van '1L' naar '1H'):

A 133

b. Schakelen van 'H' in de ene versnelling
naar 'L' in de volgende versnelling (b.v.
van '1H' naar '2L'):
Zet de schakelaar op 'L' en schakel daar-
na op de gebruikelijke wijze naar de vol-
gende versnelling.

c. Terugschakelen van 'H' naar 'L' in dezelf-
de versnelling (b.v. van '4H' naar '4L'):
Zet de schakelaar op 'L', ontkoppel een
keer en voer daarbij het motortoerental
op.

d. Terugschakelen van 'L' in de ene versnel-
ling naar 'H' van een lagere versnelling
(b.v. van '4L' naar '3H'):
Zet de schakelaar op 'H' en schakel ver-
volgens op de gebruikelijke wijze terug.

A 283

Zet de schakelaar op 'H'
keer en laat daarbij het
los.

, ontkoppel een
gaspedaal even
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SCHAKELEN ALLISON AT 545
AUTOMATISCH E VERSN ELLIN GSBAK

Deze versnellingsbak wordt automatisch
geschakeld en heeft vijf versnellingen voor-
uit en één achteruit. De werking en de bedie-
ning zijn verder beschreven onder het
hoofdstuk HET RIJDEN MET AUTOMATI-
SCHE VERSNELLINGSBAK.

DI FFERENTIEELB LOKKERING

Algemeen
Differentieelblokkering is mogelijk op de
achteras.

G ebru i ksvoorsch ri ften
De differentieelblokkering mag uitsluitend
worden gebruikt bij het rijden op losse on-
dergrond of op een glad wegdek, dus nooit
op grond met goede grip.
Het inschakelen behoort te geschieden:

- voordat op losse ondergrond of op glad
wegdek wordt gereden,

- bij een stilstaand of een zeer langzaam
rijdend voertuig,

- met ingedrukt koppelingspedaal.

De differentieelblokkering mag nooit wor-
den ingeschakeld tijdens het 'spinnen' van
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een wiel; wacht dus met het inschakelen
van de differentieelblokkering tot het wiel
tot stilstand is gekomen.
Blokkeer als eerste het tussendifferentieel.
Als dit niet het gewenste resultaat oplevert,
moeten ook de asdifferentieels worden ge-
blokkeerd; er mag dan uitsluitend rechtuit
worden gereden !

De differentieelblokkering moet direct bij
het bereiken van vaste ondergrond weer
worden uitgeschakeld. Als de controlelamp
dan nog blijft branden, moet even voor- en
achteruit worden gereden, zodat het blok-
keermechan isme vrij komt.

BESTURING

De stuurinrichting is hydraulisch bekrach-
tigd. Draai het stuunruiel niet verder als de
wielen tegen een obstakel staan of de volle-
dige uitslag hebben. De kans is anders
groot dat de hydraulische pomp wordt be-
schad i gd.
Het voertuig kan ook zonder stuurbekrachti-
ging worden bestuurd, maar dit vereist dan
wel een grote krachtsinspanning.
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REMMEN
Bedrijfsrem en parkeerrem/noodrem
De bedrijfsrem wordt in werking gesteld
met het rempedaal. Mocht de bedrijfsrem
door te weinig luchtdruk niet werken, dan
kan de parkeerrem als noodrem worden ge-
bruikt. Door de parkeerremhefboom gelei-
delijk naar achteren te bewegen, wordt de
wagen geleidelijk afgeremd. Wordt vervol-
gens de hefboom iets opgelicht en verder
naar achteren geplaatst dan staat de hef-
boom geblokkeerd , zodat de rem op het
trekkend voertuig nu als parkeerrem fun-
geert, het getrokken voertuig staat hierbij
niet geremd. In deze stand brandt de contro-
lelamp op het instrumentenpaneel.

Uitlaatrem
Door de bedieningsknop van de uitlaatrem
in te drukken, wordt een klep in de uitlaat
gesloten en de brandstoftoevoer gestopt.
Daardoor wordt een extra remwerking van
de motor verkregen. Tevens wordt een scha-
kelaar gesloten, waarmee de eventueel aan-
wezige continu-rem op de volgwagen in wer'
king wordt gesteld. De uitlaatrem is vooral
bedoeld voor langdurig remmen, bijvoor-
beeld bij het afremmen vanuit hoge snelhe-
den op de vlakke weg en bij afdalingen, hier-
door wordt de slijtage van de bedrijfsrem
beperkt.

ry
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STOPPEN

Motor afzetten
Breng het voertuig tot stilstand.Zet de ver-
snellingshandel in'neutraal'en laat de
motor enkele minuten stationair draaien,
zodat deze kan afkoelen. Ook voor de sme-
ring van de turbocompressor is het van be'
lang de motor nog enkele minuten te laten
draaien alvorens hem af te zetten.
De motor kan op twee manieren worden af'
gezet:

U it laatrern knop i ntrappen.
Motorstophandel uittrekken, dit handel
is naast de parkeerremhefboom te vin-
den.
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Parkeren
Stel de parkeerrem met behulp van de par-
keerhef boom in werking.Zet het contact uit
en venruijder de contactsleutel. Controleer
of alle dakluiken, ramen en bagageluiken
zijn gesloten en sluit vervolgens alle portie-
ren van het voertuig af.

Attentie!
Als het voertuig op een helling wordt gepar-
keerd, moeten bovendien één of meer van
de hierna genoemde voorzorgsmaatregelen
worden getroffen:

Leg wielblokken voor of achter de wie-
len.

- Schakel de eerste of de achteruit ver-
snelling in.
Draai de voonruielen zodanig, dat mocht
de wagen toch in beweging komen, hij
niet de rijbaan op zal rijden.

HET RIJDEN MET EEN AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK ALLISON AT 545

Deze automatische versnellingsbak heeft 5
versnellingen vooruit en 1 versnelling ach-
teruit.
De bediening van de automatische versnel-
lingsbak vindt plaats met een schakelhan-
del op de stuurkolom of op een aparte con-
sole.
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Af hankelijk van het gebru ik van het voertuig
heeft de bediening van de automatische ver-
snel lingsbak de volgende keuzestanden:

-3standenDNR,
- 5 standen 1 2 D N R,

-7standen1234DNR.
De keuzestanden

Stand D

ln deze stand schakelt de versnellingsbak
automatisch alle vooruitversnellingen (af-
hankelijk van de rijsnelheid en de stand van
het gaspedaal) OP en weer TERUG.

Stand N
Dit is de neutrale stand van de versnellings-
bak.

Stand R

In deze stand wordt de achteruitversnelling
ingeschakeld.

Stand 1, 2,3 en 4
De keuzestanden zorgen ervoor dat de ver-
snellingsbak, af hankelijk van de stand 1, 2,3
en 4 niet automatisch OPschakelt.

In stand 1 wordt alléén de eerste versnelling
geschakeld.

f n stand 2 kan de versnellingsbak automa-
tisch OPschakelen tot en met de tweede
versnelling. Als de snelheid van het voertuig
weer afneemt wordt automatisch weer TE-
RUGgeschakeld naar de eerste versnelling.

In stand 3 vindt hetzelfde plaats als in stand
2 met dat verschil dat de versnellingsbak nu
automatisch OP- en TERUGschakelt tussen
de eerste, de tweede en de derde versnel-
ling.

ln stand 4 vindt hetzelfde plaats als in stand
2 met dat verschil dat de versnellingsbak nu
automatisch OP- en TERUGschakelt tussen
de eerste, de tweede de derde en de vierde
versnellin g.

Deze standen zijn van groot belang als we
niet willen dat de versnellingsbak verder
OPschakelt, bijvoorbeeld bij het rijden in de
bergen.

Starten
De motor kan alléén worden gestart, indien
de keuzestand N is ingeschakeld.
Bij temperaturen lager dan -15'C de motor
starten en de versnellingsbak in de keu-
zestand N gedurende ongeveer 10 minuten
bij 1000 motortoeren laten warmdraaien, al-
vorens weg te rijden.



Wegrijden
Bij stilstaand voertuig, ingeschakelde rem
en stationair toerental wordt de gewenste
keuzestand D (vooruit) of R (achteruit) inge-
schakeld, vervolgens 1 à2 seconden wach-
ten, de rem vrijzetten, gasgeven en wegrij-
den.
NOOIT de stand D of R inschakelen en ge-
lijktijdig gasgeven, omdat dan het voertuig
met een schok in beweging komt.

Let op
Wordt, tijdens het rijden per ongeluk de
stand N ingeschakeld, dan moet, offi scha-
de te voorkomen, weer de stand D worden
ingeschakeld. De elektronische schakelau-
tomaat kiest dan zelt die versnelling, welke
overeenkomt met de rijsnelheid.

Kick-down schakeling
Onder het gaspedaal is een kick-down scha-
kelaar gemonteerd.
Als snel moet worden opgetrokken, moet
het gaspedaal volledig worden ingetrapt
waardoor, af hankelijk van de rijsnelheid, de
versnellingsbak automatisch naar een lage-
re versnelling zal terugschakelen.

Rijden in de bergen

Klimmen
Als bijvoorbeeld bij het oprijden van een hel-
ling bij ingeschakelde stand D de helling te
steil is voor de tweede versnelling, doch te
f lauw voor de eerste versnelling, dan zal de
versnellingsbak bij volgas geven, continu
OP- en TERUG-schakelen.
Dit is uiteraard niet bevorder!ijk voor de le-
vensduur van de versnellingsbak. Het OP-
schakelen kan echter worden voorkomen
door minder gas te geven, of indien aanwe-
zig, de stand 1 in te schakelen. Nadat de
stand 1 is ingeschakeld, blijft uitsluitend de
1e versnelling ingeschakeld en wordt ver-
hinderd dat de versnellingsbak verder auto-
matisch schakelt.
Hetzelfde geldt in principe ook voor de keu-
zestanden 2, 3 en 4.
De versnellingsbak zal nooit verder OPscha-
kelen dan de gekozen stand. Ook kan in
deze standen gebruikt worden gemaakt van
de kick-down schakeling.

Afdalen
Bij volautomatische versnellingsbakken
komt het tijdens afdalingen regelmatig voor,
dat de versnellingsbak automatisch OP-
schakelt naar een hogere versnelling, tenruijl

dat juist niet gewenst is. Door de mogelijk-
heid van het kiezen van een lagere stand
(door de keuzestand 3, 2 of 1 in te schake-
len), kan het OPschakelen worden voorko-
men. De motorremwerking blijft dan ge-
handhaafd en de wielremmen worden
gespaard.
Kies wel voordat met de afdaling wordt be-
gonnen de juiste keuzestand, die afhanke-
lijk is van de veilige afdalingssnelheid.

Stoppen
Het voertuig kan altijd, onafhankelijk van de
gekozen versnelling, tot stilstand worden
gebracht.
De elekt ron i sche schakel automaat schakelt
na het stoppen altijd de 1e versnelling in.
Bij korte stops, bijv. voor een verkeerslicht,
kan de versnellingsbak in keuzestand D of in
één van de gekozen versnellingen blijven
staan. Wel moet dan het rempedaal worden
ingetrapt om te voorkomen dat het voertuig
gaat kruipen. Wordt er voor langere tijd
gestopt, dan moet de keuzestand N worden
ingeschakeld.
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HET RIJDEN MET VOLGWAGEN

Aanhangwagenkoppel i ng
Aankoppelen

- Trek de veiligheidspal uit.

- Trek de hefboom omhoog.
Rijd het voertuig achteruit tot de triangel
aangrijpt; de aankoppeling vindt dan au-

tomatisch plaats.

- Controleer de veiligheidsPal.

- Sluit de remleidingen en verlichting aan.

Af koppelen
Neem de remleidingen en de verlich-
tingsaansluiting los.

- Trek de veiligheidspal uit.
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- Trek de hefboom omhoog en rijd het
voertuig weg.

Trek- en duwhaak
Wanneer de pen niet wordt gebruikt, moet
deze met de veiligheidssluiting tegen ver-
lies worden geborgd.

Aansluiten remmen van volgwagen
Het voertuig is voorzien van automatische
snelkoppelingen.
Sluit de luchtslangen met behulp van de
snelkoppelingen aan. De snelkoppelingen
op het trekkende voertuig ziin voorzien van

een beveiligingsnok, waardoor verkeerd
aansluiten niet mogelijk is. De snelkoppe-

lingen op de volgwagen moeten dan ook van

een veiligheidsnok zijn voorzien. Mocht bij
het aansluiten toch een fout worden ge-

maakt, dan komt dit tot uiting omdat een
pneumatisch geremde volgwagen blijft
staan. Een verkeerd aangekoppelde volgwa-
gen met lege luchtketels wordt niet automa-
tisch geremd,zodat het dan mogeliik is om
ongehinderd weg te rijden. Dit kan tot zeer
gevaarlijke situaties leiden! Als de rode
snelkoppeling goed wordt aangesloten, zal
het vullen van het remsysteem van de volg-
wagen duidelijk en gedurende lange tijd
hoorbaar zijn. De druk in de luchtketels van

het trekkende voertuig zal hierbij aanmerke-
lijk afnemen.
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ONDERHOUD

ALGEMEEN

Het voertuig moet overeenkomstig de voor-
schriften in het DAF onderhoudsboek wor-
den onderhouden.
Na de eerste 2000-3000 km moet een specia-
le 2500 km onderhoudsbeurt worden uitge-
voerd. Het onderhoudssysteem kent daarna
verschillende beurten en onderhoudsinter-
vallen welke zijn afgestemd op het aantal te
rijden kilometers per jaar.

In dit hoofdstuk worden een aantal algeme-
ne onderhoudswerkzaamheden nader toe-
gelicht. Voor meer gedetailleerde informatie
omtrent de onderhoudsw erkzaamheden en
de onderhoudstermijnen moet het DAF on-
derhoudsboek of de DAF dealer worden ge-

raadpleegd.

ON DERHOU DSWERKZAAM H EDEN
VOOR EN NA HET WINTERSEIZOEN

VOOR HET WINTERSEIZOEN

Koelvl oeistof verversen

- Zet de regelhandel voor de temperatuur
van de verwarming geheel naar rechts.
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Venruijder de vuldop A van het koel'
systeem.

- Tap het koelsysteem af via het motor-
blok (aftapkraan A) en via de radiateur (af-

tapplug B).

- Vul het koelsysteem met een mengsel
van water en antivries.
Breng de vuldop A weer aan.
Laat de motor enkele minuten draaien en
controleer het koelvloeistofpeil. Vul zo'
nodig koelvloeistof bij.

Het koelsysteem dient eenmaal in de twee
jaar te worden doorgespoeld.



Vorstbeveiliger
Reinig de vorstbeveiliger en vul het reservoir
via de vulopening met een deel glycol en
drie defen spiritus. Zet de bedieningsknop
in de winterstand (handgreep 90' draaien,
veert dan omhoog).

Luchtdroger

- Controleer de luchtdroger.

Ru i tes proe ie rrese ruoi r

- Voeg aan het water ruitesproeier anti-
vries toe (DAF-nr. 610763).

Brandstof
Gedurende de winterperiode worden veelal
door de brandstof leveranciers toevoegin-
gen gebruikt om paraffine-neerslag, welke
verstoppingen veroorzaakt, t€ voorkomen.
Bij extreem lage temperaturen, of indien
geen zogenaamde winterbrandstof beschik-
baar is, mag indien wettelijk toegestaan,
max .25oh petroleum (kerosine) worden toe-
gevoegd.
Mocht dit echter wettelijk niet zijn toe-
gestaan, dan kan max. 25o/o twee-tact benzi-
ne (bestaande uit een mengsel van normaal
benzine en motorolie) worden toegevoegd.
Ter voorkoming van ijsvorming mag -indien
wettelijk toegestaan- max. 0,50/o brandspiri-
tus worden toegevoegd.
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NA HET WINTERSEIZOEN

Koelsysteem
Het antivriesmengsel kan in de zomermaan-
den in het koelsysteem blijven. In gebieden
waar de temperatuur nooit beneden de 0'C
komt dient aan het koelwater een corrosie-
werend middel te worden toegevoegd.

Luchtdroger

- Controleer de luchtdroger.

R u i tesproe i errese ruoi r
Het is aan te bevelen om aan het water in
het ruitesproeierreservoir een reinigings-
vloeistof toe te voegen (DAF-nr. 610764).

Vorstbeveiliger
Zet de bedieningsknop in de zomerstand
(handgreep indrukken en op 90" draaien).
Tap het reservoir via de aftapplug aan de on-
derzijde af.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Grille openen
Het onderste gedeelte van de grille kan wor-
den geopend door met beide handen via de
hiervoor aanwezige uitsparingen aan de bo-
venrand te trekken.

1
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Koelvloeistof pei I controleren

- Zet het regelhandel voor de temperatuur
in de cabine geheel naar rechts en venruij-
der de vuldop A.
Laat de motor enige tijd draaien.

- Zet de motor af en controleer het koel-
vloeistof peil.
De vloeistof moet tot de vulhals reiken.

Motoroliepeil controleren

- Trek de oliepeilstaaf A uit de houder.
Reinig de peilstaaf met een niet-pluizen-
de doek.
Breng de oliepeilstaaf weer aan in de
houder en wacht enkele seconden.

- Venruijder de peilstaaf opnieuw en lees
het oliepeil af. Het oliepeil moet zich al-
tijd tussen de beide markeringen bevin-
den.

- Vul zonodig olie bij via de vulopening B.
Gebruik altijd olie van hetzelfde merk en
dezelfde soort. Vul niet te veel olie bij!

Luchtdruk remsysteem

- Tap het water uit de luchtketels af door
aan de ring te trekken.

- Controleer in de winter het vloeistof peil
in de vorstbeveiliger; vul het reservoir zo-
nodig met spiritus en glycol.
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Banden en velgen

- Venruijder vastzittende voorwerpen uit
het bandprofiel en tussen de banden (bij
dubbele montage).

- Controleer de banden op slijtage, ingere-
den voorwerpen en andere beschadigin-
gen.

- Controleer de bevestiging van de wielen.

Verlichting en instrumenten

- Controleer de werking van de verlichting,
richtinglichten, remlichten evenals de in-
strumenten.

- Controleer de werking van claxon, ruite-
wissers en -sproeiers.

Bestuurdersstoel en spiegels

- Zet de stoel en de spiegels in de iuiste
stand.

Volgwagen

- Controleer de bevestiging en de werking
van de koppeling.

- Controleer de aansluitingen van verlich-
ting en remmen.

WEKELIJKS ONDERHOUD

Hydraul ische stuurbekrachtiging
Controleer bij afgezette motor of de
vloeistof tot ongeveer 2 cm boven de bo-
venste markering op de peilstaaf A reikt. Vul
zonodig vloeistof bij. Start de motor. Bij sta-
tionair draaiende motor moet de vloeistof
tot aan de bovenste markering op de peil-
staaf reiken. Draai bij een stilstaande wagen
en draaiende motor niet aan het stuunruiel.
Ten gevolge van de hoge drukken zou de
stuurinrichting kunnen worden beschadigd.

Vloeistofpeil in remvloeistofreseruoir con'
troleren
Controleer het vloeistof niveau en vul het re-

servoir zonodig bij.
Als frequent bijvullen noodzakelijk is moet
het hydraulisch remsysteem onmiddellijk
op lekkage worden gecontroleerd.

\
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A 759

Automatische versnel I ingsbak
Allison AT 545
Oliepeil controleren

Plaats de wagen op een horizontale
vloer.

- Schakel de neutraalstand in.
Laat de motor stationair draaien.

- Controleer het oliepeil met de peilstaaf.
Bij bedrijfstemperatuur (* 85"C) dient het
oliepeil tussen de merkstreepjes bij A te lig-
gen.
Bij een koude versnellingsbak (t 20'C)
dient het oliepeil tussen de merkstreepjes
bij B te liggen.

Ru i tesproe i e rreseruoi r
Controleer het vloeistof niveau en vul het re-
servoir zonodig bij.

In de zomer:
Voeg aan het water reinigingsvloeistof toe
(DAF-nr. 61 0764).

In de winter:
Voeg aan het water een speciale ruite-
sproeier antivries toe (DAF-nr. 610763).

Banden

- Controleer de bandenspanning
prof ieldiepte.

en de
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PERIODIEK ONDERHOUD

Motorolie veruersen en oliefilte(s)
vervangen

- 7et de wagen op een vlakke vloer.

- Tap het oliecarter at via de aftapplug A.
Het aftappen van de motorolie moet bij
voorkeur geschieden als de motor op be-
drijfstemperatuur is.

A 248

- Vervang het oliefilter door een nieuw
exemplaar. Gebruikte filters mogen niet
worden gereinigd en opnieuw gebruikt!

- Vul de motor via de vulpijp rechts achter
de cabine met de voorgeschreven olie.
Laat de motor korte tijd draaien.

- Controleer of het olief ilter goed afdicht.

- Controleer het motoroliepeil en vul zono-
dig olie bij.

Luchtfilter

- Venruijder het Iuchtf ilterdeksel.

- Venruijder de moer.
Neem het luchtfilterelement uit het filter-
hu is.

Reinig de binnenzijde van het luchtf ilter-
huis.
Reinig het luchtfilterelement door het
vanuit de binnenzijde met perslucht door
te blazen (max. 2 bafl. Het luchtfilterele-
ment kan ook voorzichtig tegen een band
worden uitgeklopt.
Nadat het luchtfilterelement max. twee-
maal is gereinigd, echter minstens een-
maal per jaar, moet het door een nieuw
f ilterelement worden vervangen.
Het luchtfilterelement moet altijd wor-
den vervangen als het element of de af-
dichting beschadigd is.
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A 249

Carterventilatief i I ter rei nigen
Het carterventilatief ilter bevindt zich in de
olievuldop op het kleppendeksel. Ga voor
het reinigen als volgt te werk:

- Spoel de vuldop in zijn geheel uit in
schone dieselolie. Sla de dop krachtig
u it.
Dompel de olievuldop onder in schone
motorolie en sla de dop opnieuw krach-
tig uit.

Klepspeling controleren
Klepspeling bij warme of
Inlaatkleppen
Uitlaatkleppen

koude motor:
: 0,45- o'05 mm
: 0.45- 0,05 mm

V-snaren
Afstelling en conditie controleren
Tussen de wisselstroomdynamo en de wa-
terpomp moeten de V-snaren 10 tot 12 mm
kunnen worden ingedrukt.
V-snaren vervangen - zie "REPARATIES ON-
DERWEG''.

43



Brandstof f ijnf i lter vervangen Filter hydraulische stuurbekrachtiging
veruangen
Draai de dop van het reservoir los. Draai de
vleugelmoer een kwartslag (linksom) los en
trek het filter langzaam en voorzichtig uit
het reservoir. Let er bij het aanbrengen van
het nieuwe filter op dat het goed op zijn
plaats zit en zet de vleugelmoer een kwart-
slag vast.

Accu's

- Controleer het peil van de vloeistof; dit
moet tot ca. 5 mm boven de accuplaten
reiken. Vul de accu's met gedestilleerd
water bij.

- Controleer of de accupolen en de accu-
klemmen goed schoon zijn en ingevet
ztjn Reinig zonodig ook de bovenzijde
van de accu. Smeer de accupolen zono-
dig in met zuurvrije vaseline.
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Versnellingsbak 55-35, 56-36
(met voorschakelbak)

Oliepeil controleren

- Zet de wagen op een horizontale vloer.

- Wacht enkele minuten,zodat de olie kan
teruglopen.
Het olieniveau moet tot aan de rand van
de niveau-opening A staan.

Olieverversen

- Tap de versnellingsbak in bedrijfswarme
toestand af via de aftapplug B.

- Vul de versnellingsbak via de vulopening
A.

- Controleer het oliepeil.

Differentieel
Oliepeil controleren

- Zet de wagen op een horizontale vloer.

- Wacht enkele minuten, zodat de olie kan
terugstromen.
Het oliepeil moet tot aan de rand van de
vul/niveau-opening B reiken.

Olie verversen

- Tap het differentieel in bedrijfswarme
toestand via de aftapplug A af.

- Vul het differentieel via de vul/niveau-
opening B.

- Controleer het oliepeil.

Vloeistofpeil in koppelingsreservoir
controleren

Remvloeistof verversen
De remvloeistof moet afhankelijk van de be-
drijfsomstandigheden jaarlijks of elke 2 jaar
worden ververst. Raadpleeg uw dealer.
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Remmen
De remmen zijn automatisch nastellend.

Dikte van de remvoeringen controleren
De dikte van de remvoeringen wordt gecon-
troleerd via de openingen in de remanker-
plaat.

- Zet het voertuig op de parkeerrem.

- Controleer de dikte van de remvoering
via de opening in de remankerplaat.
F1 100: De dikte mag niet minder dan
7 mm bedragen.

F1300: De voering mag tot aan de slijta-
geindicator opgebruikt worden.
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Alle leidingen, pijpen en slangen
controleren

Water uit remsysteem afblazen
Het water uit de luchtketels wordt afge-
tapt door aan de ringen te trekken.

Luchtdroger
De werking van de luchtdroger moet bij
iedere beurt worden gecontroleerd.

Controleer regelmatig of er water in de
luchtketels voorkomt. Het complete f iltere-
lement wordt als volgt vervangen:
1. Draai de ontluchtingsbout aan de zijkant

van de luchtdroger zover uit dat de druk
in de luchtdroger kan ontsnappen.

2. Het filterelement kan nu zonder risico
worden venruijderd.

3. Reinig het pasvlak en de schroefdraad
en controleer deze op slijtage.

4. Monteer het nieuwe filterelement en
draai het met de hand vast.

5. Draai de ontluchtingsbout weer vast.
6. Controleer de luchtdroger op lekkage.
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REPARATIES ONDERWEG

LOOPLAMPAANSLUITING

De houder van de sigare-aansteker, in de ca-
bine op het dashboard, doet tevens dienst
als looplam paansluiti ng.

B RAN DSTO FSYSTEEM O NTLUCHTEN

Draai de knop van de opvoerpomp los en
beweeg de pomp op en neer tot een
grote weerstand voelbaar wordt.

- Zet de knop hierna weer vast.

49



V.SNAREN VERVANGEN

Draai de bevestigingsbouten van de wis-
selstroomdynamo los.
Kantel de wisselstroomdynamo tegen
het motorblok.

- Venrvijder de bovenste bout van de steun
van de luchtgeleidering.
Breng de V-snaren aan door deze voor-
langs tussen de steun en luchtgeleide-
ring en de ventilateurbladen door te trek-
ken.

De beide V-snaren moeten altijd tegelijker-
tijd worden vernieuwd.

Controleer de afstelling van de nieuwe V-

snaren na de eerste 50 km en 500 km en ver-
volgens bij elke onderhoudsbeurt.

HET VRIJZETTEN VAN DE PARKEERREM

a. Pneumatisch
Leg blokken voor en achter de wielen.

- Zet de parkeerremhefboom naar voren.

- Via de noodvulaansluiting in de cabine
kan de parkeerrem m.b.v. de banden-
vulslang worden vrijgezet.
Hiervoor kan eventueel gebruik worden
gemaakt van lucht uit eén van de ban-
den.

Let erop dat de druk in het luchtdruk-
systeem van de wagen niet hoger wordt
dan 8,1 bar.

b. Mechanisch
F1 100
Leg blokken voor en achter de wielen.
Draai de hefboom op de veerremcilin-
ders links en rechts 1/8 slag in de rich-
ting van de pijl. Hierdoor wordt de bui-
tenkabel gelost en komt de binnenkabel
spanningvrij. De parkeerrem is hierdoor
vrijgekomen.
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- Zodra er weer voldoende lucht in het
remsysteem is opgebouwd, springt de
buitenkabel automatisch in de vergren-
deling en werkt de parkeerrem weer nor-
maal.
F1 300

- Draai de bout m.b.v. een ringsleutel
linksom tot de aanslag.

- Deze handeling moet voor alle veerrem-
cilinders worden herhaald.

Stel de parkeerrem zo snel mogelijk weer in
werking door de bouten zover mogelijk
rechtsom te draaien en vast te zetten met
een aantrekkoppel van 40-50 Nm.

WIELEN

Zelfremmende bandenl ier
Draai de moeren van het reservewiel los.
Laat het reservewiel zakken.

Opmerking: Monteer het wiel altijd met het
ventiel naar buiten gericht aan de reserve-
wielsteun.

Wielnaafcentrering
DAF past op zijn voertuigen de zogenaamde
wiel naafcent reri n g toe.
Kenmerkend voor de wiel naafcentreri ng:

- wielen met cilindrische boutgaten;

- wielmoeren met losse, niet-afneembare,
vlakke drukring;
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- wielnaaf met opgegoten letter'C'.

Waarschuwing!
GEBRUIK UITSLUITEND DE BIJ DE WIEL-
NAAFCENTRERING BEHORENDE WIE-
LEN EN WIELMOEREN!!

Schijfwiel vervangen
Blokkeer het voertuig tegen wegrollen.
Reinig de wielmoeren en breng een drup-
pel olie aan op de schroefdraad.
Plaats de krik onder de as, zo dicht mo-
gelijk bij het te veruangen wiel.

Reinig voor het monteren de pasrand van
de wielnaaf en de binnenrand van het re-
servewiel zorgvuldig en venruijder eventu-
ele bramen en lakresten. Smeer de pas-
rand licht in met vet.
Reinig de wielbouten en smeer de
schroefdraad met een druppeltje olie.
Breng tussen de drukring en de wielmoer
een druppel olie aan.
Breng het wiel aan en zet de wielmoeren
met het voorgeschreven aanhaalkoppel
(zie technische gegevens) gelijkmatig en
kruiselings vast.

- Trek de wielmoeren na 100 km na.

BAND OPPOMPEN

- Venrvijder de dop van de bandenvul-
aanslu iting.

- Sluit de bandenvulslang aan.
Pomp de banden op. De motor moet hier-
bij draaien en de voorraaddruk moet
maximaal zijn.

Opmerking
Via de bandenvulaansluiting kan het gehele
luchtdruksysteem van buitenaf met lucht
worden gevuld. Let er daarbij op dat de druk
in het systeem niet hoger oploopt dan 9,8
bar.
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LUCHTVERINGLEKKAGE

Als een veerbalg defect raakt, moet de toe-
voerleiding naar beide balgen op dezelfde
as worden losgemaakt. De toevoerleiding
moet bovendien worden afgesloten om te
voorkomen dat een groot deel van de lucht-
voorraad, die ook nodig is voor de remmen,
ontwijkt.
Als het voertuig is uitgerust met een elektro-
nische hoogteverstelling, kan de lucht uit
de balgen worden gelaten door de knop
"chassis zakt" in te drukken.

AANSLEPEN

Als het voertuig moet worden gesleept om
de motor te starten, moet de contactsleutel
rechtsom in de stand B van het start-/con-
tactslot worden gedraaid. (Zie het hoofd-
SIUK''BEDIENINGSORGANEN EN INSTRU-
MENTEN ").
Het is niet mogelijk voertuigen aan te sle-
pen, die zijn uitgerust met een automati-
sche versnellingsbak.

SLEPEN

Plaats de sleutel van de stuurslot-/con-
tact-/startschakelaar in de stand waarin
het stuurwiel is ontgrendeld (behalve als
het voertuig in de takel hangt, zie ook
h ie rn a).

Gebruik voor het slepen altijd een
sleepstang. Slechts in noodgevallen
mag hiervan worden afgeweken; houd de
rijsnelheid in een dergelijk geval op
maximaal 40 km/h.
Om schade aan de versnellingsbak te
voorkomen, moet de aandrijfas bij het
d ifferentieel worden losgemaakt.

- Zet de parkeerrem vrij als de druk in de
luchtketels onvoldoende is (zie de betref-
fende rubriek).

Bij schade aan het differentieel:

- Takel het voertuig aan de achterzijde op
en vergrendel het stuunruiel.
Ook kan aan beide zijden de steekas wor-
den venruijderd.

KOPLAMPEN AFSTELLEN

De afstelschroeven A ziln via openingen in
de koplam psierrand berei kbaar.
Het afstelhandel B is voor de hoogteverstel-
ling afhankelijk van de voertuigbelasting.

Handel omlaag: voertuig leeg tot half-
belast.
Handel omhoog: voertuig half- tot volbe-
last.
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GLOEILAMPEN VERVANGEN

Koplampen

- Venruijder de koplampsierrand door de
bevest i gi n gssch roeven te venruijderen.
Druk de klemveer C opzij en trek de re-
f lector uit het huis.
Kantel de klembeugels D met behulp van
een schroevedraaier.
Neem de gloeilamp uit de reflector.

- Trek de stekker los en vervang de gloei-
lamp.

N.B. Let er bij het aanbrengen van een
nieuwe koplampgloeilamp op, dat de nok-
ken van de lamphouder in de uitsparingen
van de reflector vallen.
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Raak bij halogeenlampen het glas nooit met
de blote vingers aan. Na het vervangen van
de gloeilamp moet de koplampafstelling
worden gecontroleerd.

Interieurverlichting
Venruijder de kap van de interieurverlichting
waarna de buislampjes kunnen worden ver-
vangen.

Let op dat de stand van het plaatje E niet wij-
zi gt.
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Tachog raal
Lamphouder E kwartslag draaien, uitnemen
en lampje veruangen.

ZEKERINGEN

In de centrale kast in de cabine zijn alle ge-
bruikelijke zekeringen en de automatische
zekering van de verlichting aangebracht. Als
de verlichting uitvalt, moet op de knop van
de automatische zekering worden gedrukt.
Indien het euvel hierdoor niet is verholpen,
moeten de aÍzonderlijke zekeringen worden
gecontroleerd. Zijn de zekeringen in orde,
dan is de storing van ernstige aard en moet
deskundige hulp worden ingeroepen.
Vervang een defecte zekering nooit door
een zekering met een hogere waarde!!

55



7,54

154

Z5n

\ 7,5A

\IT

F5A
5A

5A

00
5Aat 

tlt ta

Z5n

&€d'
5̂A

fruil ZSn

lilTl
iH! 5A

TT.MHTI
5A

A 7s3

Tachog raat
(met systeem)
Waarschuwings-
knipperlicht-
i n stal lat ie

Mistachterlampen

Mistlampen

Elektron ische
hoogteverstelling

Sigare-aansteker/
looplampaan-
slu itin g

Interieu r-

verlichting

Brandstofvoor-
raadmeter

Elektron ische
hoogteverstelling

Schakelaars mist-
en mistachter-
lampen

Ruitewissers en
-sproeiers

Spiegel-
venruarming

Knipperlichten

Snelheids-
begrenzer

Kachelventilator

Stoplichten

Stoplicht-
schakelaar

Grootlicht, rechts

Dimlicht, rechts

Dimlicht, links

Achterlicht, rechts

Instrumenten-
verlic ht ing

Grootlicht, links

Controlelamp
grootlicht en
knipperlichten

Voorgloeisysteem

Achterlicht, links

5A

5A

loo: 
sA

5A

5A

7D€#^
5A

lo0: 
5A

A 754

56



BOORDGEREEDSCHAP

Het boordgereedschap bestaat uit:

Gereedschapskoffer
Bandenvu lslang
Wiel moersleutel 27 -32 mm
Steeksleutel 24-27 mm voor veerremcilin-
ders
Steeksleutel 17-19 mm voor aandrijfassen
Open ringsleutel 17-19 mm voor verstuiver-
leidingen
Krik
Hefboom voor krik
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TECHNISCHE GEGEVENS

Tenzij het tegendeel is gesteld, gelden de vermelde gegevens voor alle uitvoe'
ringen van de F1 100 en F1300 series.

Toevoegingen aan de brandstof en smeermiddelen - van welke soort dan ook -

mogen, behalve in de gevallen door DAF voorgeschreven, niet worden toege-
past.

CABINE

Vloeistof voor cabine
kantelmechanisme

MOTOR

Fabrikaat
Typen
U itvoering

Aantal cilinders
Boring x slag
Totale inhoud
Compressieverhouding
Stationair toerental
Max. toerental, onbelast
Max. toerental. belast

ATF Type A Suffix A
of ATF Dexron

DAF
DNTD 620 . DNT 620
DNT

DNTD

Gewicht, droog
incl. accessoires
Toegepaste sch roefd raadsoo rt
Klepspeling

(bij warme of koude motor)

Smeeroliesysteem
inhoud incl. filters en
eventuele koelers
inhoud oliecarter,
max. peil
inhoud oliecarter,
min. peil
olied ru k,

bij stationair toerental

bij 2000 omw/min
(warme motor)

Specificatie motorolie

ca. 600 kg
volgens SAE normen

0,45'o'05 rr1g1

ca. 14 liter

ca. 12 liter

ca. 8 liter

1,5 - 2,0 bar
(minimaal 0,5 bar)

3,0 - 4,0 bar

: Watergekoelde, verti ca-
le, viertakt dieselmotor
met directe inspuiting
en turbocompressor

:Als DNT, gedrosseld

6
104,2 x 122,0 mm
6,24liter
15:1

650-700 omw/min (RQ reg.)
2800 omw/min (RQ reg.)
2600 omw/min

* SHPD olie is een CD/SE (SF) of D3 olie, aangevuld met de eisen gesteld in de
Ford Tornado test, omschreven in CEC-L-27-T-79, waarbij de eis gesteld
wordt dat het bore-polish oppervlak niet meer bedraagt dan het gemiddelde
van recente testen op dezelfde motor, met de referentieolie RL 47.

Smeermiddelen volgens

cD/sE (sF)
of CD/SE (SF)-SHPD.
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Viscositeit

Koelsysteem
inhoud, excl. verwarmi ng
bedrijfstem peratu u r
koelvloeistof

idem, boven 5"C (indien
geen anti-vries aanwezig)

Brandstofsysteem
inspuitmoment
inspuitvolgorde
inspu itd ru k
brandstoftan kin houd

Brandstof

De temperatuurgrenzen dienen als
richtwaarden te worden beschouwd.
- Bij gebruik van SAE 10W moeten
continu hoge toerentallen en voort-
durend zware belasting worden ver-
meden als de temperatuur boven de
aangegeven waarde stijgt.

ca. 18 liter
75-80"C
Antivries op ethyleen-glycol basis
(mengen volgens gegevens van de an-
tivries leverancier).

1o/o emulgeerbare olie (b.v. Donax C)

26" voor BDP
1-5-3-6-2-4
210-220 bar
200 liter, resp. 120 liter

Minimaal te voldoen aan British Stan-
dard nr. 2869-1970 Class A1.

Aantrekkoppels
cilinderkopbouten

verstu iverknevelmoer
i nspu itleid i n gwartel moer

KOPPELING

Type

Diameter
Vloeistof
Druklager

VERSNELLINGSBAK

Type S5-35/2
Aantal versnellingen vooruit 5

Reducties, 1 e versnelling
5e versnelling
achteru it

Olie-inhoud,

kort: 45 Nm
lang: 215 Nm
35-40 Nm
m€x.25 Nm

enkelv. droge plaatkoppeling,
hydr. bediend, luchtbekrachtigd
350 mm
remvloeistof SAE J-1 703
continu aanliggend; voor zijn levens-
duur vooaien van smeermiddel

1100 1300
5,64:1 6,75:1

0,70:1 1,00:1

5,06:1 6,06:1

ca. 7,0 liter

A 407

59



Type S6-36
Aantal versnellingen vooru it 6

Reducties, 1 e versnelling
6e versnelling
ach teru it

Olie-inhoud, liggend
staand

AUTOMATISC H E VERSN ELLI N GSBAK

Type Allison AT545
Aantal versnel I ingen vooruit
Reducties, 1e versnelling

5e versnelling
achteruit

Olie-inhoud

1100
6,93:1
0,80:1
6,22:1
ca. 8,6 liter
ca. 5,0 liter

5

3,45:1

1 ,00:1
5,02:1

ca. 12 liter

ATF type A Suffix A of
ATF type Dexron

1 300
7,53:1

1,00:1

6,67:1

ACHTERAS

Type
Red uctie
Olie-inhoud

Type
Red uctie
Olie-inhoud

Oliespecificatie aangedreven assen

Type

716 (1100)

e24 (1300) SAE 90
SAE 8OW9O

VOORAS

Type
Vlucht
Fuseehel l i ng
Naloop
Toespoor
Max. binnenwiel-inslag

716 (1 100)
4,56 of 5,12 of 4,10
ca. 10 liter

e24 (1300)
3,73 of 4,10 of 4,56
ca. 1 2liter

Olie

API-G1.5
M I L-L-2105B

API-G 1.5
M tL-L-21058

Specifikatie versnellings- en tussenbakolie:

Type

ZF versnellingsbak

Olie

API.G L4
M I L-L-2105

APr-CC/SE(SF)
APr-CD/SE(SF)
ccMc-D1lD2

SAE 140
sAE 80(85)W140

Y (1100)
1" 30',

60

2" 30',

0-1 mm
45" t 1o

Automatische
versnellingsbak

Viscositeit
Beneden 0'C I Boven 0'C

SAE 90 of 140
sAE 80(85)W140

SAE 90
SAE 8OW9O

Viscositeit

SAE 80 of SAE 80W90

60



VOORAS

Type
Vlucht
Fuseehel I i ng
Naloop
Toespoor
Max. binnenwiel-i nslag

STUURINRICHTING
Type
Type nummer
Vloeistof

hoeveelheid

REM I NSTALLATT E (F1 1 00)

Bedrijfsrem

Parkeerrem
Lucfrtd ru kketel s, werkd ru k

min. toelaatbare druk
Vorstbeveiliger

REM I NSTALLATT E (F1 300)

Bedrijfsrem

Parkeerrem
Luchtd ru kketel s, werkdru k

min. toelaatbare druk
Vorstbeveiliger

z (1300)
1" 30',

60

30

0-1 mm
45'+ 1o

hyd rau I isch bekrachti gd

8038
ATF Dexron
1 ,6 liter

luchtdruk-hydraulisch, 2 kring-
systeem, volledig gescheiden
veerremcilinder
8,6-9,8 bar
5 bar
spiritus (winter)
glycol (zomer)

luchtdruk-mechanisch, 2 kring-
systeem, volledi g gescheiden
veerremcilinders
8,6-9,8 bar
5 bar
spiritus en glycol (winter)
glycol (zomer)

ELEKTRISCH E INSTALLATIE

Schema
Startmotor

type
vermogen
m i n. kool borstel lengte

Dynamo
type
vermogen

Accu
aantal
span n i ng
capaciteit

Gloeilampen
koplampen

parkeerlicht
achterlicht
mistachterlicht
achteru itrijlam p

remlicht
richtinglam p
contour- of breedtel icht
i nstru menten bordverl i cht i n g

tachograaf
sigare-aansteker
interieu rverlichting
controlelampen
verl ichti ng van schakelaars

zie vouwblad

JD 24V 4PS
4kw
14 mm

wisselstroom
28 V/35 A of 28 V/55 A

2

12V
115 Ah/20 n of 95 Ah

duplolampen
halogeen lamp
kogellamp
kogellamp
kogellamp
kogellamp
kogellamp
kogellam p

kogellamp
kogellamp / 9 mm
kogellamp / 9 mm
kogellamp / 7 mm
buislamp
kogellamp / 9 mm
speciale lamp

55/50 W
70w
4W
5W

21 W
21 W
21 W
21 W
4W
2W
2W
2W

10w
3W

1,2W
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WIELEN'BANDEN

AantrekkopPels
F1100: 295-345 Nm
F1300: 405475 Nm

Wielmaat

Fl100
6,00 x 17,5
6,75 x 17,5

Fl300
6,00 x 19,5
6,75 x 19,5

Banden

F 1100
9,5 R 17,5 L

255t75 R 17,5 L

F 1300
9,5 R 19,5 L

265t70 R 19,5 L

Montage

enkele
dubbele

enkele
dubbele

enkele
dubbele

enkele
dubbele

Bandenmaat

9.5 R 17,5 L
225t75 R 17,5 L

9,5 R 19,5 L
265t70 R 19,5 L

Asbelasting (kg)

4300
7800

Spanning (bar)

7,0
7,0

6,5
6,5

6,5
6,5

6,5
6,5

3400
6600

3400
6600

4300
7800
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:::::'INGSSCHEMA
Stekerdozen
4000 H15 stekerdoos volgwagen FA 7-polig
A001 C15 Stekerdoos mistachter- en achteruitrijlamp
A002 D13 volgwagen FT 7-polig
4003 E13 stekerdoos mistachter- en achteruitrijlamp
4007 J12 stekerdoos 24V (2-polig)

Spanningsgeneratie
4500 412 batterijen (2x)

A502 D12 generator (met geintegreerde spanningsregelaar)

020
021

022
023
025
026

027

028
029
030
031

032

033
034

035

036

037

038
039
040
041

042
043

044

045

046

047

048
049

A2 3-polige konnektor wit
D3 9-polige konnektor wit
J2 7-polige konnektor wit
K2 7-polige konnektor rood
E7 20-polige konnektor rood
G7 2O-polige konnektor wit
C7 20-polige konnektor geel
DO 20-polige konnektor zwart
F6 20-polige konnektor rood
H6 20-polige konnektor wit
A7 8-polige konnektor zwart
C8 7-polige konnektor wit
C10 8-polige konnektor rood
G10 9-polige konnektor wit
D8 16-polige konnektor zwarl
F8 4-polige konnektor wit
E8 4-polige konnektor wit
Al l 35-polige konnektor zwarl
E11 20-polige konnektor rood
G11 2O-polige konnektor wit
H11 4-polige konnektor wit
J11 7-polige konnektor zwarl
Kl1 7-polige konnektor rood
F13 9-polige konnektor zwart
E14 9-polige konnektor wit
D14 7-polige konnektor zwart
F14 7-polige konnektor wit
D14 2-polige konnektor zwart
K4 7-polige konnektor zwart

c005

c008
c009
c010
c01 1

c012
c013
c014
c015
c016
c01 7
c018
c019
c020
c021
co22
c023
c024
c025
c026
c027
c054
c055
c060
c061

Schakelaars
c500
c503
c504
c505
c508

c509
c515
c516
c521
c522
c523
c524

J1

c1

H1

D1

J1

c1
G2

82
J1

c1
K1

B1

J15
815
J15
815
J15
815
J15
815
H15
c15
G2
E2
F3

D3

K5

J5
J5
c6
J8

H4
c2
D2

H8
J6
K6
A5

kombinatie grootlicht / dimlicht links
3-polig
kombinatie grootlicht / dimlicht rechts
3-polig
mistlamp voor links
mistlamp voor rechts
koplamp/breedtel icht lin ks
koplamp/breedtel icht rechts
markeerverl ichting I inks
markeerverl ichtin g rechts
richti nglamp links voor
richtinglamp rechts voor
richtinglamp links zijkant
richtinglamp rechts zijkant
richtinglamp links achter
richti nglamp rechts achter
stoplicht links
stoplicht rechts
achterlicht links
achterlicht rechts
mistachterlamp links
mistachterlamp rechts
achteruitrij lamp I i nks
achteru itri jlamp rechts
interieurverlichting links
i nterieurverlichti ng rechts
bedleeslamp links boven
bedleeslamp rechts boven

verlichting
mistlampen voor
mistlampen achter
i nstrumentenverl íchtin g

richting, dimJgrootlicht, klaxon,
ruitewis/was/interval
waarsc h uwi n gskn i pperl i cht i n stal lat ie
el. raamapparaat bijrijderszijde 1e

el. raamapparaat bijrijderszijde 2e
st u u rslot/kontakt/start
koudstart
gloeien
kachelventilator

iiassaverbindingen

D7 4-polige
H7 3-polige
D12 2-polige
C2 2-polige
D3 2-polige
E3 2-polige

Verbruikers
8000 E1

8001 E1

8004 81

8010 812
8011 G12
8012 J10
8014 Fl
8017 K1

8018 81

8023 F2
8,024 F3

8025 C3
8028 H1

8030 c4
8038 C12
8039 812
8045 F12
8052 813
8053 813
8054 813
8063 K13

Inslrumenten
8500 E5

8502 F5
8511 E5

8518 G5

Verlichting
c002 H 1

c003 D1

motor ruitewisser
motor ruitewasserpomp
motor el. raamapparaat bijríjderszíjde
motor start
motor V/N regeling
zoemer remdruk
kachelventilator
spiegelverwarming 1e

spiegelverwarming 2e
radio
luidspreker links
luidspreker rechts
klaxon links
sigareaansteker links
gloeispiraal 1e
gloeispíraal 2e
ventiel koudstarthulp
ventiel ECAS beluchting
ventiel ECAS aangedreven as links
ventiel ECAS aangedreven as rechts
wateraf blaas

tachograaf
toerenteller
meter olietemperatu ur versnelli n gsbak
kombi-instrument

grootlicht links
grootlicht rechts

070
071

072
075
076
077
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C528 D5 snelheidsbegrenzer(regeling) E017 Kg warschuwingsknipperlichtinstallatie/tachogrmf F527 C13 hoogteopnemer ECAS rechts
C529 K4 snelheidsbegrenzer (stappen) meetsysteem
C531 A6 spiegelveMarming E019 F9 bediening gloeien Relais

É022 Bg waarschuwingsknipperlichtinstallalie G001 89 dimlicht
Konlrolelampen E023 Jg stuurslot/kontakt/start schakelar/tachograaf uur- G002 C9 grootlicht
DOOs D4 parkeerrem rood werk G004 Eg mistlamp voor
D013 H4 blokkering díff. single.as oranje E024 Hg ruilewisser/wasser/intervalbediening G005 Fg mistlamp achter
D0l7 D4 pto oranje E026 Kg sigareaanstekers G006 Dg waterafblaasklep/stoplichten
DO20 D4 kabinevergrendeling rood E028 Jg interieurverlichting G014 C12 gloeien spiral
D021 E4 generatorspanning te laag oraníe E031 H9 kachelventilatoren G0l5 88 kontakt
D029 F4 motoroliedruk rood E033 Hg el. raamapparaat motor bijrijderszijde G026 A9 stuurslot
D032 F4 motorkoelvloeistoftemperatuur rood E035 D9 instrumenten en kontrolèlampen G028 G9 el. raamapparaat bijrijderszijde le
0038 G4 olietemperatuur versnellingsbak rood E036 Eg 24V stekerdozen G029 Jg el. ramapparaat bittiidersziide 2e

' D039 G4 luchtfilter motor oranje E051 Jg ECAS (1) G039 G8 start blokkering
D041 G4 snelheidsbegrsnzerdefekt rood E052 K9 ECAS(g)
D050 C4 ECAS defekt rood E076 Gg bediening mistlamp voor/grootlichtsignaal
D051 U ECAS voèrtuighoogte niet korrekt rood E078 Fg reserve

E2'15 BB verlichting
El6klronische units
D501 810 richtingautomat Sensoren (bedieningsschakelaars)
D504 H10 ruitewis/was/interual E500 J'12 neutraalstand
0506 J3 ECAS E501 H12 achteruitrijlamp
D51 1 D10 snelheidsbegrenzer (Franse uitvoering) E502 F12 motorrem
D512 F10 snelheidsbegrenzer E511 G1 stoplicht1e
D525 F2 2412V omvormer E514 K1 opstap-/interieurvèrlíchtíng/deurschakelaar links
D529 G3 ECAS afstandsbediening E515 A1 opstap-/interieurverlichting/deurschakelaar rechts
0600 J10 diode mistlamp achter (dimlicht)
D601 J'10 diode mistlamp achter (mistlamp voor) S€nsoren (kontroleschakelaars)

F000 F1 parkeerrem
Zekeringen F004 C14 blokkering single as
E000 Ag markeer/omlrek/achlerlicht links F008 K11 pto
E001 Ag markeer/omtreklachteflicht rechts F009 G2 kabinevergrendeling links
E003 Cg instrumentenverlichting F010 J12 kabinevergrendeling rechts
E004 Bg dimlicht links F011 E12 motoroliedruk
E005 89 dimlicht rechts/kontrole dimlicht F016 A1 luchtfilter motor
E006 C9 grootlicht links FO25 G1 luchtdruk luchtvering
E007 Dg grootlicht rechts/kontrole grootlicht
E009 F9 mistlampen voor Sensor3n (gevers)

E010 Gg mistlamDen achter F501 E12 motorentoerental
E013 D9 stoplichten F502 F12 motorkoelvloeistoftemperatuur
E014 Eg watsrafblaasklep/luchtdroger/7-polige F505 H12 temperatuur versnellingsbakolie

stskerdoos F507 K12 brandstofvoorraad
F526 J13 hoogteopnemer ECAS links
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SMEERSCHEMA

1. Trek/duw haak
2. Koppelingbediening reservoir
3. Stuurbekrachtiging reservoir
4. Fuseepennen
5. Voonruiellagers
6. Motorolief ilter
7. Versnellingsbak
8. Remvloeistof reservoir (F 1100)
9. Kruiskoppeling

10. Motorolie vulopening
11. Ophanglager
12. Kruiskoppeling
13. Bandelier
14. Achteras veerpennen (luchtvering)
15. Kruiskoppeling
16. Achtenryiellagers
17. Differentieel
18. Achteras veerpennen (luchtvering)
19. Aanhangwagen

O Multipurpose vet

V=
C=

f Motorolie

A Transmissie-olie

V Hypoid olie

C Remvloeistof

VERVERSEN/VERVANG EN
CONTROLEREN
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