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DEMONTAGE EN MONTAGE VAN KACHELWE R KP LAATSI N STRUCTI ES

DEMONTAGE EN MONTAGE VAN KACHEL

Tap de koelvloeistof af, waarbij tevens de kachel-
kraan geheel open moet staan.

Verwijder het middenpaneel van het dashboard
(Hoofdstu k 1-19-21 .
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Verwijder bochtstu k 3, dat de centrale eenheid
met de defrosterbalk verbindt.

Verwijder de twee montage boutjes A onder
de beschermrand van het dashboard.

4. Schuif slang I links
eenheid af.

rechts van de centrale

6. Verwijder de waterslanEen.
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8. Neem nu de centraJe
van het d ashboard .

7. Verwijder de twee montage boutjes A aan weers-
z ijde n van de in I aat.

Montage van de centrale eenheirJ geheu rt in omge-
keerde uolgorde, waarbii tijdens het aanslu iten uan
de kachelslangen er op gelet moet worden dat deze
op iuiste wiize aangesloten worden.

Toevoer vanuit bovenste aanslu iting op
thermostaathu is.
Afvoer naar onderste aanslu iting op ther-
m ostaath u is.

eenheid 11 uit de opening
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F 130011 500 DAF Trucks 1-70-g
UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELKAAR ZETTEN
VAN KACHELWER KPIAATSI N STRUCTI ES

UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELK/MR ZETTEN VAN
KACHEL

1. Draai de boutjes uit piip 56 en kraan 52. 2. Verwijder de deksel 37

Neem de klemveren 31 met behulp van een schroe-
vendraaier weg.

3. 4. Schuif de klemmen 43 eraf.



5. Splits de delen 30 en 42 van elkaar; dit is de
u itgangspositie voor één van de verder omsch re-
ven reparaties.
a. Radiateur of bedieningskabels demonteren

c.g. vervangen
b. Koolborstels of ventilatormotor vervangen.

5a. Radiateur veruangen.
Schuif beide delen 30 van elkaar, waarna de ra-
diateu r 32 eruit geschoven kan worden. lndien
nod ig, kan het bedieningspaneel u it het hu is
30 genomen worden,



F 1300/1 500 DAF Trucks 1-70-g
WER KPLAATSI N STR UCTI ES

5b. Koolborstels of ventilatormotor ueruangen
Draai de vier parkersch roeven eru it.

Wanneer klembeugel 49 verwijderd is, kan de
elektromotor 50 met ventilator 38 vervangen
worden.

UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELKAAR ZETTEN
VAN KACHEL

Neem de motorsteun
de koolborstels 39

40 uit het huis 42, waarna
vervangen kunnen worden.



Het in elkaar zetten
aan de demontage,
Daarbii moet men
punten:

van de centrale eenheid is geliik
echter in omgekeerde volgorde.
attent ziin op de onderstaande

1. Plaats het lagerblokje A goed tussen de delen 30.

2. Bii het in elkaar schuiven
het bedien ingspaneel 20
geschoven worden.

van de delen 30 moet
goed in de insparing

3. Tussen de kraan 52 en de pijp 56 moeten nieuwe
rubber ringen 57 geplaatst worden.


