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INLEIDING

Dit instructieboek behoort bij DAF voertuigen
uit de F 1600 serie.
Het doel ervan is de chauffeur richtlijnen te
geven betreffende de bediening en het onder-
houd en het verrichten van noodreparaties
aan het voertuig.
Daar de voertuigen kunnen ziin uitgerust met
verschillende extra voorzieningen, komen in
dit boek ook onderwerpen ter sprake, welke
mogelijk niet van toepassing ziin op uw voer-
tuig.
Het is van groot belang, alvorens rnet het voer-
tuig te gaan rijden, dit boek goed te lezen, daar
door een juiste bediening de levensduur van
het voertuig wordt verlengd en met meer vol-
doening met het voertuig zal worden gereden.
Het is tevens noodzakeliik, dat de chauffeur dit
boek altijd bij zich heeft, daar het onderweg
benodigd kan zijn indien rnen bij een niet-DAF
garage onderhoud laat uitvoeren of indien
noodreparaties moeten worden verricht.

I D ENTI FI CATI EG EG EVE NS

VERKLARING TYPE-AANDUIDING

De F 1600 serie omvat een viertal chassis ty-
pen, die elk door hun volledige type-aan-
duiding zijn gekenmerkt.
In de type-aanduiding hebben de letters en
getallen de volgende betekenis:

F frontstuur chassis
A vrachtwagen met één achteras (ax2)
T trekker met één achteras (4x2)
AS vrachtwagen met één aangedreven

en met één niet-aangedreven achter-
as (6x2)

M chassis voor de opbouw van een
betonmixer

DF DF 61 5 motor
DT DT 615 motor
1600 chassis serie
420 wielbasis in cm

Alle gegevens in dit instructieboek gelden voor
alle chassis typen, tenzij het tegendeel is ver-
meld.

TYPE.PLAAT

De type-plaat is tegen de linker portierstiil
aangebracht. Hierop zijn de toelaatbare asbe-
lastingen, het totale maximaal toelaatbare
gewicht, het toelaatbare treingewicht, het mo-
tornummer en het chassisnummer aangege-
ven.



KLEURCODE-PLAAT

De kleurcode-plaat is in de cabine tegen de
linker portierstijl aangebracht.

CHASSISNUMMER

Het chassisnummer is ingeslagen op de rech-
ter langsligger onder de cabine.

SS' ,,: 
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MOTORNUMMER

Het motornummer is ingeslagen in de rechter
zijwand van het motorblok.
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DAF
STAIIKAART
CARTE D'IDENTITÉ
STAiIMKARTE
IDENTITY CARD

tyPe snr.

dealer ordernr. cl ient datum

specials specials

sF 1837

STAMKAART

Omdat van het voertuig verschillende uitvoe-
ringen kunnen bestaan, bevat de achterkant
van de stamkaart een kopie van de orderspeci-
ficatie. De voorkant bevat ruimte voor opgaven
van eventuele wijzigingen, die ziin aange-
bracht nadat het voertuig de fabriek heeft ver-
laten.
Het is derhalve van groot belang, dat de chauf-
feur de stamkaart altijd bij zich heeft, daar
deze bij reparaties benodigd kan ziin.

Vr
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ALGEMENE WENKEN

De DT motor is van een turbocompressor
voorzien. Aangezten deze met een zeer
hoog toerental draait, ongeveer 90.000
omw/min, is dit instrument zeer gevoelig
voor een goede smering. Om deze rede-
nen dient na het starten van de motor te
worden gewacht tot de oliedruk-con-
trolelamp gedoofd is, alvorens het motor-
toerental boven het stationair toerental te
laten komen.

Laat de motor niet onnodig stationair
' draaien. Dit is niet goed voor de motor,
terwijl tevens de lucht onnodig wordt ver-
vuild.

Rijd na een koude start in een lage ver-
snelling en met een gematigd toerental,
totdat de watertemperatuur 50" C be-
draagt. Dit is van groot belang, zowel voor
de motor als voor de versnellingsbak en de
achteras.

Kijk tijdens het rijden regelmatig op het
instrumentenpaneel en neem maatrege-
len, indien u onregelmatigheden waar-
neemt.

Indien de druk in de luchtketels bij stil-
staande motor snel terugloopt, betekent
dat, dat er ergens in het luchtdruksysteem
een lekkage is. Deze dient snel te worden
hersteld, daar door een lekkage de veilig-
heid van het remsysteem wordt vermin-
derd en de levensduur van de compressor
belangrijk korter wordt.

Het verdient aanbeveling offi, alvorens de
motor na een lange rit te stoppen, deze
enige tijd stationair te laten draaien.

Het is onder geen enkele omstandigheid
toegelaten de thermostaten te verwijde-
ren, daar dit juist tot een nog hogere tem-
peratuur van het koelwater zal leiden.

Het schakelen met de schakelachteras
gaat ongeslnchroniseerd. Bij afdalingen
dient men dan ook, om risico's te ver-
mijden, hier geen gebruik van te maken.

Het voertuig is voorzien van een wissel-
stroomdynamo. In verband hiermee die-
nen de volgende regels in acht te worden
genomen:

Schakel nooit de hoofdschakelaar uit
blj draaiende motor.

Neem nooit de poolklemmen van de
accu af terwijl de motor draait.

Bij het aansluiten van de dynamo en de
regelaar dient men er.extra op te letten
dat geen fouten worden gemaakt.

Neem de beide poolklemmen van de
accu af alvorens aan het voertuig te las-
sen. Neem bovendien eerst alle electri-
sche verbindingen van de spannings-
regelaar los.



INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN

HOOFDSCHAKELAAR

Door middel van deze schakelaar kan vrijwel
de gehele electrische installatie van het voer-
tuig worden in- of uitgeschakeld.
Wanneer de hoofdschakelaar is ingeschakeld,
brandt de verklikkerlamp ongeacht of het con-
tactslot op ,,aan" of ,,uit" staat.
De hoofdschakelaar dient in het algemeen te
worden uitgeschakeld als aan de electrische
installatie moet worden gewerkt.

CO NTACT/STARTSC H AK ELAA R

Met behulp van de contactsleutel kan de ge-
combineerde contact/startschakelaar in vier
standen worden gezet.

A. Contact uit.
B. Contact aan.
C. (tegen een veerdruk in): voorverwarmen

d.m.v. een voorgloei-inrichting.
D. eerst de sleutel indrukken en verder

draaien: starten.

De sleutel veert, wanneer hij wordt losgelaten,
automatisch terug in stand ,,8".

KOUDSTART

De DF motor is voorzien van een automati-
sche, de DT van een handbediende koud-
startinrichting. Door aan deze knop te trekken
tenruijl het gaspedaal is ingetrapt wordt de
koudstartinstallatie in werking gesteld.

De motor is bovendien uitgerust met een
voorgloei-in richting (zie contact/startschake-
laar).



OLIEDRUK CONTROLELAMP

De oliedruk controlelamp brandt als de motor
stilstaat, of als de oliedruk te laag is. De lamp
kan alleen branden als het contact,,aan"
staat.
De motor moet onmiddellijk worden afgezet,
als de oliedruk controlelamp brandt.

KOELWATERTEMPERATU URM ETE R

De bedrijfstemperatuur van het koelwater be-
hoort tussen 75' en 85' C te liggen; beneden
50' C de motor niet volledig belasten.
Bij plotselinge temperatuurstijging stoppen en
het volgende controleren :

Niveau van het koelwater (vuldop zeer
langzaam losdraaien)
V-riemen en waterslangen.

De koelwatertemperatuurmeter werkt alleen
als het contact ,,aan" staat.

CONTROLELAMP VOOR
KOELWATERTEMPERATUUR

De controlelamp brandt indien de koelwater-
temperatuur boven 96' C is. De lamp werkt
affeen indien het contact ,,aan" staat.

Indien de lamp gaat branden is de koelwater-
temperatuurte hoog. Motor niet afzetten, maar
onbelast stationair laten draaien, tot de tempe-
ratuur weer normaal is geworden.

BRAN DSTO FVOOR RAADM ETE R

De brandstofuoorraadmeter werkt alleen als
het contact ,,aarì" staat.



LAADSTROOM CONTROLELAMP

De laadstroom controlelamp brandt als:

A. De hoofdschakelaar ingeschakeld staat en
de motor niet draait. Deze lamp is dus te-
vens een verklikkerlicht voor het ingescha-
keld staan van de hoofdschakelaar.

B. De accu's niet door de dynamo worden
geladen. Als deze lamp bij draaiende mo-
tor brandt, dient eerst te worden gecontro-
leerd of de V-riemen defect zijn of slippen.
Indien dit niet het geval is, dient men zich
zo snel mogelijk naar een reparatie werk-
plaats te begeven.

LICHTSCHAKELAAR

De lichtschakelaar heeft drie standen:

uit
Half ingedrukt: stadslichten
Geheel ingedrukt: koPlampen.

INSTR U M E NTEN BOR DVERLIC HTI NG

Wanneer de verlichting is ingeschakeld, kan

door deze knop te draaien de lichtsterkte van
de instrumentenbordverlichting worden gere-
geld.



DIMMEN EN LICHTSIGNAAL VERKLIKKERLAMP VOOR GROOT LICHT

Wanneer het groot licht van de koplampen
staat ingeschakeld, brandt een blauw verklik-
kerlampje.

CONTOUR- EN BREEDTEVERLICHTING

De contour- en breedteverlichting wordt door
middel van deze schakelaar ingeschakeld en
brandt dus altijd tegelijk met de stadslichten
en/of koplampen.

A.
B.
C.

groot licht I mits de lampen
gedimd licht $ staan ingeschakeld
lichtsignaal



CABINE VERLICHTING

De cabine verlichting wordt automatisch inge-
schakeld bij het openen van het portier aan de
besturlrderszijde. Bij gesloten portieren kan de
lamp bovendien worden ingeschakeld door de
lichtkap rechtsom te draaien.

De cabine verlichting werkt onafhankelijk van
de stand van de hoofdschakelaar.

permanent brandend
uit
Alleen brandend wanneer aan bestuur-
derszijde het portier is geoPend.

RICHTINGKNIPPERLICHTEN EN
CLAXON
A. linker knipperlicht in werking
B. beide knipperlichten uitgeschakeld
C. rechter knipperlicht in werking
D. (tegen veerdruk) claxon

CONTROLELAMPEN RICHTING.
KNIPPERLICHT (groen)
a. Motorwagen
Deze lamp knippert als de knipperlichten ziin
ingeschakeld.

b. Volgwagen
Deze lamp knippert als de knipperlichten zijn
ingeschakeld, terwijl een volgwagen is aange-
koppeld.

RUITEWISSERS SCHAKELAAR

De ruitewissers kunnen cioor middel van de
schakelaar A alleen in werking worden ge-
stefd, indien het contact ,,aan" staat. De wis-
sers kunnen naar wens op lage of op hoge
veegsnelheid worden ingesteld.

RUITESPROEIERS SCHAKELAAR

De ruitesproeiers kunnen door middel van de
schakelaar B alleen in werking worden ge-
steld, indien het contact ,,aan" staat.

A.
B.

C.

10



LUCHTDRUKMETER

Elk van de wijzers geeft de druk aan in de
voorraadketel van een van de bedrijfsremkrin-
gen. Indien de druk in een van de kringen lager
is dan 5 bar (kg/cm2) treedt een zoemer in

werking
Indien de druk hoger is dan 5 bar (kg/cm2),
kunnen de wielremmen door de veerremcylin-
ders worden gelost.
De zoemer werkt alleen als het contact ,,aan"
staat.
De meter werkt ook als het contact ,,uit" staat.
Als de druk in een van de kringen lager dan
5 bar (kg/cm2) is, mag niet worden gere-
dgn.

SIGAR ENAANSTEKER/LOOPLAMP-
AANSLUITING

Aansteker indrukken en wachten tot hij
vanzelf terugspringt.
De aansteker uit de houder nemen.

De houder van de aansteker kan ook worden
benut voor het opnemen van de steker van
een looplamp.
Naast de sigareaansteker bevindt zich een
asbak.
Ook aan de zijde van de bijrijder bevindt zich
een asbak.

SCHAKELAAR WAARSCHUWI NGS.
KNIPPERLICHT

Door deze knop in te drukken worden alle rich-
tingknipperlichten tegelijk in werking gesteld.
De waarschuwingsknipperlichten kunnen
worden uitgeschakeld door de knop opnieuw
in te drukken.
In de schakelaar is een controlelamp inge-
bouwd.
De waarschuwingsknipperlichten werken on-
afhankelijk van de stand van de hoofdschake-
laar.

11



ZEKERINGEN

De zekeringen van de electrische installatie
bevinden zich voor-onder in de cabine aan
bestuurderszijde.

VERKLIKKERLICHTEN HYDRAU LISCHE
REMINSTALLATIE

Indien de reminstallatie van het hydraulische
type is, zijn de volgende lampen aangebracht:

CONTROLELAMP REMVLOEISTOF-
NTVEAU rN BEIDE KRTNGEN (A)

Lamp gaat branden zodra het remvloeistof-
niveau in één of beide remvloeistofreservoirs
te laag is.

CONTROLELAMP HYDRAULISCHE
DRUK (B)

Lamp brandt afs de hydraufische druk in een

kring ontoelaatbaar atwijkt van die in de an-
dere kring.

ONAFHANKELIJKE VOLGWAGENREM

Met behulp van deze hendel wordt de volg-
wagen onafhankelijk van de mototwagen
geremd.
Deze rem dient uitsluitend incidenteel te wor-
den gebruikt om de voertuigcombinatie ge-
strekt te houden, bijvoorbeeld bij schaarnei-
gingen.

12



PARKEERREM

In de afgebeelde stand van de hefboom is het
voertuig onafgeremd. Door de hefboom gelei-
delijk achtenruaarts te bewegen, wordt het
voertuig geleidelijk afgeremd. Deze rem kan
dus als een noodrem worden gebruikt als de
bedrijfsrem onklaar is geraakt. Wordt vervol-
gens de hefboom iets opgelicht en verder ach-
tenruaarts bewogen, dan staat de hefboom ge-
blokkeerd, zodat deze rem nu als parkeerrem
fungeert.

PARKEERREM CONTROLELAMP

Deze lamp brandt als de remmen
veerremcilinders zijn aangedrukt en
tactslot ,,aan" staat.

UITLAATREM B EDI ENINGSKNOP

Door met de voet deze knop in te drukken
wordt een klep in de uitlaat gesloten en de
brancistoftoevoer gesto pt.

Daardoor wordt een extra remwerking van de
motor verkregen.
Tevens wordt een schakelaar gesloten,
waarmee de eventueel aanwezige continu
remmen op de volgwagen in werking worden
gesteld.
De uitlaatrem is in de eerste plaats bedoeld
voor het langdurig remmen, bijvoorbeeld tij-
dens afdalingen.
Doch ook bij het afremmen vanuit hoge snel-
heden op de vlakke weg is het wenselijk de
uitlaatrem te gebruiken, teneinde de slijtage
van de bedrijfsrem te beperken.

door de
het con-
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TOERENTELLER

Houd het motortoerental zoveel mogelijk bo-
ven 1600 omw/min door de juiste versnelling
te kiezen.
Indien maximale prestaties worden verlangd,

dus indien volgas wordt gereden, dient men

door steeds de juiste versnelling te kiezen, er
voor te zorgen, dat het motortoerental zo hoog
mogelijk is.

KI LOM ETERTE LLER/SN ELH EI DSM ETER

Kilometerteller en snelheidsmeter zijn in één

apparaat ondergebracht.
De snelheidsmeter registreert de snelheid in

kilometers of mijfen per uur. De teller regi-
streert de totale afgelegde afstand.
Het verklikkerlampje brandt, wanneer een -
vooraf ingestelde - snelheid wordt overschre-
den.
Voor bepaalde landen waar dit verplicht is ge-
steld, wordt de kilometerteller/snelheidsmeter
vervangen door een zgn. E{achograaf (zie
hiernaast).

TACHOGRAAF (voor 1 chauffeur)

Inleggen van diagramschiif
Tachograaf bij stilstaande wagen openen
met behulp van de sleutel.
Klem (A) omhoog klaPPen.
Uurwerk zo nodig gelijk zetten.
Indien een nieuwe schijf wordt geplaatst:
middenveld van voorziide invullen. Indien
de voorziide reeds is ingevuld (bij venruis-

selen van voertuig): middenveld van ach-
terzijde invullen.
Schijf met groene ziide aan de bovenkant
inleggen.
Klem (A) omlaag klappen; tachograaf slui-
ten en de sleutel venruiideren.

14



Bedienen van tijdgroepenschrijver
De tijdgroepenschrijver wordt bediend door
middel van knop (O).

O Rijtiid
Alle overige werkzaamheden

Z Wachttijd
l-' Dagelijkse rusttijd

Diagramschijf
J : snelheidsregistratie
K : tijdschalen
L : tijdgroepenregistratie
M: afstandregistratie
N : middenveld

Invullen middenveld voorziide van schijf
Voor het inleggen van de schijf:
Ct Naam van het bemanningslid
o-f Plaats van aanvang van de dienst
1e Datum begin van diensttijd

(bovenste regel)
No Kenteken van het voertuig
tJ Km-stand bij begin van diensttijd
CAB.: Aankruisen indien een slaapcabine

aanwezig is
t Toelaatbaar totaal gewicht van het

voertuig
Na het uitnemen van de schijf:
o+ Plaats van beéindiging van de dienst1e Datum einde van de diensttijd

(onderste regel)l(- Km-stand bij einde van diensttijd
km Totaal aantal gereden kilometers

lnvullen middenveld achterzijde van schijf
In dit middenveld kunnen tot maximaal drie
voertuigwisselingen worden ingevuld:

O Tijdstip van verwisselen van voer-
tutgen

No. Kenteken van het nieuwe voertuig
l+ Begin kilometerstand
le- Eind kilometerstand
km Gereden aantal kilometers
Invullen buitenrand achterzijde van schijf
Dit schrijfveld kan zo nodig worden gebruikt
voor het met de hand invullen van de tijdgroe-
pen. Dit kan nodig zijn als het bemanningslid
niet in de directe omgeving van het voertuig
werkt ofwel bij een eventueel uitvallen van de
tijdgroepen registratie. In deze gevallen moet
telkens achter het betreffende teken een lijn
worden getrokken.

K?,i
L'.
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Uurwerk gelijk zetten
Stelwiel (D) draaien tot de wijzers de juiste tijd
aangeven. Let hierbij op het tijdverschil tussen
bijv. 6.00 uur en 18.00 uur.
De juiste tijd op de tijdschaal (K) van de dia-
gramschijf bevindt zich bij punt (P) van het
huis.

Gloeilam pie verwisselen
Kontakt (H) omhoog klappen, defect
uitnemen en vervangen door een
lamp.
Controle-lampen en controle-opening
De controle-lamp (a) brandt wanneer een be-
paalde snelheid wordt overschreden.
Deze snelheid kan worden ingesteld met be-
hulp van stelschroef (E).

De controle-lamp (F) brandt wanneer geen
diagramschijf is geplaatst.
f n de controle-opening (G) kan men zien of het
uurwerk loopt.

TACHOGRAAF (voor 2 chauffeurs)

lnleggen vaR diagramschiiven
Tachograaf bij stilstaande wagen openen
met behulp van de sleutel.
Scheidingsplaat (C) en klemmen (A en B)
omhoog klapPen.
Diagramschijf van de bijrijder inleggen met
de groene zijde boven; de witte klem (B)

omlaag klaPPen.
Scheidingsplaat (C): omlaag klappen en

aandrukken.

Diagramschijf van de chauffeur op de
scheidingsplaat leggen met de groene
zijde boven; de grijze klem (A) omlaag
klappen.
Tachograat sluiten en sleutel venruijderen.

Let op!
Bij dit type tachog raaf moeten steeds twee
schijven ingelegd ziin, ook wanneer het voer-
tuig door slechts één chauffeur wordt bemand.
De controle-lamp (F) brandt in dit geval ook
indien slechts een diagramschijf is geplaatst.
Chauffeur en biirijder hebben elk hun eigen
diagramschijf. Bij chauffeurwisseling moet de
schijf van degene die dan gaat riiden boven op
de scheidingsplaat worden gelegd (zie: ,,In-
leggen van diagramschiyven").

lampje
nieuwe
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Degene, wiens diagramschijf boven op de
scheidingspfaat ligt, bedient de tijdgroepen-
schakelaar 1 . Degene, wiens diagramschijf
onder de scheidingsplaat ligt, bedient de tijd-
groepenschakelaar 2.
Zie verder: ,,TACHOGRAAF (voor 1 chauf-
feur)"

STOP-MANETTE

De motor kan slechts draaien als de stop-
manette omhoog staat. Door de manette in zijn
laagste stand te plaatsen, wordt de brandstof-
toevoer afgesloten en dus de motor afgezet.

VERSNELLINGSHANDEL

Versnellingsbak AK 5-35/2
Staat de versnellingshandel in de neutrale
stand, dan bevindt deze zich tussen de 2e en
3e versnelling.
Deze versnellingsbak is niet gesynchroni-
seerd , zodalsteeds van de dubbele ontkoppe-
lingsmethode gebruik moet worden gemaakt.

VERSNELLINGSBAK S 5.3512

Deze versnef lingsbak is volledig gesynchroni-
seerd, zodat bij het schakelen slechts eén keer
ontkoppeld behoeft te worden.

Er dient altijd naar te worden gestreefd, dat het
motortoerentaf boven het toerentaf ligt waarbij
de motor zijn max. koppel levert.

BEDIENING SCHAKELAS

De achteras kan zijn voorzien van een scha-
kelbaar differentieel (2.g. two-speed), om het
motorvermogen optimaal te kunnen benutten.

De schakelas wordt bediend door middel van
de schakelaar op de versneffingshendel. De
schakelaar heeft twee standen:

ingedrukt:,,langzame" overbrenging (L)
uitgetrokken:,,snelle" overbrenging (H)

17



SCHAKELEN

Zie voor het schakelen van de versnellingsbak
onder,,AK 5-35/2 versnellingsbak" of ,,S
5-35 / 2 ve rsnell i n gsbak" .

a. Schakelen van ,,L" naar ,,H" in dezelfde
versnelling (bijv. van ,,1L" naar ,,1 H"):
Trek de schakelaar uit, ontkoppel een
keer en laat daarbij het gas even los.

b. Schakelen van ,,H" in de ene versnelling
naar ,,L" in de volgende versnelling (bijv.

van ,,1 H" naar ,r2L"l=
Schakel op de gebruikelijke wiize naar de
volgende versnelling en druk de schake-
laar weer in vóór het weer laten opkomen
van het koppelingspedaal.

c. Terugschakelen van ,,H" naar ,,L" in de-
zeltde versnelling (biiv. van ,,4H" naar
,r4L"l=
Druk de schakelaar in, ontkoppel een keer
en voer daarbij het motortoerental een
beetje op.

d. Terugschakelen van ,,L" in de ene ver-
snelling naar ,,H", een versnelling lager
(bijv. van ,r4L" naar ,,3H"):
Trek de schakelaar uit en schakel dan op
de gebruikelijke w\ze terug.

Het schakelen met de schakelas gaat on-
gesynchroniseerd. Bij afdalingen dient
men dan ook, om risico's te vermijden,
hier geen gebruik van te maken.

PORTIEREN

Ventilatieruit openen : knop A draaien
Raam openen : slinger B draaien
Portier openen : hendel C omhoog
Portier vanaf de
binnenzijde op slot : hendel C omlaag

Beide portieren kunnen van buitenaf worden
afgesloten met een sleutel.
Een vergrendeld slot wordt bij dichtgooien van
het portier automatisch ontgrendeld.

CHAUFFEURSTOEL

Vooruit of achteruit bewegen:
Handgreep A omhoog trekken en de stoel in
de gewenste richting schuiven.

Rugleuning verstel len:
Knop B draaien.

Vering instellen:
Knop C draaien; bii rechtsom draaien wordt
de vering stugger, bij linksom draaien soepe-
ler.

Hoogte van de stoel instellen:
Knop D draaien; bij rechtsom draaien wordt
de stoel hoger geplaatst, bii linksom draaien
lager.
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luchtstroom gericht op
de voorruit
luchtstroom afgesloten

verwarmde lucht

frisse lucht

luchtstroom gericht op de +r
voeten
fuchtstroom afgesloten r>

CABINE TEMPERATUUR REGELING

Bedieningshendels

Aanjager

Door middel van de aanjager kan de (warme)
luchtstroom worden versterkt. De aanjager
kan naar wens op halve of op volle snelheid
worden ingesteld door middel van de schake-
laar op het instrumentenbord.

<rrr>

De posities van de hendels kunnen geheel
naar eigen wens worden gecombineerd.
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Voorruitverwarming

Boven op het instrumentenbord ziin aan
weerszijden roosters geplaatst. De richting
van de hieruit stromende (warme) lucht kan
worden ingesteld door de roosters te ver-
draaien.
Attentie: Laat gedurende circa een halve mi-
nuut de aanjager op volle snelheid werken,
terwijl de luchtstroom geheel op de voeten is
gericht. Richt eerst daarna de luchtstroom op
de voorruit. Dit voorkomt het beslaan van de
voorruit door condensatie van de vochtige
lucht op het koude glas.

ZONNEKLEPPEN

Het uiteinde van de zonnekleppen kan uit de
houder worden genomen, waarna de zonne-
klep voor het zijraam kan worden geplaatst.

DASHBOARDKAST

Om de dashboardkast te openen dient de
knop linksom te worden gedraaid.
De dashboardkast kan worden afgesloten met
behulp van de portiersleutel.
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VENTILATIEKLEP IN DAK

Om deze klep te openen moet de handgreep
omhoog worden gedrukt.

SPIEGELS

De stand van de spiegels aan de steun kan
op de gebruikelijke wijze worden ingesteld.
Zonodig kan hiertoe de moer (A) worden
f osgedraaid.
De spiegelsteun kan tegen de cabine wor-
den geklapt. De ruststand wordt daarna
vanzelf weer teruggevonden.
Om de ruststand van de spiegelsteun te
wijzigen, dient de moer (B) te worden los-
gedraaid en de spiegelsteun in de ge-
wenste stand te worden geplaatst.

OPLEGGERKOPPELINGEN

Type D voor DAF koppelpen
Aankoppelen:

Plaats de koppelpen in de onderste stand
door de bedieningshefboom in de uitspa-
ring van het koppelingskwadrant te trek-
ken.
Rijd de trekker onder de oplegger tot hij
stuit en zet de parkeerrem vast.
Neem de bedieningshefboom uit de uit-
sparing. De koppelpen schuift nu door de
veerdruk in de koppelbus van de oplegger
en de hefboom neemt zijn ruststand in.
Vergrendel de hefboom door middel van
een hangslot.

Afkoppefen:
Ontgrendel de bedieningshefboom.

21



Trek de bedieningshefboom in de uitspa-
ring van de koppelingskwadrant.
Rijd de trekker onder de oplegger van-
daan.
Zet de hefboom in de ruststand.

Type EK voor SAE koppelpen
Aankoppelen:

Handgreep naar buiten trekken.
Door werking van een veer draait de gren-
delschijf weg, waardoor de opening voor
de koppelpen vrijkomt.
Rijd de trekker onder de oplegger.
De koppelpen drukt nu de grendelschijf te-
rug en vergrendelt zichzelf, doordat de
veerbelaste handgreep terugschiet.
Vergrendel de handqr_ggp_qgor middel van
een hangslot.

Afkoppelen:
Trek de handgreeP naar buiten.
Rijd de trekker onder de oplegger van-
daan.

Type S met schuifframe (- SD)
en EK met schuifframe (- EK)

Verschuiven:
Ontgrendel met behulp van de steeksleutel
de vergrendelinrichting.
Druk de koppeltafel voorover. De hieraan
gelaste slotplaat valt nu over het vierkant.
Draai nu aan de voorzijde van het frame
met een speciale sleutel door middel van
de draadstang de koppeling in de ge-
wenste stand.
Druk de koppeltafel achterover. De veerbe-
laste pennen van de vergrendelinrichting
schieten nu in de gaten van het frame.

AAN HANG WAG EN KOPP ELI NG

Aankoppelen:
Hefboom omhoog trekken.
Vrachtwagen achteruit rijden tot de triangel
stuit; de aankoppeling vindt dan vanzelf
plaats.

Afkoppelen:
Hefboom omhoog trekken en vrachtwagen
wegrijden.
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AANSLUITEN REMMEN VOLGWAGEN

De luchtslangen en de koppelingskoppen zijn
als volgt gecodeerd:
Rood : voorraad
Geel : commando
Blauw : eenleidingaansluiting

Voor het afkoppelen van de slangen moeten
de kranen worden gesloten. Na het aankoppe-
len van de slangen moeten de kranen worden
geopend. Wanneer de volgwagen is uitgerust
met rubber slangen moeten deze kruiselings
worden aangesloten. Wanneer schroefvor-
mige nylon slangen zijn toegepast, moeten
deze evenwijdig naast elkaar worden aange-
sloten.

Sluit op de juiste wijze met behulp van de
koppelingskoppen de luchtslangen aan; open
de luchtkranen.
Bij twijfel kan de voedingsleiding als volgt wor-
den herkend:

Breng de voorraadketels op het trekkend
voertuig op druk.
Open het deksel van een van beide koppe-
lingskoppen.
Open de luchtkraan; uit één van beide
koppelingskoppen zal nu sarnengeperste
lucht stromen. Dit is de voedingsleiding.
Op de volgwagen is meestal de linker kop-
pelingskop (in rijrichting gezien) de voe-
dingsleiding.

Mocht toch een fout bij het aansluiten worden
gemaakt, dan openba art zich dit snef , omdat
het getrokken voertuig, mits ziin luchtketels op
druk zijn, geremd blijft staan.

Wanneer trekkend en getrokken voertuig zijn
uitgerust met een gecombineerde twee- plus
eenleidingaansluiting, sluit dan het tweelei-
dingsysteem aan, en in geen geval beide
systemen.

AANSLUITEN VERLICHTING
VOLGWAGEN

Een zevenpolige stekerdoos is aangebracht
voor het aansluiten van de verlichting van een
eventuele volgwagen.
Mits de volgwagen is uitgerust met een 24 V
lichtinstallatie, kan deze zonder meer op de
lichtinstallatie van de motonruagen worden
aangesloten
Voor aansluiting van een volgwagen met 12-
Volt installatie kan een aansluitkast worden
gefeverd, waarin twee stekerdozen zijn aan-
gebracht.
A. 24-Volt aansluiting
B. 12-Volt aansluiting
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TREK.DUW HAAK

Pen indrukken, rechtsom draaien en omhoog
trekken.

CABINE VERGRENDELING

Midden tegen de achtenruand in de cabine be-
vindt zich de hefboom van de cabine vergren-
deling. De cabine is vergrendeld als de hef-
boom naar de linkerzijde staat gericht. Als ex-
tra voorziening kan een verklikkerlamp aan-
wezig zijn, welke brandt als de cabine niet
vergrendeld is. De buitenvergrendeling van de
cabine kan eerst dan buiten werking worden
gesteld, als de hefboom in de cabine naar
rechts is omgqlegd.
Bij het terugkantelen van de cabine moet eerst
de veiligheidspal worden ontgrendeld.
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CONTROLELAMP
CABINEVERGRENDELING

Deze lamp brandt wanneer de cabine niet
goed is vergrendeld.
Deze controlelamp werkt onafhankelijk van de
stand van de hoofdschakelaar.

HEFTNRTCHTTNG SLEEPAS (FAS)

Wiel van de vloeistofkraan indrukken tot de
nokken in elkaar grijpen en vervolgens
rechtsom draaien tot de kraan geheel ge-
sloten is.
Schalelaar op instrumentenbord tegen de
veerdruk in omzetten en in deze stand
houden tot de as geheven is. Uitschakelen
vindt automatisch plaats.
Schakelaar loslaten; de sleepas blijft ge-
ieven.
Zakken: kraan geheel openen door het
wiel in te drukken tot de nokken in elkaar
grijpen en vervolgens zo ver mogelijk
linksom te draaien.

P.T.O. BEDIENINGSHEFBOOM

De bedieningshefboom van de vanuit de ver-
snellingsbak aangedreven krachtafnemer
(P.T.O.) steekt door de vloer van de cabine.

Koppel ingspedaal intrappen.
Indien gewenst een versnelling inschake-
len.
P.T.O. door middel van de bedieningshef-
boom inschakelen.
Koppelingspedaal laten opkomen.
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RIJDEN

Inrijden

om alle onderdelen goed op elkaar te laten

inlopen, verdient het aanbeveling, de wagen in

het begin niet te zwaar te belasten.
Hetzelfde geldt als een gerevideerde motor,
versnellingsbak of differentieel is inge-

bouwd.

Let daarom gedurende de eerste 1500 km ex-

tra op het volgende:

Riid niet met volle belasting-

Riid niet met een aanhangwagen.

- Let er extr? op, dat u op tiid schakelt'
Bedenk hierbii, dat een relatief hoog
toerental minder slecht is dan overbe-
lasting bii een laag toerental.

Starten

Voer eenmaal per dag de onder ,,Dagelijks
onderhoud" beschreven werkzaamheden uit.

Zorg dat de parkeerrem in werking gesteld
staat.

Zet de hoofdschakelaar aan en zorg dat de
stopmanette omhoog staat.
Zet het contact aan.
Controleer of de controlelampen van de
oliedruk, van de laadstroom en van de par-
keerrem branden. Controleer of de meters
van de brandstofuoorraad en van de koel-
watertemperatuur reageren.

c. Trap het koppelingspedaal in, zet het ver-
snellingshendel in neutraal en trap het
gaspedaal in.

d. Trek bij koude een keer aan de koudstart-
knop nadat het gaspedaal is ingetrapt
(alleen bij DT motor).

e. Start - bij ingetrapt gaspedaal - maximaal
15 seconden achtereen door de contact-
sleutel in te drukken en zo ver mogelijk
rechtsom te draaien.

Als de motor is aangeslagen, het toerental
niet opvoeren, voordat de oliedruk contro-
lelamp is gedoofd.

Indien de motor weer afslaat moeten de han-
delingeh c, d en e worden herhaald.

Wacht vervolgens tot de druk in de luchtketels
voldoende is, m.a.w. tot de zoemer stil valt.

Zet de hefboom van de parkeerrem voor-
waarts en rijd weg.

Er mag nu geen controlelamp meer branden,
behalve eventueel de verklikkerlamp van het
groot-licht.

a.

b.
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Stoppen Sturen

Wagen tot stilstand brengen. De stuurinrichting kan hydraulisch bekrachtigd
Versnellingshefboom in,,neutraal" plaatsen. zln.
Motor enkele minuten stationair laten draaien, Vermijd het draaien aan het stuurwiel als
teneinde deze in de gelegenheid te stellen iets de wagen stilstaat en de motor draait, daar
af te koelen. dit tot grote schade kan leiden.
Motor afzetten door de stop-manette omlaag Bij (plotseling) uitvallen van de bekrachti-
te drukken. Manette in deze stand laten staan! ging blijft de wagen bestuurbaar, ook al
Parkeerrem in werking stellen, d.i. hefboom eist dit een zeet grote krachtsinspanning.
iets omhoog lichten en zo ver mogelijk achter-
waarts bewegen.
Contact ,,uit" zetten en de sleutel uit het slot
nemen.
Hoofdschakelaar ,,uit" zetten, indien de ver-
lichting niet behoeft te branden.
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DAGELIJKS ONDERHOUD

MOTOROLIE NIVEAU CONTROLE

Trek de oliepeilstok (A) uit de houder.
Veeg de oliepeilstok af.
Duw de oliepeilstok in de houder en wacht
even.
Trek de oliepeilstok opnieuw uit de houder
en controleer het oliepeil. Het oliepeil moet
altijd tussen de markeringen op de olie-
peilstok staan.
Vul zonodig olie bij via de vulopening (B).

Gebruik altijd olie van hetzelfde merk en
dezelfde soort.

KOELVLOEISTOFNIVEAU CONTROLE

Zet de onderste hendel voor de tempera-
tuurregeling van de cabine geheel naar
links en verwijder de vuldop.
Laat de motor enige tijd draaien.
Controleer nadat de motor is gestopt het
niveau van de koelvloeistof. De vloeistof
behoort tot halverwege de vulhals C te rei-
ken.

BANDEN

Controleer de bandenspanning.
Verwijder klemzittende voorwerpen in
loopvlakprofiel en tussen de banden bij
dubbele montage.
Controleer op inrijdingen en andere be-
schadigingen.

VOLGWAGENKOPPELING

Goede werking controleren.

VERLICHTING EN INSTRUMENTEN

Functionering van alle lichten controleren.
Werking van ruitewissers en claxon contro-
leren.
Vloeistofniveau in voorraadtank van ruite-
sproeier controleren.

CHAUFFEURSTOEL EN SPIEGELS

Stoel en spiegels in de goede stand plaatsen.
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REMVLOEISTOF CONTROLER EN

De tankjes zijn van een doorzichtig soort plas-
tic, waardoor controle van buitenaf mogelijk is.

LET OP

Raadpleeg uw dealer indien er vloeistof moet
worden bijgevuld. Dit is meestal het gevolg
van een fekkage.

VORSTBEVEILIGER

Controleer gedurende het koude seizoen, het
niveau van de brandspiritus en vul zonodig bij.

WATER UIT LUCHTDRUKSYSTEEM AF-
BLAZEN

Druk tegen de pal van alle f uchtketefs tot geen
water meer uit de ketels komt.

Bfaas wekelijks af indien een natte ketel met
automatische afblaasklep gemonteerd is.
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PERIODIEK ONDERHOUD

ALGEMEEN

Het onderhoud dient te worden uitgevoerd
volgens het Onderhoudsboek.
Afhankelijk van de jaarlijks af te leggen afstand
dient Onderhoudsboek 1, 2 of 3 te worden
geraadpleegd.
500 km nadat het voeftuig in gebruik is geno-
men, dient de onderhoudsbeurt A1 te worden
uitgevoerd en na 2500 km de onderhouds-
beurt 2A.

500 km en 2500 km nadat een component is
gerevideerd of vervangen door een nieuw
moeten deze beurten worden uitgevoerd voor
zover zii betrekking hebben op dat compo-
nent.

Vanzelfsprekend dient na de 2500 km beurt
het onderhoud te geschieden volgens het On-
derhoudsboek.

Hierna zullen verschillende onderhoudswerk-
zaamheden nader worden toegelicht.

Voor onderhoudswerkzaamheden, welke in
dit instructieboek wel worden genoemd doch
niet nader worden uiteeng ezet,, raadplege
men de DAF-dealer.

GEDURENDE KOUDE SEIZOEN

Ruitesproeier
Voeg aan het water 1 O-25% spiritus toe.

Vorstbeveiliger
Reinig de vorstbeveiliger en vul het reservoir
met biandspiritus via dé vulopening (F). Plaats
de handgreep (G) in de winterstand door hem
90' te draaien en omhoog te bewegen.
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Koelsysteem
Vullen met anti-vries:

Zet de hendel van de temperatuurregeling
van de verwarming geheel naar links en
venruijder de watervuldop (A).
Koelsysteem aftappen via de aftapkraan in
het motorblok (B), de radiateur (C) en de
leiding naar de verwarmingsradiator (E).
Koelsysteem vullen met een mengsel van
water en anti-vries. Gebruik anti-vries op
basis van aethyleen-glycol.

Meng volgens de gegevens van de fabri-
kant van de anti-vries; de inhoud van het
koelsysteem is ca. 25 l.

Laat de motor enige tijd draaien, controleer
het peil van de koelvloeistof en vul zonodig
bij.

BUITEN KOUDE SEIZOEN

Koelsysteem
Zomers behoeft geen anti-vries in het koelsys-
teem aanwezig te zijn Spoel nadat het anti-
vries is afgetapt het koefsysteem goed door en
vul het met water, gemengd met 1"h van een
emulgeerbare olie (bijvoorbeeld Shefl Donax
c).
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Ruitesproeier
Het verdient aanbeveling om aan het water in
de ruitesproeier 5o/o spiritus toe te voegen ter
ontvetting van de voorruit.

Vorstbeveiliger
Plaats de handgreep (G) van de vorstbeveili-
ger in de zomerstand door hem omlaag te
drukken eR 90" te draaien.Tap het reservoir af
via de aftapopening (H) om corrosie te voor-
komen. Daarna het reservoir geheel vullen
met spiritus.

OLIEFILTERELEMENT VERNIEUWEN

Plug (A) verwijderen en olie aftappen.
Bout (B) losdraaien; filterhuis, zeef en
filterelem ent verwijderen.
Filterhuis en zeeÍ inwendig reinigen met
gasolie.
Nieuw filterelement aanbrengen.

MOTOROLIE VERVERSEN

Zet het voertuig horizontaal.
Tap oliepan at, bii voorkeur als de mo-
tor nog warm is.
Vernieuw het oliefilterelement.
Vul de motor met olie via de vulopening in
het kleppendeksel.
Laat de motor even draaien.
Controleer of de afdichting van het oliefilter
in orde is.
Peil de olie en vul zonodig bij.
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FILTER CARTERVENTILATIE REINIGEN

Het filter bevindt zich in de olievuldop op het
kleppendeksel en moet als volgt worden ge-
reinigd:

De vuldop in zijn geheel in schone gasolie
uitspoelen en flink uitslaan.
De vuldop onderdompelen in schone mo-
torolie en wederom flink uitslaan.

OLIEBAD.LUCHTFILTER

Oliepan inwendig reinigen.
Filterelement uitwassen in gasolie.
Oliepan met nieuwe motorolie vullen
aan niveau merkteken, NIET hoger!

tot

#,'

f
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CYCLOON LUCHTFILTER

Bij bepaalde toepassingen kan het luchtfilter
zijn voorzien van een extra cycloon voorfifter.
Dit voorfilter is een droog filter, waar geen olie
aan te pas komt. Reiniging dient plaats te heb-
ben zodra de stofuerzamelkoff nagenoeg vol
is.

CILINDERKOPMOEREN EN BOUTEN
NATREKKEN

Hieronder is de volgorde aangegeven waann
de moeren van de cilinderkop moeten worden
aangehaald.
Daarna moeten de zes cilinderkopbouten
worden nagetrokken.

KLEPSPELING CONTROLEREN

Klepspeling: 0,5 mm.
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SPANNING EN STAAT V.RIEMEN
CONTROLEREN

Tussen de dynamo en de waterpomp moeten
de V-riemen 12-15 mm kunnen worden inge-
drukt.

BRANDSTOFFIJNFILTER
ELEMENT VERNIEUWEN

WATERAFSCHEIDER
BRANDSTOFSYSTEEM REINIGEN

Het in de eventueel aanwezige waterafschei-
der verzamelde water en vuil moet regelmatig
worden afgetapt door het aftapboutje (A) te
verwijderen.
Voor het reinigen van de waterafscheider
moet de kolf worden afgenomen door de cen-
trale bout (B) te verwijderen,
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BRANDSTOFTANK REINIG EN

Draai de zeef uit de tankbodem.
Reinig de zeef en de tank.

VLOEISTOFN IVEAU HYDRAULISCH E
STUURINRICHTING CONTROLEREN

Controleer bij stilstaande motor of de
vloeistof tot ongeveer 2 cm boven de bo-
venste markering op de peilstok reikt (A)
Vul zonodig bij.
Start de motor. Bij stationair draaiende mo-
tor moet de vloeistof tot de bovenste mar-
kering op de peilstok reiken.

FILTER HYDRAULISCHE
STUU RBEKRACHTIGING VERNIEUWEN

Het filterelement bevindt zich in het reservoir
(B)

KOPPELING

De koppeling wordt hydraulisch bediend. Voor
de afstelling dient eerst te worden gecontro-
leerd of de zuiger in de werkcilinder tegen de
achterwand van de cilinder rust. Daarna de
borgmoer van de stelbout losdraaien en de
stelbout zodanig afstellen, dat de speling 2
mm bedraagt.
Daarna niet vergeten de borgmoer weer vast
te zetten.

36



VLOEISTOFNIVEAU HYDRAULISCH
BEDIENDE KOPPELING CONTROLEREN

Controleer of er vofdoende vloeistof in het re-
servoir aanwezig is en vul zonodig bij.
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KOPLAMPEN AFSTELLEN

Verwijder de beide schroeven A en neem de
sierrand van de koplamp af.
De stand van de koplampen kan nu worden
ingestefd door middel van de stelschroeven B.

ACCU CONTROLEREN

Controleer het peil van de vloeistof; dit
moet ca. 5 mm boven de platen reiken.
Bijvullen met gedestilleerd water.
Let er op of de polen en de poolklemmen
goed schoon en ingevet zijn. Reinig zono-
dig ook de bovenzijde van de accu.
Vet de poolklemmen eventueel in met
zuurvrije vaseline.
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FILTER DRUKREGELAAR REINIGEN

Demonteer de opsluitring aan de ond erzii-
de.
Verwijder de onderdeksel en trek het af-
blaasklepje eruit.
Het filter kan er nu uitvallen.

WATER UIT LUCHTDRUKSYSTEEM
AFBLAZEN

Druk tegen de pal (A) van alle luchtketels
tot geen water meer uit de ketels komt.

I

Controleer de automatisch werkende at-
blaasklep door het pennetje (B) aan de
onderzijde van het ventiel omhoog te druk-
ken.
Er mag nu niet meer dan een halve liter
water ontwijken.
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REMMEN AFSTELLEN (LU.MECH)

Blokkeer de achtenruielen met behulp van
stopbfokken en zet de parkeerrem vrij.
Krik de vooras op.
Plaats een sleutel op de stelbout, druk de
borgring in en draai de stelbout zo, dat de
remnokas in dezelfde richting draait als tij-
dens het remmen.
Draai nu de stelboul zo ver terug, dat het
wiel juist vrij kan draaien.
Herhaal de afstelling bij het andere wiel en
laat de vooras zakken.
Blokkeer de voonryielen met behulp van
stopblokken en zet de parkeerrem vrij.
Krik de achteras op en stel de remmen
zoals hierboven beschreven.

REMMEN AFSTELLEN (LU-HYDR)

Blokkeer de achtenryielen met behulp van
stopblokken en zet de parkeerrem vrij.
Krik de vooras op.
Draai met een van de twee vierkante stel-
nokken een remschoen vast tegen de
trommel en weer zover terug, dat het wiel
juist vrij kan draaien.
Herhaal deze procedure voor de andere
remschoen en voor die van het andere
wiel, eh laat de vooras zakken.
Blokkeer de voonruiefen met behulp van
stopblokken en zet de parkeerrem vrij.
Krik de achteras op en stel de remmen op
dezelfde wijze, nu met één aanwezige
stelnok per ankerplaat.

DIKTE REMVOERING
CONTROLEREN

De dikte van de remvoering kan worden ge-
controleerd via de openingen in de remanker-
plaat.

39



VERNIEUWEN REMVLOEISTOF

Vernieuw de remvloeistof in beide
sche kringen.

REMNOKASSEN VOOR- EN
ACHTERREMMEN DOORSMEREN

Smeer de remnokas (A) van de achterremmen
aan de zilde van de remankerplaat spaar-
zaam.

REMSTELLERS DOORSMEREN

MEMBRANEN LUCHTDRUKREM-
KAMERS VERNIEUWEN

hydrauli-
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AS VAN REMPEDAAL
DOORSMEREN

VERSNELLINGSHENDEL SMEREN

Houd de kogel vet.

KANTELMECHANISME
DOORSMEREN

Smeer de scharnierpennen van de cabine en
de draaipunten van de twee torsieveren.
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KRUISKOPPELING STUUR
DOORSMEREN

FUSEEPENNEN DOORSMEREN
(links en rechts)

VEERPENNEN DOORSMEREN
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VEERSCHOMMELS
DOORSMEREN

GLIJPLATEN DOORSMEREN ONTKOPPELINGSAS
DOORSMEREN

(aan beide zijden)

SCHUIFSTUK VAN KOPPELING-
DRUKLAGER SMEREN

Het druklager is voor ziin levensduur voorzien
van smeermiddel. Het schuifstuk waarop het
druklager is aangebracht, moet echter van bui-
tenaf worden gesmeerd.
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EVENAAR PARKEERREM
DOORSMEREN

KRUISKOPPELINGEN EN
SCHUIFKOPPELING DOORSMEREN

De kruiskoppelingen bevinden zich aan ver-
snellingsbak, differentieel en evt. tussenlager.
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DRAAIPUNTEN VAN SLEEPAS
DOORSMEREN; GELEIDEPLATEN
VET HOUDEN

DRAAIPUNTEN VAN
HEFINRICHTING SLEEPAS
DOORSMEREN

OPHANGING STABILISATOR
DOORSMEREN

WIELLAGERSPELING
CONTROLEREN

WI ELLAGERVET VERNIEUWEN
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OPLEGGERKOPPELING SMEREN

Opleggerkoppeling type D voor DAF kop-
pelpen

As smeren via smeernippels.
As van bedieningshefboom smeren via de
smeernippels.
Koppeltafel met vet insmeren.
Indien de opleggerkoppeling verschuif-
baar is, draadstang vet houden.

Opleggerkoppeling type EK voor SAE kop-
pelpen

Koppeltafel en grendelschijf met vet in-
smeren.
Indien de opleggerkoppeling verschuif-
baar is, draadstang vet houden.

AANHANG WAG ENKOPPELING
SMEREN
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TREKDUWHAAK SMEREN

Pen vet houden.

BANDENLIER SMEREN

Kabel vet houden en de draaipunten met en-
kele druppels olie smeren.

SCHARNIEREN VAN PORTIEREN
DOORSMEREN
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VLOEISTOFNIVEAU IN RESERVOIR
VAN SLEEPAS HEFINRICHTING
CONTROLEREN

VERSNELLINGSBAK

Ol ieniveau controleren
Wagen horizontaal plaatsen.
Olie laten uitzakken.
Olieniveau behoort te reiken tot aan de
rand van de vul/niveau-opening (A) van de
versnellingsbak.

Olie verversen
Aftappen als de olie warm is via de aftap-
opening (B).
Vullen via de vul/niveau-opening (A).

Olieniveau controleren.

ACHTERAS

Ol ieniveau controleren
Wagen horizontaal Plaatsen.
Olie laten uitzakken.
Olieniveau behoort te reiken tot aan de
rand van de vul/niveau-opening (B).

Olie verversen
Aftappen als de olie warm is via de aftap-
opening (A).
Vullen via de vul/niveau-opening (B).

Olieniveau controleren.
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ALLE VAN BUITEN BEREIKBARE
BOUTEN EN MOEREN CONTROLEREN

Eventueel losgelopen bouten en moeren weer
vastzetten
Trek de veerstroppen na bij belaste wagen.

ALLE LEIDINGEN, PIJPEN EN
SLANGEN CONTROLEREN
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NOODREPARATIES

VERVANGEN V.RIEMEN

Verwijderen
Los de bevestigingsbouten van de dyna-
mo.
Duw de dynamo tegen de motor aan.
Neem de riemen van de poelies af.

Verwijder de bevestigingsbouten van de
leiringsteunen aan de motor.
Druk de leiringsteunen naar voren.
Verwijder de riemen tussen het motorblok
en de leiringsteunen door.

Aanbrengen
Het aanbrengen van de riemen geschiedt in de
omgekeerde volgorde.
De beide V-riemen dienen tegelijkertijd te
worden vernieuwd.

ONTLUCHTEN BRANDSTOFSYSTEEM

Schroef de knop van de opvoerpomp los
en pomp nu tot een grote weerstand wordt
gevoeld.
Knop weer vastschfo€Veh.
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ZEKERINGEN

12 Zoemer
Temp. contr. lamp
Oliedruk contr. lamp
Handrem contr. lamp
Controlelamp cabinevergrendel i ng
Temperatuurmeter
Brandstof voo rraad meter

11 Ruitewissers
Ruitesproeiers
Cab. verwarming aanjager

10 Richting knipperlicht automaat
Stoplichten
Remvloeistofniveau

9 Claxon
Sigare-aansteker

Breedte lichten, links
Stadslicht, rechts
Achterlicht, rechts

Breedte lichten, rechts
Stadslicht, links
Achterlicht, links
Instrumenten verlichting

Groot licht, links

Groot licht, rechts
Groot licht contr. lamp

Dimlicht, links

Dimlicht, rechts

Richting knipperl., links

Richting knipperl., rechts

Het uurwerk van de tachograaf, interieurver-
lichting en de waarschuwingsknipperficht in-
stallatie zijn gezekerd door zekeringen (5A)
wefke in de hoofdschakelaarkast zijn ge-
plaatst. Deze zekeringen staan vóór de hoofd-
schakelaar in het circuit geschakeld.

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

54,

5A
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VERNIEUWEN VAN GLOEILAMPEN

Koplamp
Verwijder de sierrand.
Druk de borgclip (A) opzij.
Zwenk de koplamp naar buiten en neem
hem uit het huis.
Neem de steker van de gloeilamp af.
Verwijder de stofhoes.
Draai de beide klembeugels (B) buiten-
waarts.
Neem de gloeilamp uit de reflector. Stand
van het schuifje (C) niet veranderen!

Cabineverlichting

Draai het glas geheel linksoffi, druk het in en
draai het verder.

WIELEN WISSELEN

Reinig, alvorens een wiel te demonteren,
de wielbouten met behulp van een harde
borstel en voorzie de schroefdraad van
een druppel olie.
Zorg er voor, alvorens een wiel te monte-
ren, dat de wielboutgaten en de wielflens
goed schoon zijn en voorzie de wielbouten
van een druppel olie.
Haal de wielmoeren gelijkmatig, kruise-
lings aan met het juiste aanhaalkoppel.
Trek na 100 km de wielmoeren na.

BEDIENING BANDENLIER

Controleer of de spindel is geblokkeerd
d.m.v. de pal (A).

Maak de moeren van het reservewiel los.

Laat het reservewiel zakken.
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LOSSEN VAN DE PARKEERREM

A. Door middel van luchtdruk

Plaats de hefboom van de parkeerrem in
de stand ,,rijden".
Via de noodvulaansluiting op de cabine-
vloer kunnen de veerremcilinders worden
gelost met behulp van een bandenvul-
slang.
Eventueel kan hiervoor gebruik worden
gemaakt van de lucht uit een van de ban-
den (reserveband).
Let er hierbij op, dat de druk niet hoger
oploopt dan 7,3 bar (kg/cm2).

B. Mechanisch (Lu-me remmen)
Plaats blokken voor en achter de wieien.
Draai met behulp van een sleutel de bout
linksom, zover mogelijk.
Deze handelingen dienen bij alle veerrem-
cilinders te worden uitgevoerd.

Stel de parkeerrem zo snel mogelijk weer in
werking door de bouten zo ver mogelijk
rechtsom te draaien.

B. Mechanisch (Lu-hy remmen)
Plaats blokken voor en achter de wielen.
Knifp klem (A) om de rubber afdichthoes
gpen en schuif de klem opzij.
Druk de rubber hoes (B) naar de luchtcilin-
der toe.
Draai de borgmoer (C) los en los de par-
keerrem door de draadbus (D) te ver-
draaien.

Stel de veerremcilinder zo snel mogelijk weer
in werking.
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BANDEN OPPOMPEN

Verwijder de dop van de bandenvulaan-
sluiting.
Sluit een luchtslang aan.
Pomp de banden op, terwiil de voorraad-
druk maximaal is en de motor draait.

Opmerking:

Via de bandenvulaansluiting kan het gehele
luchtdruksysteem van buitenaf met lucht wor-
den gevuld.
Let er daarbij op, dat de druk in het luchtdruk-
systeem niet hoger dan 7,3 bar (kg/cm') op-
loopt.

SLEPEN

Algemeen

Wanneer het voertuig moet worden aange-
sleept, moet eerst de hoofdschakelaar worden
aangezet.
Controleer of de laadstroom controlelamp
brandt. Indien dit niet het geval is, ziin de ac-
cu's zo leeg, dat de hoofdschakelaar niet kan
worden gesloten; men dient dan om bescha-
diging van dynamo en regelaar te voorkomen,
de contacten 31 en 31 a van de hoofdschake-
laar met elkaar te verbinden.

Sleepafstand kleiner dan 10 km.

Zet het versnellingshendel ih ,,neutraal".
Schakel met regelmatige tussenpozen de
versnellingsbak in de ,,prise-directe", d.i.
de 5e versnelling. Uiteraard moet hierbij
het koppelingspedaal worden ingetrapt.
Los, indien de druk in de luchtketels onvol-
doende is, de parkeerrem, zoals reeds
eerder beschreven.
Zorg dat de snelheid niet boven 40 km/h
komt.

Sleepafstand groter dan 10 km.

Aandrijfas demonteren bij het differentieel.
Los de parkeerrem, zoals reeds eerder be-
schreven.
Sleep met behulp van een trekstang.
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TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Toevoegingen aan de brandstof en smeermiddelen - van welke soort dan ook -
mogen, behalve in de gevallen door DAF voorgeschreven, niet worden toegepast.

Fabrikaat
Type

Uitvoering

Aantal cilinders
Boring
Slag
Totale cilinderinhoud
Compressieverhouding
Stationair toerental
Max. toerental, onbelast
Max. toerental, belast
Gewicht, droog, incl. accessoires
Toegepaste sch roefdraadsoo rt

Klepspeting
Smeeroliesysteem

inhoud incl. filter bij max. peil

Oliepan: inhoud, max. peil

min. peil

1 04,2 mm 104,2 mm

120,7 mm 120,7 mm

6,17 liter 6,17 liter
16:1 16:1

Aanhaalkoppels
cilinderkopbouten

cilinderkopmoeren

verstuiverknevel moer

inspu itleiding wartel moer

A. P. f . oliespecificatie
viscositeit onder 0" C

-5'tot + 30" C

boven 25" C
oliedruk
bij stat. toerental
bij 2000 omw/min (warme
motor)

Koelsysteem
inhoud, incl. verwarming
bedrijfstemperatuur
koelvloeistof, onder 0" C

idem, boven 0'C (indien geen
antivries aanwezig)

Oliebad luchtfilter
olie hoeveelheid

DT

(--

285-294 Nm

(2e-30 kgm)

e-

CC of CD (max. suffaatasgetal 1,5"/")
SAE 20
SAE 30
SAE 40

1 bar (kg/cmz)

3,5 - 4,2 bar (kg/cma)

ca. 25 liter
75" - g0'c
Antivries op aethyleen-glycol basis
(mengen volgens gegevens van de
antivries leverancier)
1o/o Yàfr een emulgeerbare olie
(bijv. Shell Donax C)

m€x. 5 liter

DF

42- 52 Nm

(4,2-5,2 kgm)
245-259 Nm

(25-26,4 kgm)
max. 50 Nm

(5 kgm)
max. 25 Nm

(2,5 kgm)

DAF
DF 61 5

viertakt diesel-
motor met

directe inspuiting

6

400-450 omw/min
2800 omw/min
2600 omw/min
ca. 530 kg

metrische draad,
(lSO-norm)

0,50 mm

12 liter

ca. 10,5 liter

ca. 8,5 liter

DAF
DT 615
idem met

drukvulling
6

450-500 omw/min
2600 omw/min
24OO omw/min
ca. 570 kg
metrische draad,
(lSO-norm)

12 liter
ca. 10,5 liter
ca. 8,5 liter
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Brandstofsysteem DT

inspuitvolgorde 1 -5-3-6 -2-4

inspuitmoment 26" voor B.D.P.

inspuitdruk 216 - 224 bar (kg/cm2)

brandstoftank inhoud 120 liter

DIESELBRANDSTOF

Minimaal te voldoen aan British Standard nr.

2869 - 1970, Class A1 .

Gedurende de winterperiode worden door de
ol iemaatschappijen toevoegi n gen gebru i kt om
paraffine-neerslag, welke verstoppingen ver-
oorzaakt, te voorkomen.
Onder extreme omstandigheden, of indien
geen zogenaamde winterbrandstof beschik-
baar is, mag indien wetteliik toegestaan
15o/" petroleum (kerosine) worden toege-
voegd.
ls petroleum wettelijk niet toegestaan dan mag
m€x. 3Oo/o normale benzine aan de brandstof
worden toegevoegd.
Ter voorkoming van ijsvorming mag, indien
wettel ijk toegestaan, max. O,5o/o brandspiri-
tus worden toegevoegd.

DF
1 -5-3-6 -2-4
28" vóór B.D.P.

185 - 193 bar (kg/cm2)

120 liter

KOPPELING
Type

Type nr.
Diameter
Vloeistof
Druklager

VERSNELLINGSBAK
Type
Reducties

Olie specificatie
viscositeit onder 0' C
boven 0' C
hoeveelheid liggend
staand

ACHTERAS
Type
Reductie
Olie specificatie

viscositeit, onder 0o C
boven 0" C

hoeveelheid

WIELEN
Aanhaalkoppef wiefmoren 8 gaats

10 gaats

SLEEPAS (FAS chassis)
Vloeistof hefinrichting

enkelv. droge plaatkoppeling, hydr.
bediend
BB 13
13" (330 mm)
remvloeistof SAE J-1 703e
continu aanliggend, voor ziin levensduur
voorzien van smeermiddel

S 5-35/2 ol AK 5-35/2
7,654,03-2,26-1,42-1,00
achteruit: 6,86
Mil-L-21 05A
SAE 80
SAE 90
ca. 7 liter
ca. 3,5 liter

1 635
5,14; 5,72 of 6,33 : 1

Mit-L-21058
SAE 90
SAE 90
ca. 11 ,4 liter

31 0-360 Nm (31 -36 kgm)
390-470 Nm (39-47 kgm)

AQ-ATF type A suffix A
of ATF Dexron type
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VOORAS
Type
Vlucht
Fuseepenhelling
Naloop
Toespoor
Max. binnenwiel inslag: mech.

hydr.

STUURINRICHTING

MECHANISCH
Type
Type nr.
Vloeistof sooft

Hoeveelheid

Hydraulisch
Type
Type nr.
Vloeistof soort

Hoeveelheid
Max. druk

Afstel ling stuurbegrenzingsventielen
Stuurpomp type
Type nr.
Max. opbrengst

N94 FM: N100
30' - 1030'
5030'
2"
0-1 mm
40"
44"

worm en rol
7363
Regular compound of
Multipurpose SAE 90
ca. 2liter

ZF KogelkringlooP
8065
aut. transm. vloeistof
AQ - ATF type A suffix A,
of ATF dexron tyPe
ca. 5,5 liter
FM : 100 bar (kglcm2)
rest : 80 bar (kg/cmz)
30 bar
SchottenPomP
7674
16 liter/min

REMINSTALLATIE
Bedrijfsrem

Parkeerrem
Luchtdrukketels, werkdruk
min toelaatbare druk
Vorstbeveili ge r vloeistof

inhoud

ELECTRISCH E INSTALLATIE
Schema
Spanning
Startmotor

type
vermogen
min. koolborstellengte

Dynamo
type
vermogen

Accu
aantal
capaciteit
spanning
afmetingenlxbxh

Gloeilampen
koplampen
stadslichten
achterlichten
remlichten
richtingkn ipperl ichten
breedtelichten
i nstrumentenbordve rl ichti n g
interieuruerlichting
controlelampen

2 kring hydraulisch, 2 kring luchtdruk
bekrachtigd of 2 kr. lu-me
veerremcilinder
6,6 - 7,3 bar (kg/cm2)
5 bar (kg/cm2)
brandspiritus
ca.

zie vouwblad
24 Volt

JD24V4PS
4 kW (4 pk)
15,5 mm

gelijkstroom
28Y 19 A 14

2
135 Ah/20 h/450 A
12V
51 x 22x 23 cm

2 x duplolamp 55/50 W
2 x kogellamp 5-W
2 x kogellamp 10 W
2 x kogellamp 21 W
4 x kogellamp 21 W
2xkogellamp5W

kogellamp 3 W
buislamp 15 W
kogellamp 3 W
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BOORDGEREEDSCHAP

De boordgereedschapset bestaat uit:
Gereedschapkoffer
Bandenvulslang
Wielmoersleutel voor schijfwielen
Hamer
Waterpomptang 10"
Kombinatietan g 7"
Verstelbare sleutel 1 0'
Schroevedraaier 3 mm voor elektrische

installatie (1 65 mm)
Schroevedraaier B mm (240 mm)
Sterschroeved raaier

Open ringsleutel 17-19 voor verstuiver-
f eidingen
Ringsleutel 17-19 voor dynamo en steek-
AS

Ringsleutel 1lz" - el'r6" SAE voor dynamo
Steeksleutel 17-19 voor aandrijfas
Sleutel voor lossen veerremcilinders
Krik

n fd $$g$g&il
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SCHAKELDIAGRAMMEN

2600
2500

2000

1600
1500

10oo

soo

F 1600 met DF motor
single-speed differentieel
banden: 10.00-20

V _ snelheid in km/h
n _ motortoerental in omw/min
5,1 4 - achteras reductie 5, 14 enz.

yrt'
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n

F 1600 met DT motor
two-speed differentieel
reductie'. 8,57 /7 ,2
banden: 10.00-20

V _ snelheid in km/h
n - motortoerental in omw/min
L :,,laag,,
M : ,,hoog"

Vrr)

60



REMSCHEMA'S

Os-n-zz
@o-r-ag

@o-w-r,/z

Voorbeeld remschema lucht-mechanische installatie
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6-36-25n I 0-SerOlt

6-36-00n 6-3s3/2

6 -35-5/./1 / 6-53-55/1

6-53-/./3 6-3E-z 6-3/.-8 Oo -go-st/r
@o-zo-tth

voorbeeld remschema lucht-hydraulische installatie
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ELECTRISCH SCHEMA
Geliikstroomdynamo EEG

1. Breedtelampen (Frankrijk)

2. RichtingaanwiizerlamP

3. ContourlamP
4. Koplamp
5. Claxon
6. Ruitewasserpomp
7. Ruitewissermotor
8. Verwarming
9. Richtingautomaat

10. Zoemer
11. Relais dimlicht

12. Relais grootlicht

13. Hoofdschakelaar

1 4. Waarschuwingsknipperlichtschakelaar
15. Contactschakelaar
16. Lichtschakelaar
17. Deurschakelaar

1 8. Stoplichtschakelaar onafftankeliik volgwagenrem

1 9. Stoplichtschakelaar
20. Schakelaar continurem volgwagen

21 . Lagedrukschakelaar
22. Richtingaanwiizerschakelaar
23. Oliedrukschakelaar
24. Dimlichtschakelaar
25. Handrem controlelampschakelaar

26. lnstrumentenverlichtingschakelaar
27. Bediening hoofdschakelaar

28. Cabinevergrendeling controlelampschakelaar

29 . Ruitewisserschakelaar

il

30.

31 .

32.

33. Kombi-instrument

34. Toerenteller

35. Snelheidsmeter .

36. Sigareaansteker
37. Vlotter
38. Zekeringendoos 12-polig

39. Zekeringendoos 3-polig

40. Verdeeldoos voor
41 . Verdeeldoos achter
42. Zoemer controle schakelaar

43. Two-speedschakelaar
44. Two-speedmotor
45. Relais gloeistart

46. Gloeispiraal
47 . Interieurverlichting
48. Stop-achterlamp
49. Reduktiekast

50. Dynamo

51 . Startmotor

52. Gever temperatuurmeter
53. Regelaar

54. Accu's

55. Stekerdoos 24 V
56. Remvloeistofschakelaar

R u itewasse rsch akel aar
Ve rwarm i n gsschake laar

a. Controlelamp handrem

b. Controlelamp hoofdschakelaar

c. Controlelamp cabinevergrendeling
d. Controlelamp remvloeistof niveau

e. Controlelamp remdruk

f. Controlelampoliedruk
g. Controlelamp watertemperatuur
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765432

SMEERSCHEMA F 1600

10 12

1. Trek-duwhaak
2. Draaipunten torsiestaven
3. Scharnierpennen kantelmechanisme
4. As rempedaal
5. KruiskopPeling stuur
6. Reservoir koppelingsvloeistof
7. Kogel versnellingshendel
8. Deurscharnieren
9. Veerpennen vooras

10. Luchtfilter oliebad
11 . Reservoirs remvloeistof
12. Remnokassen vooras
13. Remstellers vooras
14. Fuseepennen

66

15 18 19 21 22 2324213 14 16 17

1 5. Reservoir hYdraulisch stuur
16. Wiellagers vooras
17 . Schuifstuk koppelingsdruklage
18. Ontkoppelingsas
1 9. Veerschommels/glijplaten voo

20. Olie versnellingsbak
21 . Olie motor
22. Kruiskoppeling aandrijfas
23. KruiskoPpeling aandrijfas
24. SchuifkoPPeling aandrijfas
25. Draadstang verschuifbare kop

26. As, bedieningshefboom koPPe

?7. As, koPPelschotel
28. Koppeltafel

À
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Controleren
Symmetrisch
Verversen

29. Veerpennen achteras
30. Kruiskoppeling aandrijfas
31 . Olie differentieel
32. Draaipunten hefinrichting
33. Remhefbomen achteras
34. Remnokassen achteras
35. Evenaar parkeerrem
36. Ophanging stabilisator
37. Geleideplaten sleePas
38. Glijplaten achterveer
39. Wiellagers achteras
40. Draaipunten en kabelbandenlier
41 . Aanhangwagenkoppeling

C:
S_
V:

elschotel
ichotel


