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VOORWOORD

In dit instructieboekje aíndt U gegeuens betrellende de bed'ie-

ning ei het onderhoud nan urachtwagens (A-seríe) ol treltkers
(T-serie) uítgerust met een dieselmotor.
Het heelt geenszins de pretentíe aolledig te zijn, aangezíen de

onderhoudsínstructíes bewust zijn beperkt tot die werkzaam-
heden, welke de chaullear ol de onderhoudsmonteur zeff ltan
uerríchten.

Voor afstellingen, welke buíten het bestek aan dít boeltie

uallen, wende U zich tot de DAF-dealer, díe gaarne bereid is

alle inlichtingen te uerstrekken aang,&ande het onderhoud aan

Uut DAF.

Dit boekje beaat geen aanwijzíngen uoor de uituoer!"g aan

belangríj'ke reparalirt. Hieruoor kan Ínen de wagen:-g2heel aan

cle ptooítttíjkò DAF dealer toeuertroawen, d,ie uolle_di7 is 8e-

ínsirueerd 
-en bij reparaties aerplicht is uitsluitend originele

DAF onderdelen te gebruiken.

Word,t tenslotte in dit boekje gesproken oner uóór ol achter,

links ol rechts, d,an is dit gezien zíttend achter het stuurwiel-

Eínd,houen, october 197I .

W íj zigingen uoorbehoud,en -
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Afb. I DU motor links voor

DU-RV

Afb. 2 DU motor rechts yoor



TECHNISCHE GEGEVENS

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

MOTOR

Fabrikaat

Type

U itvoering

C ilinderaantal

Boring

Slag

Totale cilinderinhoud

Compressieverhouding

Inspu itvolgorde

Inspu itmoment

lnspuitdruk

Minimum toerental

Maximum toerental (onbelast)

Maximum vermogen (DlN)

Maximum vermogen (SAE)

Maximum koppel (DlN)

Maximum koppel (SAE)

Koe lwaterbed rijfstem pe ratu u r

Klepspeling (koud)

Hoeveelheid motorolie (incl. oliefilter)

Oliehoeveelheid luchtfilter

Smeeroliedruk (minimaal) bU

stationair toerental

Smeeroliedruk bU 2.000 omdmin
en hoger (warme motor)

Inhoud koelsysteem

Inhoud brandstoftank

Aanhaalspann ing :

Cilinderkop

Verstu iverflensmoer
Wartelmoer inspuitleiding

4

DAF

DU 825

4-tact dieselmotor met directe
inspuiting en drukvulling

6

118 mm

126 mm

8,27 liter

1 :16

1-5-3-6-2-4

26" voor B.D.P.

165-170 kg/cm2

450 - 500 omw/min

2600 omw/min

216 pkl2a00 omw/min

233 pV2a00 omwfmin .

75,5 kgm/l600 omw/min

80 kgm/l 700 omw/min

75- g0'c

0,5 mm

î 5 liter

3 liter

0,35 kg/cm2

3,5 - 4,5 kg/cm2

35 liter

200 liter

M 12 bouten 12 mkg (87 ft.lbs)
M î6 moeren 24 mkg (173 ft.lbs)
2 mkg (14,5 ft.lbs)
2,5 - 3 mkg (18 - 21 ft.lbs)



CHASSIS

Koppeling

Type

Speling stelbout aan

Versnellingsbak

Type

Hoeveelheid olie

Voorschakelbak

Type
Hoeveelheid olie

Achteras

Type
Hoeveelheid olie

enkelvoudige droge plaat FS
(hydraulisch bediend)
diameter 380 mm
2mm

AK 6-80 (liggend),
6e versn. prise-direct
1 3 liter

GV 80
2 liter

DAF nr. 2676
1 8,5 liter

N 122
10
5"30'
20
0-1 mm
44"

8065 (hydr. bekr.)
ca. 5 liter

Luchtdruk bed iend mechanisch 2 kring
Veerremcilinders op alle achterwielen
6,5 - 7,35 kg/cmz
5 kg/cmz
0,2 liter

7 ,5 x 20 (î 0 gaats)

10.00x20 16 ply
Raadpleeg hiervoor de specificatie van
de bandenfabrikant

koppelingsas

Vooras

Type
Vlucht
Fuseepenhelling
Naloop
Toespoor
Max. wieluitslag binnenwiel

Stuurinrichting

Type
Hoeveelheid olie

Remsysteem

Bedrijfsrem
Parkeerrem
Max. luchtdruk
Min. luchtdruk
Inhoud vorstbeveiliger

Wielen

Maat

Banden

Maat
Spanning



StaÉmotor

Type

Dynamo

Type
Vermogen

Accu

Aantal
Capaciteit
Spanning

Zekeringen

Aantal

Lampen

Koplampen duplolamp
Stadslichtlampen
Achterlichtlampen
Stoplichtlampen
R i c hti n g aanwijzerl a m pe n
Omtrekverlichting
I nstru menten bordverl ichti n g
Controlelampjes
Cabineverlichting

ELECTRISCHE INSTALLATIE

(24 v)

4pk

wisselstroom
28 V 21 A

2
1 10 Ahl20 h
12V

12x8 A

2 x 55/50 W
2x 5 W
2x 10W
2x 21 W
6x 21 W
2x 5 W
8x 3 W
10x 3 W
2x 5 W



PI-AATS VAN CHASSIS EN MOTORNUMMER

-

188h-3A

Afb. 3 Chassisnumrner
(achter rechter voorwiel)

Afb. 4 Motornummer
(linker kant)
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tsESTELLING VAN ONDERDELEN

Afb. 5 Typeplaatje

ln het voertuig is een typeplaatje aangebracht, waarop o.a. het voertuigtype en
het chassisnummer zijn aangegeven. In de wagen behoort een stamkaart
aanwezig te zijn, waarvan het nummer overeenkomt met het chassisnummer.
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INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN

188/2-6A

6 Opstelling instrumenten, en bedieningsorganen

1. Uitlaatrem

2. Parkeerrem

3. Ruitewisser

4. Ruitesproeier

5. Ventilator

6. Omtrekverlichting

7 . Grootlichfll ichtsignaal

8. K.M. teller/snelheidsmeter

9. Hoofdschakelaar

10. Toerenteller

11 . Verklikker parkeerrem

12. Verklikker hoofdschakelaar

13. Reserve

14. Reserve

I

1 5. Verklikker dynamolaadstroom

1 6. Verklikker oliedruk

17 . Verkl ikker koelwatertemperatuur

î 8. Instrumentenbordverlichting

19. Brandstofuoorraad

20. Verklikker richtingknipperlicht

21 . Verklikker grootlicht

22. Luchtdruk

23. Oliedruk

24. Verklikker richtingknipperlicht

25. Koelwatertemperatuur

26. Richtingaanwijzers / Klaxon

27. Contact/licht

28. Starter

3 t, 5 6 7 I g 10 11 12131t,15 16171819 202122232t,25262728



Hoofdschakelaar

Wanneer de schakelaar is omgezet, is de hele electrische installatie spanningloos.

Stopmanette
Deze bevindt zich rechts onder het instrumentenbord. Wanneer de manette omlaag
wordt gedrukt, wordt de stophefboom aan de brandstofinspuitpomp in de nulstand
gezet, waardoor geen brandstofinspuiting meer plaats heeft.

Versnellingshefboom
BU deze versnellingsbak is de 6e versnelling een prise-direct. Indien een rode
schakelknop aan de versnellingshefboom aanwezig is, wordt voor de bediening
hiervan verwezen naar de rubriek ,,schakelen" op blz. 17.

Parkeerrem

Door de pal omlaag te drukken en de pal met het schuifje in de stand,,park" te
vergrendelen, zijn de achterwielen geremd. Indien het contact ,,aan" staat brandt
tegelijkertijd het rode verklikkerlampje van de parkeerrem, dat weer dooft wanneer
de pal wordt ontgrendeld en er voldoende luchtdruk in de ketels aanwezig is om
de achterwielremmen te lossen.

Gecombineerde contact - lichtschakelaar

De sleutel van deze schakelaar kan half of geheel worden ingedrukt. BU half
ingedrukte stand kan de sleutel in tweq standen naar rechts worden gedraaid;
in stand î is het stadslicht ontstoken en in stand 2 is, naar gelang de stand van
de grootlichtschakelaar, het dim- of het grootlicht ontstoken. Wanneer de sleutel
geheel is ingedrukt staat het contact,,aan", hetgeen kenbaar is door o.a. het
branden van het rode laadstroomcontrolelampje op het instrumentenbord. Ook in
deze geheel ingedrukte stand kan de sleutel naar rechts worden gedraaid om
de verlichting te ontsteken. Wanneer de sleutel in stand 1 of 2 staat kan de
sleutel altijd worden uitgetrokken, waarna dan het contact,,uit" is, doch de
verlichting ingeschakeld blUft.

18,8t2-7A
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Afb. 7 Stopmanette Afb. I Parkeerrem
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Verklikkerlampjes

Op het instrumentenbord bevinden zich o.a. zeven rood gekleurde verklikker-
lampjes op één rij, welke bij ingeschakeld contact, de volgende betekenis hebben:

): ::::::i: :i i: Xffi"J:il;il: ,,91::'ji:î: wanneer de mo,or nie, roop,
(hierbij behoeft het contact niet ingeschakeld te zijn).

3. Reserve.

4. Reserve.

5. Controle dat het contact,,aan" staat en de accu's niet door de dynamo
worden geladen

6. Controle dat er geen of onvoldoende smeeroliedruk van de motor is.

7. Controle dat de temperatuur van het motorkoelwater te hoog is (boven ca.95"C).

Snelheidsmeter
In de snelheidsmeter, welke de snelheid in kilometers per uur aangeeft, is tevens
een kilometer-totaalteller ingebouwd. In plaats van een gewone énelheidsmeter/
kilometerteller kan ook een tachograaf zijn gemonteerd. Deze registreert tevens
o.a. de snelheid en het gereden aantal kilometers. De aandrijving géschiedt vanuit
de versnellingsbak.

Toerenteller
Deze geeft het toerental van de motor aan. De op de verdeelschaal aangegeven
getallen dienen met honderd te worden vermenigvuldigd, zodat bilvoorbeeld 15
betekent: 1500 toeren per minuut.

Luchtdrukmeter

Omdat bU de vrachtwagen de voor- en achterwielen en bU de trekker met
oplegger combinatie de tre.kker en oplegger een apart en volkomen gescheiden
f uchtleidingsysteem hebben, zijn er twee wijzers in de luchtdrukmetei aanwezig.
Deze geven de druk in de luchtvoorraadketels aan.

Brandstofvoorraad meter
Deze_geeft bij benader!.ng de aanwezige voorraad, gasolie in de brandstoftank(s)
aan. De meter werkt alleen wanneer het contact ,,aan" staat.

Oliedrukmeter
Deze geeft de druk van het oliesmeersysteem van de motor aan.
schaalverdeling loopt van 0 tot 10 kg/cmz. De meter werkt alleen, wanneer
contact ,,aan" staat.

Temperatuurmeter
Deze_geeft de lgqperatuur van het motorkoelwater aan. De schaalverdeling loopt
van 50 tot 1 10' C. De meter werkt alleen, wanneer het contact ,,aan" staat.

I nstru menrten bordverl i c hti n g

Tussen de toerenteller en de luchtdrukmeter bevindt zich een knop, welke
draaibaar is. Hiermede kan, wanneer de contact/lichtschakelaar in stand 1 of 2
staat, de sterkte van de verlichting van de instrumenten worden geregeld.

î0
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Grootlicht- en lichtsignaalschakelaar
Door het hendeltje (links op het instrumentenbord) naar boven te bewegen,
wordt van dim- op grootlicht geschakeld, uiteraard wanneer de sleutel van de
contact - lichtschakelaar in stand 2 staat. Wanneer dit hendeltje naar beneden
wordt bewogen wordt grootlicht - signaal gegeven. In beide gevallen gaat het
blauwe verklikkerlampje branden.

Richtingaanwijzerschakelaar / Klaxon
Door het hendeltje rechts op hqt instrumentenbord naar boven te bewegen
worden de linker richting aanwijzingsknipperlichten in werking gesteld; wordt
het hendeltje naar beneden bewogen dan treden de rechter richting aanwijilngs-
knipperlichten in werking. Daarbij treedt het groene verklikkerlampje in werking.
Wordt het hendeltje naar het stuurwiel toe bewogen, dan treedt de klaxon in
werking.

Toetsenpaneel
Op het instrumentenbord bevinden zich vier toetsen onder elkaar, welke bU
ingeschakeld contact, van boven naar onder de volgende functie hebben:
1e Toets: Indien de sleutel van de contact - lichtschakelaar in stand 1 of 2 staat,

gaat bU ingedrukte stand van de toets de omtrekverlichting branden.
2e Toets: BU half ingedrukte stand draait de ventilator, welke de toevoer van

frisse of verwarmde lucht verstrekt, op halve snelheid; bij geheet
ingedrukte stand draait de ventilator op volle snelheid.

3e Toets: BU indrukken van deze toets wordt door middel van een electrisch
pompje de ruitesproeier in werking gesteld.

4e Toets: BU half ingedrukte stand worden de ruitewissers in werking gesteld
op halve snelheid; bU geheel ingedrukte stand werken de ruitewissers
op volle snelheid.

Looplampaansluiting
Deze bevindt zich naast het instrumentenbord in het middenpaneel. Hierin kan
tevens een sig. aansteker worden aangebracht.

Bediening frisse of venrarmde lucht
In het middenpaneel bevinden zich drie hendels onder elkaar, welke de volgende
functie hebben:
Onderste hendel naar links : warme lucht

,r ,, ,, rechts - frisse lucht
Middelste hendel naar links : lucht naar voeten

Bovenste hender ";Jìi[t: = 
ìijln, naar ruiten

,t ,, ,, rgchts: uit
Bovendien bevindt zich aan elke zijde van het bovenpaneel een roset, waaruit
warme of frisse lucht kan stromen afhankelijk van de stand van de onderste
hendel. De luchtuitstroming van deze rosetten is regelbaar door verdrmiing van
de zich op de roset bevindende vleugel.

Ventilatieklep
Deze bevindt zich in het dak en kan door de hieraan bevestigde handgreep naar
buiten te drukken, worden geopend.

Gabineverlichting
BU het openen van het linker portier wordt door middel van een deurcontact
automatisch de cabineverlichting ontstoken. Bij gesloten portieren kan tevens dit
licht worden ontstoken door het-palletje, hetwelk-zich onder de lamp bevindt, naar
de zijde van de bestuurder te bewegen. In de middenstand van het palletje is de
cabinelamp onder alle omstandigheden gedoofd.
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Zekeringenkast
Deze bevindt ztch links onder het instrumentenbord ter hoogte van het
koppelingspedaal.

Uitlaatremknop
De wagen kan zijn voorzien van een uitlaatrem. Hiervoor is nabij het
koppelingspedaal in de vloer een knop aangebracht, welke via een luchtcilinder
de stophefboom op de brandstofpomp en een vlinderklep in de uitlaatleiding
bedient. Wordt deze knop met de voet ingedrukt, dan wordt de stophefboom in
de nulstand getrokken en de vlinderklep in de uitlaatleiding gesloten. Er heeft
dan geen brandstofinspuiting meer plaats en bovendien kunnen uitlaatgassen niet
ontwijken. De motor wordt nu aangedreven door de in beweging zijnde wagen.
Hierdoor ontstaat een compressoreffect, hetwelk remmend op de motor werkt.

Ruitespro,eietrank

Deze bevindt zich rechts onder het documentenkastje. De tank moet worden gevuld
met water (inh. 5 liter). Om bevriezing van het sproeiwater te voorkomen kan,
naar gelang de buitentemperatuur, 1O à 25 o/o brandspiritus worden ioegevoegd,
zonder dat hierdoor de van fabriekswege aangebrachte cabinelak wordt aangetast.
Ook bij temperaturen boven 0' C verdient het aanbeveling een 5% brandspirÍtus
toe te voegen ter ontvetting van de voorruit.

Bestuurderstoel

Deze is op verschillende wijzen verstelbaar. Door het oplichten van handgreep

188/3-11A 1A8t4-2c/

Afb. | 0 Bestuurderstoel

12

Afb. I Ruitesproeier



1 (afb. 10) kan de stoel naar voren of naar achteren worden geschoven. Door
met de línkerhand knop 2 (afb. 10) in te drukken kan de stand van de rugleuning
worden versteld. Door zich van de zitplaats te verheffen en de kartelmoei
3 (afb. 1 0) linksom of rechtsom te draaien wordt de vering van de stoel
respectievelijk stugger of soepeler. Door zich van de zitplaats te verheffen en
de kartelmoer 4 (afb. 10) rechtsom of linksom te draaien wordt de stoel
respectievelijk hoger of lager gesteld

Buitenspiegels

Aan weerszijden van de cabine bevindt zich een buitenspiegel, welke zowel om
zijn horizontale als om zijn verticale as verdraaibaar is, zodat de stand van deze
spiegels voor iedere bestuurder kan worden aangepast. Bovendien kunnen deze
spiegels tegen de cabinewand worden aangeklapt door de spiegelhouder te
verdraaien. Dit kan van belang zijn wanneer de wagen in nauwe ruimten moet
worden gestald of wanneer de doorrij-breedte te eng is.

Zonnekleppen

Ten gerieve van de bestuurder of bijrijder zijn de zonnekleppen draaibaar gemaakt,
zodat zii voor de respectievelijke deuren kunnen worden gezet om hinderlijk
schijnsel, hetwelk van de zijkanten komt, te vermijden. Hiertoe kan een einde
van de zonneklep uit zijn houder worden genomen en dan naar opzij worden
gedraaid.

Gabinevergrendeling
De kantelcabine wordt vergrendeld door een hefboom, welke zich rechts achter
de bestuurderszitplaats bevindt. Om vergrendeld te zijn moet de hefboom steeds
naar de linkerzijkant zijn gericht.

ilÍl

188/3-16A

Afb. 12 Cabinevergrendeling

188/3 -14A.

ZonneklepAfb. 1l
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STARTEN

Atvorens de motor te starten controleer eerst:

1. Oliepeil in het motorcarter met behulp van de oliepeilstok.
Het oliepeil moet altijd worden gecontroleerd, wanneer de motor stilstaat.
Het niveau moet altijd tussen de beide merkstrepen op de peilstok liggen en
mag nooit benedbn de onderste streep dalen'. BU het rijden in geaccidenteerd
terrein dient bU controle van het oliepeil te worden gezorgd, dat dit zich
steeds bU de maximum merkstreep bevindt. Voor de controle moet de peilstok
worden afgeveegd om vergissing te voorkomen.
Voor het geval olie moet worden bijgevuld, geven wij de volgende raad:
Gebruik, indien het ook maar enigszins mogelijk is, altijd olie van hetzelfde
merk en soort!
De meeste olién bevatten tegenwoordig scheikundige stoffen ter verbetering
van de smeereigenschappen.
Mengsels van verschillende oliesoorten en oliemerken geven gewoonlijk niet
die resultaten, welke verkregen kunnen worden door het constante gebruik
van één goede kwaliteit olie. Kies daarom van het begin af een motorolie van
een gerenommeerd merk, welke voldoet aan de door ons gegeven specificaties.

2. Waterhoeveelheid in het koelsysteem.
Als het niveau van het water tot aan de vuldop staat behoeft dit nog niet te
beduiden, dat het koelsysteem geheel is gevuld. Verplaats eerst de onderste
hendel van de venararming naar links en laat dan de motor draaien en kijk
daarna weer of het waterniveau is gedaald. Zo ja, vul dan water bU. Dit dalen
van het waterniveau wordt veroorzaakt door luchtbellen, welke nog in het
koelsysteem waren achtergebleven.

3. Brandstofvoorraad met behulp van de brandstofuoorraadmeter op het
instrumentenbord. Na een lange periode van stilstand kan het nodig zijn het
brandstofsysteem te ontluchten (zie bladzijde 27).

19111-2

Afb. 14 Olievuldop

14

Afb. 13 Oliepeilstok



Na vorengenoemde punten te hebben gecontroleerd start nu als volgt:

1 . Zet de hoofdschakelaar aan.

2. Zet de stopmanette omhoog
3. Steek de contactsleutel in de schakelaar en druk deze door.
4. Trap het koppelingspedaal in.

5. Zet de versnellingshefboom vru.
6. Trap het gaspedaal geheel in.

7 . Druk de startknop in.

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

Wanneer de motor is gestart en blijft draaien, dient te worden gecontroleerd dat:
1 . Het oliedruk-verklikkerlampje u itgaat.
2. Het laadstroom-verklikkerlampje u itgaat.
3. De wijzers van de luchtdrukmeter van het remsysteem oplopen en de zoemer

bU ca. 5 kg/cmq ophoudt met zoemen.

Nadat de luchtvoorraadketels op druk zijn gebracht, de ketels één keer per dag
afblazen door tegen de pallen, we,lke zich onder of naast de ketels bevinden, tè
drukken,. f{ ier.mede wordt bereikt, dat vocht, welke zich nu eenmaal in lucht
bevindt en in de luchtketels na langdurige stilstand van de motor tot water
condenseert, kan worden afgetapt.

188/5 -24
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188 t5-26

Afb. 15 Watervuldop Afb. î6 Afblaaspal luchtketel
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Opmerking:
Wanneer de motor draait en er behoeft met de wagen niet direct te worden
weggereden, zet dan de motor af door de stopmanette naar beneden te drukken.
Hef ónnodig onbelast draaien is niet bevorderlUk voor de motor, daar" deze dan
een te langé tijd nodig heeft om op bedrijfstemperatuur te komen. Vermijd ook het
stationair draaien bU het wachten vóór overwegbomen of voór of op veerponten.

StaÉen onder koude weersomstandigheden

Tijdens koude weersomstandigheden kan het starten zonodig worden vergemakke-
lijkt door middel van een koudstartinrichting. De bediening hiervan bevindt zich op
het middenpaneel nabij de sig. aansteker. Alvorens de handelingen g t/m 7 genoemd
op blz. 15 uit te voeren, dient als volgt te worden gehandeld: Trek de bedienings-
knop uit en laat deze los, waarna de koudstartinrichting in werking is gesteld.
Deze inrichting wordt automatisch buiten werking gesteld, wanneer de motor
loopt. Mocht dus de motor weer afslaan, dan moet de koudstartknop opnieuw
worden uitgetrokken.

RIJDEN

Alvorens weg te r'tjden controleer eerst:

1. De banden of deze op de juiste spanning zijn
beschad igd.

2. De verlichting, stoplichten, richtingaanwijzers en

3. De koppeling van een eventuele aanhangwagen

en of deze eventueel ziin

klaxon.
of oplegger.

4. Dat de cabine is vergrendeld.
5. Dat de bestuurderszitplaats in de voor de betreffende bestuurder goede

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

staan.
7. Of de wijzers van de luchtdrukmeter minstens 5 kg/cm2 aangeven en de

zoemer opgehouden heeft met zoemen.
Waarschuwing:
Daar deze wagen is uitgerust met luchtdruk bediende mechanische remmen
kan er, wanneer geen of onvoldoende luchtdruk in de voorraadketels aan-
wezig is, met de voetrem volstrekt niet worden geremd, dus ook niet met een
vergrote kracht op het rempedaal. Evenwel zal bU onvoldoende luchtdruk de
parkeerrem zich zeff aanzetten; deze werkt echter alleen op de achterwielen.

8. Dat de handrempal vrij staat (,,drive"), waarbij het verklikkerlampje is gedoofd.

Na voren genoemde punten te hebben gecontroleerd en de motor draait, kan
worden weggereden.

li
t'
iil

iii

iii
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SCHAKELEN

Staat de versnellingshefboom in de neutrale stand, dan bevindt deze zich steeds
tussen 3e en 4e versnelling (zie schakelschema afb. 17).
Voor het kiezen van de ,,achteruit" ( - R) dient de versnellingshefboom eerst
door de veervergrendeling naar links te worden gedrukt, waarna dan in de
,,achteruit" kan worden geschakeld. De 6e versnelling is een zgn. ,,prise-direct".
Gebruik nooit kracht om de versnellingshefboom te bedienen, doch beweeg deze
soepel en zover als deze wil gaan.
Bij deze wagen dient zowel bij het op- als terugschakelen steeds van de dubbele
ontkoppelingsmethode te worden gebruik gemaakt.
Om vlot tegen hellingen te kunnen rijden is het noodzakelljk het toerental van de
motor bU het terugschakelen naar een lagere versnelling niet beneden de 2200
te laten komen, daar anders door de afnemende snelheid van de wagen, in een
te laag toerental moet worden opgetrokken.
Tijdens het rijden en vooral bU het afrijden van hellingen dient men er voor zorg
te dragen dat het toerental van de motor nimmer hoger komt dan 2600 omw/min.

Hulpversnellingsbak (indien aanwezig)
Deze bevindt zich tussen het koppelingshuis en de versnellingsbak. De hulpbak
wordt langs electro-pneumatische weg bediend door een rode schakelknop, welke
aan de versnellingshendel is bevestigd. Deze knop kan in twee standen worden
gezet. De ingedrukte stand van de_ knop komt overeen met een overbrenging,
welke op de weg verhoudingsgewijs een lage snelheid geeft bij een grote trek-
kracht bU een bepaald toerental van de motor (hier te noemen overbrenging L).

De uitgetrokken stand van de knop komt overeen met een overbrenging, welke
op de weg verhoudingsgewijs een hoge snelheid geeft bU een kleine trekkracht
bij datzelfde toerental van de motor (hier te noemen overbrenging H).

De 6e versnelling van de versnellingsbak is een ,,prise-direct" en de overbrenging
L van de hulpbak is een 1 :1 verhouding, terwijl de overbrenging H een ver-
houding geeft van 0,80 : 1, hetgeen inhoudt dat de 6H versnelling een overdrive is.

23113A|

Afb. l7 Schakelschema

I

L-

17



Er

a.

b.

c.

a.

b.

kan op 3 man ieren worden geschakeld, nl. :

Op de normale wijze alleen met de versnellingsbak;

alleen met de hulpbak;

versnellingsbak en hulpbak tegelijkert'tjd

Dient te geschieden op de gebruikelijke wijze met de dubbele ontkoppelings-
methode.

Hierbij dient de schakelknop te worden bediend en daarna het koppelings-
pedaal helemaal te worden ingetrapt; de schakeling is dan tot stand gebracht.
Wanneer men van H naar L schakelt verdient het aanbeveling om bij ingetrapt
koppelingspedaal iets meer gas te geven om het toerental van de motor en
transmissie geliy'k te maken, waardoor stoten wordt voorkomen.

c. Hierbij dienen achtereenvolgens de volgende handelingen te geschieden:

Opschakelen

Van 1L naar îH:
Schakelknop uittrekken
Koppelingspedaal helemaal in
Koppelingspedaal op.

Terugschakelen

Van 6H naar 6L:
Schakelknop indrukken
Koppelingspedaal helemaal in
Een weinig tussengas
Koppelingspedaal op.

Van lH naar 2Lz

Schakelknop indrukken
Koppelingspedaal helemaal in
Versnellingshendel in neutraal
Koppelingspedaal op
Koppelingspedaal in
Versnellingshendel in 2
Koppelingspedaal op.

Van 6L naar 5H:
Schakelknop uittrekken
Koppelingspedaal helemaal in
Versnellingshendel in neutraal
Koppelingspedaal op
Een weinig tussengas
Koppelingspedaal in
Versnellingshendel in 5
Koppelingspedaal op.

overeenkomstige wijze.De overige versnellingen geschieden op

Differentieel blokkering (alleen FAT uitvoering)

Beide assen van het tandemstel worden voortdurend aangedreven. Behalve een
differentieel, dat zich tussen elk linker en rechter wiel bevindt, dus hier in totaal
twee, is er nog een zgn. tussen-differentieel. Dit tussen-differentieel bevindt zich
in de verdeelkast, welke is aangebouwd tegen de voorste achteras. Het dient om
eventuele optredende toerental verschillen in voorste en achterste achteras van
het tandemstel te verwerken.Om in het terrein het zgn. doordraaien van één van
de aangedreven assen te voorkomen, kan het tussen-differentieel worden geblok-
keerd. Daarvoor bevindt zich naast het instrumentenbord een tuimelschakelaar.
Deze dient om langs electro-pneumatische weg het tussen-differentieel te blok-
keren. In geblokkeerde toestand brandt het rode waarschuwingslicht. De schake-
laar mag alleen bU stilstand van het voertuig en bU ingetrapt koppelingspedaal
worden aangezet. Op deze wijze mag het voertu ig op zachte of losse grond
blijven rijden, waarbU ook het rode licht blUft branden. Kort voórdat het voertuig
weer op vaste ondergrond (bijvoorbeeld bevroren terrein, hard wegdek, enz.)
gaat rijden, dient de schakelaar te worden afgezet waardoor de differentieel-
blokkering wordt opgeheven en het rode licht dooft.

18
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Temperatuur koelwater

Het verdient aanbeveling dat tijdens het wegrijden de bedrijfstemperatuur zo snel
mogelijk wordt bereikt. De juiste bedrijfstemperatuur ligt bU ca. 80" C. Deze
wordt niet bereikt door de motor stationair te laten draaien, doch in een lagere
versnelling te blijven rijden totdat de bedrijfstemperatuur ca. 50' C aanwijst,
waarna geleidelijk naar een hogere versnelling kan worden overgeschakeld.
Wordt de temperatuur van het koelwater te hoog, dan zal het rode verklikker-
lampje gaan branden.

Het door rijden geleidelijk op temperatuur brengen van de motor is tevens van
belang voor de versnellingsbak en de achteras omdat na een lange rustperiode
van de wagen de smeermiddelen dikker zijn geworden en nu door deze wijze
van rijden beter de gelegenheid krijgen om de te smeren plaatsen te bereiken.

Smeeroliedruk

Gedurende het rijden is het zeer belangrijk, dat de gedragingen van de motor en
de luchtdruk in de ketels aan de hand van de instrumenten op het instrumenten-
bord worden gecontroleerd. Zodra wordt geconstateerd, dat het rode oliedruk
verklikkerlampje brandt, kan dit een teken zijn dat de smeeroliedruk is weggevallen.

Om er zeker van te zijn dient ook de oliedrukmeter te worden gecontroleerd.
ls de hierop aangewezen druk te laag, zet dan onmiddellijk de motor af.

Inrijden
Het is bij het laten inlopen van de motor van het grootste belang om 

- 
bU welke

snelheid dan ook 
- 

deze niet zwaar te belasten, met andere woorden, het werk
gemakkelijk en licht te laten doen. Schakel daarom niet te vroeg r\aar een hogere
versnelling en niet te laat naar een lagere. Een betrekkelijk hoog toerental is
lang niet zo schadelijk als overbelasting bij-een lager toerental. Het verdient wel
aanbeveling het toerental te varièren. Aangeraden wordt om vooral gedurende
de eerste 1.500 km de wagen niet met volle belasting te rijden, noch een aanhang-
wagen te gebruiken. Na ongeveer 5.000 km kan de motor als ingedraaid worden
beschouwd.

Bovenstaande geldt niet alleen voor de motor, doch evenzeer voor versnellings-
bak, achteras en remmen, waaryoor een inloopperiode van ca. 5.000 km zeer
bevorderlijk is.

REMMEN

Tijdens het rijden kan het noodzakelijk zijn dat de snelheid van de wagen
plotseling sterk moet worden verminderd. Hiervoor geeft de voetrem, welke op
alle wfelen werkt, het meeste effect.

Wanneer de snelheid maar geleidelijk moet worden verminderd of slechts even
moet worden bijgeremd, kan het beste worden gebruik gemaakt van de uitlaatrem
(indien aanwezig), door het intrappen van de u itlaatremknop met de linkervoet.
Om voor plotseling snelheid verminderen de remwerking te vergroten kan ook
van beide remsystemen tegelijk worden gebru ik gemaakt door zowel met de
linker- als met de rechtervoet respectievelijk de uitlaatremknop en het rempedaal
te bed ienen.

BU beide remwijzen dient natuurlijk pas op het laatste moment het ontkoppelings-
pedaal te worden lngetrapt, waarbij dan de uitlaatremknop niet meer door de
f inkervoet kan worden bediend en dus wordt voorkomen dat de motor zou afslaan.
Voor langdurige afdalingen kan het evenwel bevorderlijk zijn om door middel van
terugschakelen op de motor af te remmen. Zorg echter hierbij dat de motor niet
over zlin toeren wordt gedraa'id, hetgeen kan worden voorkomen door met de
uitlaatrem bU te remmen.

19

;

)

i1,

il
til
ilrI

sIt

I
I
I
I

I
I

I

I
I

I

I

I

lil i

i$i,i

1illl

1ilil

j[i'l

itiil
iiill
i{il
ifiit

llllrl

1Íill

iliil

i,l
itlrll
lli j
iilt, 

I

ili{ll
:l ' I

rrN

iiil
,llj
ifi, ll

;i:11 fl



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

PARKEREN

Alvorens de bestuurderszitplaats wordt verlaten d ienen:
1. De parkeerrempal naar beneden te worden gedrukt en in die stand (,,park")

te worden vergrendeld;
?. De stopmanette omlaag te worden gezet;
3. De sleutel van de gecombineerde contact - lichtschakelaar te worden

u itgetrokken ;

4. Bovendien, indien de wagen wordt achtergelaten en de stadslichten niet
behoeúen te zijn ontstokei, dient de electriéche hoofdschakelaar te worden
afgezet;

5. De dakventilatieklep en de portierruiten te zijn gesloten;
Daarna dienen de portieren met sleutel te worden aigesloten.

ALGEMENIE WENKEN
Belasting

Het in het bedrijf voldoen van een bedrijfsauto hangt niet alleen af van de kwaliteit
en de keuze. van het juiste type, maar ook van-de wi1'ze van beladen, de rij-
methode en het onderhoud.
Overladen verkort de levensduur van alle onderdelen van de wagen. In de regel
bespeurt men de gevolgen het eerst aan de banden en veren, màar ook aan de
assen, de transmissie-organen, de motor, de remmen, kortom alle andere onder-
delen hebben hiervan stérk te lUden.

Slepen

Indien de wagen over een grote afstand (meer dan ca. 15 km) moet worden
ge_sleept, verdient het aanbeveling om de verbinding van de aaidrilfas met het
differentieel los te maken; eeÀ en ander ter voorkoming van inwendige
beschadiging van de versnellingsbak.
In verband met het feit, dat de farkeerrem alleen vrij komt wanneer er voldoende
fuchtdruk in de luchtketels is, zal, wanneer het voértuig moet worden gesleept,
de motor niet draaien waardoor er meestal geen of onvóldoende luchtdúk in de
ketels aanwezig is. Om de achterwielremmén toch te kunnen lossen dient het
volge.nde te geschieden: BU elk achteruriel bevindt zich een veerremcilinder.
Op elke cilinder zit een metalen dop,_ waarvan de klemschroef kan worden losge-
draaid, waarna de dop kan worden afgenomen. Plaats nu blokken voor de wielén.
Dan een 3/a" pijpsleuiel achter in de 

"iinder 
steken en daarmede de in de cilinder

lanwe.zige.bout linksom draaien, totdat geen druk meer op de bout wordt gevoeld.
Deze handeling moet op alle cilinders worden toegepasi. Daarna kan dà wagen
worden versleept.

Attentie Aangezien in zo'n geval absotuut geen remmen op het voertuig aanwezig
ziin, mag het slepen niet met een sleepkabel geschieden, doch-uitsluitend
met een trekstang.

Wanneer het slepen is beéindigd en de storing is opgeheven en er weer voldoende
luchtdruk in de ketels aanwezig is, kan de béOieninlspal in de rijstand (,,drive")
worden gezet. Direct daarna moet met de s/E'" pijpsÉutel de bout weer helemaal
worden ingeschroefd en dan de metalen dop wéer worden aangebracht met de
ontluchtopen ing naar onder of naar achter iericht.
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ONDERHOUD

Onderhoud algemeen
Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen niet voor-
komen, dat ook een automobiel, die aan de hoogste eisen voldoet, op den duur
s.lijtage gaat vertonen. Deze slijtage treedt bU bepaalde onderdelen vroeger op
dan bU andere en ontstaat bovendien zeer geleidelijk, zodat indien men ér niet
speciaal acht op slaat, dit ontstaan nauwelijks wordt bemerkt. Dan kan echter de
slijtage reeds een zodanige vorm hebben aangenomen, dat een somtijds betang-
rijke reparatie onvermijdelijk is. Een reparatie, welke niet alleen kosten met zióh
mede brengt voor de herstelling zelf doch vooral door de bedrijfsstagnatie, welke
misschien niet direct in geld kan worden uitgedrukt, maar waarvan de werkelijke
omvang zeer belangrijk kan ztjn.
Voorkom bedrijfsstagnatie, niet alleen door een goede behandeting, maar ook
door gen periodieke controle en onderhoud, waarvoor de DAF-organisatie een
speciale seryice verleent. Een juiste omschrijving van deze speciale-service vindt
U in de service-couponboekjes. Wendt U hiertoe tot de DAF-dealer.

Controleer en onderhoud de wagen op geregelde tijden. Hierbij dlent te worden
opgemerkt dat ondler ongunstige bedrijfsomstandighed,en, de onder PERIODIEK
ONDERHOU,D genoemde kilometerstanden zonodig moeten worden bekort. Pteeg
hiervoor overleg met de DAF-dealer.

Motorsmering

Ondanks de goede werking van de filter is het niet te vermijden dat verontreini-
gingen in de olie terecht komen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit het uit de buiten-
lucht aangezogen stof, gevormde condenszuren en fijn verdeelde kool- en metaal-
deeltjes, die tezamen de samenstelling van de olie kunnen veranderen, slijtage
veroorzaken en door de zuuryorming het metaaloppervlak aantasten. Dit zal
naarmate de verontreiniging aangroeit de beschadiging doen toenemen. Het niet
tijd ig verversen van de smeerolie kan daarom zeer ernstige gevolgen hebben.
Men tapt de smeerolie af wanneer de olie warm, dus goed vloeibaar is. Bovendien
is het belangrijk om het voertuig horizontaal te plaatsen.
Ten sterkste wordt afgeraden de motor met petroleum enz. door te spoeten, daar
het onmogelijk zal ztjn alle petroleum af te tappen, zonder de pan te verwijderen;
deze achtergebleven hoeveelheid zal de nieuwe olie verdunnen. Maak de vuldop
goed schoon alvorens deze te openen.

188/7-33 188i7_34

Afb. l9 OliekoelerAfb. f I Smeeroliefilter
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Het smeeroliefilterelement dient ook regelmatig te worden vernieuwd, zie hiervoor
onder PERIODIEK ONDERHOUD. Voor het vernieuwen van dit smeeroliefilter-
element moet eerst het smeeroliefilterhuis worden afgetapt door de plug 1 in
atb. 18 los te draaien.

Verwijder daarna het huis door de bout 2 in afb. 18 los te draaien. Het filterelement
kan nu uit het huis worden genomen. Alvorens het nieuwe element te plaatsen,
maak eerst het huis inwendig goed schoon met gasolie.

Wanneer de motor met verse olie is gevuld, laat dan de motor even draaien, zodat
ook het smeeroliefilterhuis kan worden gevuld. Peil vervolgens de olie weer
en vul eventueel bU.

Turbocompressor

Omdat de wagen is uitgerust met een DU motor, bevindt zich naast de motor een
tu rbocompressor.
De turbocompressor behoeft weinig onderhoud. BU de î 00.000 km-periode verdient
het aanbeveling om de compressor een inwendige controle- en onderhoudsbeurt
te .geven. Dit laatste mag uitsluitend door een vakkundige geschieden, daar de
turbocompressor, evenals de brandstofinspuitpomp een precisie instrument is.
Wel dienen de bevestigingsbouten, waarmede de compressor op het uitlaat-
spruitstuk is bevestigd bU de nul-inspectiebeurt en voorts bU elke 25.000 km op
vastzitten te worden gecontroleerd. Vanzelfsprekend is, dat ook regelmatig de
verbindingen van smeerolie- en luchtleidingen op afdichting worden geóontrolàerd.
Een losse inlaatluchtleiding is schadelijk voor de turbocompressor, daar in zo'n
gevaf de compressor ongezuiverde lucht kan aanzuigen.

ln afb.20 is in principe de werking van de turbocompressor weergegeven.
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Brandstofsysteem
Het principe van het brandstofsysteem wordt schematisch weergegeven door
afb.21 .

Het is van het allergrootste belang, dat steeds gasolie van goede kwaliteit wordt
getankt. Aangezien de inspuitpomp en de verstuivers precisie instrumenten zijn,
zijn er in het brandstofsysteem de nodige filters opgenomen om zoveel mogelijk
te voorkomen, dat deze instrumenten zouden kunnen worden beschadigd.
Een regelmatig onderhoud van deze filters is dus noodzaketijk. De tankzeef
(3 in afb. 21) d ient gelijktijd ig met het schoonmaken , van de brandstoftank te
worden behandeld.

De waterafscheider (4 in afb. 21) zorgt o.a. voor het afscheiden van het water uit
de gasolie. Om d it water te verwijderen d ient regelmatig de kolf te worden
afgetapt door het plugje (in afb. 22) iets open te draaien tot het water volledig
is verdwenen. Dit aftappen kan het best geschieden als het voertuig langere tijd
heeft stilgestaan, waardoor het eventueel aanwezige water beter de gelegenheid
heeft gekregen om te bezinken en dan de afscheiding water - gasolie duidelijker
is geworden. Bij een grote onderhoudsbeurt dienen deze bezinkkolf en het bezink-
kolfje onder de opvoerpomp inwendig te worden gereinigd.
Het fiinfilter (6 in afb. 21) dient regelmatig te worden vervangen (zie PERIODIEK
ONDERHOUD). Draai hiertoe de kolf los en vervang deze in zijn geheel door
een nieuwe. De oude kolf mag dus niet inwendig worden, gereinigd en opnieuw
worden gebruikt.

De brandstofleidingen moeten absoluut luchtdicht ztjn. Lekken in de brandstof-
leidingen kunnen optreden aan de zuigzijde, d.w.z. tussen de brandstoftank en
de brandstofopvoerpomp, of aan de perszijde, d.w.z. tussen brandstofopvoerpomp
en verstu ivers.

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afb. 21 Schema

Vulmond
Brandstoftank
Tankzeef
Waterafscheider
Opvoerpomp
Fijnfilter

brandstofsysteem

7. Overdrukklep
op inspuitpomp
Verstu ivers
Terugvoerleid ing
OntluchtpUpje
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8.
9.

10.
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Lekken aan.de zuigzijde veroorzaken het toetreden van lucht in het brandstof-
systeem. Er kan echter ook lucht in het systeem komen, nt. wanneer de brandstof-
tank nagenoeg leeg.is;. controleer dit dus in de eerste plaats. BU het aandiaaien
van de wartels van de leidingen rnoet vooral worden gezorgd dezà niet te forceren.

De brandstofinspuitpomp is een precisie-instrument, dat alleen door specialisten,die over het daarvoor noodzaketijke gereedschap beschikken,mag worden
behandeld. De hieraan bevestigde úerzelelingen mogen niet worden verbroken
daar andiers de garantie vervali. v - 

-
De venstuivers dienen, om eel goede werking te verkrijgen, op de juiste inspuit-druk te zijn afgesteld. De afstelling hiervaà dient oóÉ door een deskundige,
voorzien van de daarvoor benodigde apparatuur te worden verricht.

Het verd ient aanbeveling steeds en ige op de
verstu ivers bij de hand i" hebben.

wanneer men twgfelt of een verstuiver al of niet
volgt te werk gaan:

Draai bij stationair toerentat de wartelmoer van de inspuitleiding aan de verstuiverlos, totdat gasolie kan ontsnappen.

Wanneer dit nu de wartelmoer van een slecht werkende verstuiver is, dan geeftdit losdraaien geen merkbare invloed op de werking van de motor. be=e proef
geeft echter geen.bewijs, dat de verstuiver slecht wei.t, daar ook Oe mogèliikfr"tO
bestaat, dat een element van de brandstofinspuitpomp defect is. Om Oit É k-unnen
aantonen dient men de vermoedelijke slechte verstuiver te vervangen door eengoede reserve verstuiver en de pioef te herhalen.

@O

ju iste druk afgestelde reserve

goed functioneert, kan men als

188/6-31

Afb. 23 Brandstoffijnfilter

\
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188t7-35

Waterafscheider
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Ontluchten brandstofsysteem

Wanneer ondanks alle voorzorgen toch lucht in het brandstofsysteem komt,
moet men dit ontluchten. Daartoe is op de opvoerpomp een gekartelde knop
aanwezig. Deze dient te worden losgeschroefd, waarna door deze op en neer te
bewegen de opvoerpomp wordt bediend. Dan deze knop net zo lang op en neer
bewegen totdat een grote weerstand wordt gevoeld. Daarna de knop neerdrukken
en deze weer vastschroeven.

Luchtfilter

Het luchtfilter is van het oliebadtype. Bij elke tweede smeerolieverversing van de
motor, dient de oliepan van dit luchtfilter te worden gereinigd en met nieuwe
motorolie tot aan het niveau merkteken te worden gevuld, het filterelement dient
in gasolie te worden uitgewassen. Het reinigen van dit element mag absoluut niet
met water, hete loog of stoom geschieden.

188 17-36A

Afb. 24 Brandstofinspuitpomp
1. Handpompje

Afb. 25 Luchtfilter
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KOELSYSTEEM

Het is van belang het maximale koeleffect van het koelsysteem te behouden.
Spoel daarom cilinderblok en radiateur twee maal per jaar door, na de thermo-
staten uit hun huis te hebben verwijderd.
Zor.g ervoor dat de luchtdoorgangen van de radiateur niet verstopt raken door
vuil of insecten. Dlt belemmert een goede luchtstroom, dus een goede warmte
afgifte. Wanneer het koelwater kookt, zet dan het voertuig stil, "doch laat de
motor stationair (dus onbelast) doordraaien totdat de tempeiatuur van het koel-
water is gedaald; bovendien kan de onderste hendel van de warme lucht installatie
naar links worden getrokken, waardoor de radiateur van de kachel wordt
tf9eschakeld en daardoor de inhoud van het koelsysteem wordt vergroot.
Giet geen koud water in een warme motor. Hierdoor kunnen cilinàerkop, blok,
enz. scheuren.

Thermostaten

De thermostaten regelen de koelwaterstroom bU koude en warme motor. Wanneer
de bedrijfstemperatuur n9g niet is bereikt, wordt het koetwater via een omloop-
ptJp teruggevoerd naar de pomp. Het zal duidelijk zijn dat een goede werking
van de thermostaten zeer 

. 
belangrijk is voor een goede koeling-. Een defecté

thermostaat moet daarom direct worden veryangen.

V-snaren,

Pg tpunning van de V-snaren dient op geregelde tijden te worden gecontroteerd.
Bij een juiste_ spann.ing moet men de snaren tussen de dynamo en dé waterpomp-
poef ie 12 - 15 mm kunnen indrukken (zie afb. 26). De V-snaren dienen steeds
per paar te worden vervangen.

.t
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Doorspoelen

Laat tweemaal per iaar het koelsysteem doorspoelen en wel alvorens bi; het
ingaan van de winterperiode met anti-vries moet worden gevuld, en na afloop
van de winterperiode het anti-vries weer wordt afgetapt. Tijdens dit doorspoelen
moeten de thermostaten zijn verwijderd.

Aftapkranen koelsysteem .

Er bevinden zich drie aftapkranen in het gehele koelsysteem nl. één rechts opzii
van het motorblok (zie afb. 27), één midden onder de radiateur (zie afb. 28) aaÀ
de achterzijde hiervan en één opzu van de oliekoeler (zie afb. 29).

Wintervoorziening

Tijdens perioden dat de temperatu-ur beneden 0o C kan komen is het noodzakelijk
om het koelsysteem tegen bevriezen te beschermen. Tap hiervoor het koelsysteem
geheel af via de drie eerder genoemde aftapkranen waarbij tevens de onderste
hendel van de warme lucht installatie naar links moet worden getrokken en de
watervuldop moet worden verwijderd. Vul daarna met anti-vrieé in een meng-
verhouding als aangegeven op de verpakking van het anti-vries middel van frét
betreffende merk.
Er wordt me-t nadruk op gewezen een anti-vries middel te gebruiken yan een
bekend en betrouwbaar merk, hetwelk op een aethyleen-glycol basis berust.
Heeft men eenmaal een bepaald merk gekozen, dan dient ook een eventuele
bijvulling van hetzelfde merk te ztjn. Een mengsel van verschillende merken
anti-vries kan aanleidi4g geven tot moeilijkheden.
Een anti-vries middel op aethyleen-glycol basis is een middel, dat het inwendige
van het koelsysteem het minst aantast en daarbij nog het voordeel heeft dat hét
minder snel verdampt dan water. Doordat de soorteli.lke warmte van dit middel
kfeiner is dan van water, zal bij een gelijke warmte-on[wikkeling van de motor de
temperatuur van het koelmiddel sneller stijgen. Het gevolg is dàt de temperatuur-
mgter sneller oploopt.

189/1-6

Afb. 27 Aftapkraan motorblok
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Afb. 28 Aftapkraan radiateur
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Enige opmerkingen bU het gebruik van dit anti-vries middel:

1. Alvorens over te gaan tot het gebruik van anti-vries verdient het aanbeveling
het koelsysteem terdege te reinigen en de koppakking op lekkage te contro-
leren (lekkage van glycol in de motor veroorzaakt vastkitten van delen). Ook
de waterslangen en verbindingen dienen te worden nagezien en eventueel te
worden vervangen.

2. Wordt bU het verwisselen van de motorolie een kleverige substantie in de
afgetapte olie gevonden dan kan worden aangenomen dat anti-vries in de olie
is terecht gekomen. Een grondige reiniging en inspectie zijn dan noodzakelijk.

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

Anti-corrosiemiddel

Om het inwendige van het koelsysteem tegen corrosie te beschermen dient aan
het koelwater een emulgeerbare olie (bijv. Shell Donax C) te worden toegevoegd.
Daardoor zal het koelsysteem in een goede conditie blijven en kans op slechte
warmte-overdracht of verstoppingen sterk worden verminderd.
Emufgeerbare olie moet in de verhouding van 1o/s aan het koelwater worden toe-
gevoegd waardoor dit een melkwitte kleur krijgt. Wanneer tijdens een geregelde
controle mocht bltlken, dat het koelwater doorzichtig is geworden, mag 100 cc
worden toegevoegd.
Wanneer in het koelsysteem anti-vries wordt gebruikt behoeft In de regel geen
emulgeerbare olie te worden toegevoegd,daar de meeste anti-vries merken reeds
anti-corrosie toevoegingen bevatten.

1881)44A
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Het remsysteem is van het luchtdruk-mechan ische type. Op de vrachtwagen
(A-chassis) bestaat het remsysteem uit twee gescheiden kr:ingen, waaryan een
op de voorwielremmen en de ander op de achterwielremmen werkt, terwijl een
eventuele aanhangagen is aangesloten op de kring van de voorwielremmen.
Op de trekker (T-chassis) bestaat het remsysteem ook uit twee gescheiden
kringen doch één kring hiervan werkt op de voor- en achterwielremmen van de
trekker en de ander op de wielremmen van de oplegger.
In verband met deze twee gescheiden kringen zijn er twee wijzers in de
luchtdrukmeter aanwezig. Deze geven de druk in de luchtvoorraadketels aan.
De repschoenen worden uitgezet rnet behulp van een,,S"-nok, die via een zgn.
,,Slack adjuster" (:. speling afsteller), door een voor elk wiel afzonderlijke
remluchtkamer, waarin zich een membraan bevindt, wordt bediend.
Een parkeerremhefboom is niet aanwezig, doch wel een parkeerrempal, welke
zich links naast het instrumentenbord bevindt. Bij deze parkeerrern worden de
remschoenen van de achterwielen aangezet door sterke schroefveren en zaj
worden gelost door luchtdruk. Indien er door een storing geen of onvotdoendè
luchtdruk in de ketels aanwezig is en de wagen moet worden versleept, dient te
worden gehandeld als op blz. 20 onder ,,slepen" is gegeven.

Gontrole

Om te controleren of het luchtdrukgedeelte van het remsysteem aan de gestelde
eisen voldoet, moet men de motor op ca. 1000 omw/min laten draaien. De ketel-
drukken moeten nu oplopen tot minstens 5 kg/cmz, waarna de zoemer ophoudt
met zoemen.
Indien bU stilstaande motor de keteldruk snel terugloopt, is dit een aanwijzing
dat er ergens in het luchtdruksysteem een lekkage is. Deze dient te worden
opgespoord en hersteld, daar een lekkage de veiligheid van het remsysteem
vermindert. Per pedaalslag mag de druk niet meer dalen dan ca.0,3 kg/cm2.

Remafstelling

Stef de remmen nooit af wanneer de remtrommels warm (dus uitgezet) ztjn,
aangezien dan de mogelijkheid bestaat, dat wanneer de trommels zijn afgekoeld,
de remmen gaan slepen.

/lt
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Afb. 30 Remafstelling
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VOORWIELREMMEN

1. Zet de parkeerrem aan.

2. Crick de vooras op onder een veerstoel.
3. Plaats een ring- of steeksleutel op de stelbout van de remsteller, druk de

borgring (1 in afb. 30) welke zich onder de kop van de stelbout bevindt naar
binnen, eh draai de stelbou t (2 in afb. 30) zodanig, dat de remnokas in
dezelfde richting draait als deze wordt gedraaid tijdens een remactie.

4. Vervolgens de stelbout zover draaien totdat het wiel vastzit.
5. Draai de stelbout nu zover terug, dat het wiel juist vrij kan draaien.
6. Herhaal deze afstelling bU het ander wiel.

ACHTERWIELREMMEN

1. Plaats stopblokken tegen de voorwielen en zet de parkeerrem vru.
2. Crick de achteras op onder een veerstoel. Daarna handelen als genoemd in

de punten 3 t/m 6 onder ,,Voorwielremmen".

Drukregelaar, olie-afscheider en bandenvutapparaat

Aan de linkerz'ljde van het motorblok bevindt zich in het luchtdruksysteem een
qecombineerd.e drukregelaar, olie-afscheider en bandenvulapparaat (iie afb. 33).
De.drukregeling en de olie-afscheiding geschieden automatiscl'r. Door frét
afschroeven van de aan dit apparaat aanwèzige vleugelmoer kan op de plaats
van deze vleugelmoer een luchtslang met schróefwartèl worden aangesloten om
bijvoorbeeld de banden te kunnen oppompen.
Wanneer er lucht wordt afgenomen, dan moet de motor draaien. Indien de druk
in de ketel maximaal is, dus 7,35 kg/cme, dan kan er geen lucht worden af-
genomen, doordat dè drukregelaar dan afblaast en daarbU het bandenvulappa raat
kort sluit. De druk in de ketels dient dan iets lager te z,ii dan de druk waaibq; de
drukregelaar afblaast. Dit kan worden verkregén dooi het rempedaal een paar
keer in te trappen.

189/3-16

Afb. 34 Vorstbeveiliger

18912-13
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Vorstbeveiiiger

Ter bescherming va! het luchtdruksysteem tegen bevriezen is een vorstbeveifiger
aangebrac.ht. Deze bevindt zich in de luchtleiding, welke van de drukregelàar
naar de ketels gaat. Op deze vorstbeveiliger bevindt zich een vleugeimoer
(zte afb. 34), waaraan tevens een peilstokje is bevestigd. Atvorens van de
vorstbeveiliger wordt gebruik gemaakt, dient voor het intreden van de koude
perioden de kolf van de vorstbeveiliger te worden gedemonteerd om deze inwendig
te reiniggn. Na montage moet de kolf via de vulstop met brandspiritus wordei
gevuld. Dit vullen dient te geschieden met stilstaande motor en waarbij de
bed.ieningspen in stand 1, (zie afb. 34) moet worden gezet, door de pen in te
drukken en een kwart slag te draaien; dit ter voorkoming dat luchtdruk in de
kolf zou komen, waardoor épiritus via de vulopening kan o"ntsnappen.
Tijdens perioden dat de temperatuur beneden *S'C daalt, diehi de beveiliger
in werking te worden gesteld door de bedieningspen een kwart slag te draalen
waarna .de pen door veerdruk in stand 2 komt (zie afb. 34). BU témperaturen
boven *5" C moet de bedieningspen weer worden ingedrukt en éen kwart slag
worden gedraaid. De vorstbeveiliger is dan buiten werking gesteld.
Al na.ar gelang van het gebruik dient de hoeveelheid aanwézlge spiritus één keer
per dag of per week te worden gecontroleerd.

STUURINRICHTING

Pq *u-gen is uitgerust met een hydraulisch bekrachtigd stuur. Bij het hydraulisch
bekrachtigd stuur dient de hydraulische vloeistof tevens als smeermiddel voor het
stuurhuis. B[j dit type.stuur dient onderscheid te worden gemaakt tussen olievulling
(voor de eerste maal) en olie bijvulling.
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Afb. 35 Voorraadtankje yan
hydraulisch bekrachtigd stuur

189/3-20

Afb. 36 Olie-aftapplug yan
hydraulisch bekrachtigd stuur
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Olievulling

Crick eerst de vooras op, zodat beide wielen vrij van de grond staan. Het vullen
van het stuurhuis en de stuurpomp geschiedt door de vulopening (1 afb.35)
in het voorraadtankje, hetwelk zich links van het stuurhuis bevindt.-
BU de eerste vulling of bij olie verversen moet dit tankje eerst tot boven aan de
rand met olie worden gevuld (hier.bij verdient het aanbeveting de deksel van het
voorraadtankje, door losdraaien van de vleugelmoer (2 afb. 35) te verwijderen).
Daarna moet de motor worden gestart; het toerental- mag niei boven s[ationair
uitgaan. Het olieniveau in het voorraadtankje zal nu zakkén en daarom moet er
olie worden brjgevuld. opdat het voorraadtankje niet door de pomp wordt leeg-
gezogen. Daalt het olieniveau niet verder dan kan met de ontluchting worden
begonnen. Hiertoe moet het stuurwiel meerdere malen van aanslag tot aanslag
heen en weer worden gedraaid, opdat de in het systeem aanwezigJlucht via he-t
voorraadtankje kan ontwijken. Er moet zo lang worden bijgevuld toi het olieniveau
bij draaiende motor en ontlucht systeem niet meer ondei óe bovenste merkstreep
van het oliepeilstokje zakt. Het systeem is volledig ontlucht wanneer bij draaien
van het stuurwiel er in het voorraadtankje geen luòhtbellen meer opstijgén en bij
afgezette motor het olieniveau in het voorraàdtankje niet hoger dan ì àîcm stUgtJ
het olieniveau komt hierdoor boven de bovenste merkstreep van het oliepeilsto-kJe.
De olie moet elke 100.0010 km worden ververst. l-Jet filtereiement in het voorraàd-
lqnkje moet daarbrj worden vernieuwd. Na verwijdering van de rubberring kan het
filterelement worden uitgenomen.

Controleren Yan het olieniveau

Het olieniveau moet elke 2.500 km worden gecontroleerd. Eerst moet bij stilstaande
motor met behulp van het oliepeilstokje worden vastgesteld of ei olieverlies
heeft plaats gehad. Dit is reeds het geval wanneer het olieniveau tot de bovenste
merkstreep staat. Om lucht aanzuigen te voorkomen moet eerst bU stilstaande
motor zoveel olie worden bijgevuld dat het olieniveau 1 à 2 cm boven de bovenste
merkstreep komt te liggen. Daarna moet de motor worden gestart en nogmaals
het olieniveau worden gecontroleerd. Er moet nu bij draaiendé motor olie ùorden
btjgevuld tot het olieniveau tot de bovenste merkstreep ligt. BU afzetten van
de motor moet, zoals hierboven is beschreven, het olieniveau 1 à 2 cm boven de
bovenste merkstreep van het oliepeilstokje stijgen.
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KOPPELING

De koppeling wordt hydraulisch bediend. Periodiek moet de hoeveelheid rem-
vloeistof in het voorraadtankje (zie afb. 37) worden gecontroleerd en, eventueel
worden bijgevuld. Het voorraadtankje bevindt zich links onder het instrumentenbord.
Gelijktijdig dient de vrije slag van de koppeling te worden gecontroleerd en
eventueel te worden bijgesteld door middel van de stelbout, welke zich rechts
van het koppefingshuis bevindt (zie 1 in afb.38).
Voor het afstellen, dient eerst te worden gecontroleerd 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
overeenkomt met het voorgeschrevene (zie technische gegevens). Vergeet hiernà
niet de borgmoer weer vast te zetten.

Ontluchten

Indien enig deel van het hydraulisch bediende koppelingssysteem gedemonteerd
is geweest, of indien is gereden met te weinig remvloeistof, is he[ noodzakelijk
het koppelingssysteem te ontluchten.
Vul hiervoor het voorraadtankje en schuif een rubber of plastic slangetje op de
ontluchtingsnippel ('2 in afb. 3'8) van de werkcilinder en dompel het aÀdere einde
in een gedeeltelijk met verse remvloeistof gevuld glazen potje. Draai nu met een
sleutel de nippel één slag los. Trap het koppelingspedaal in en draai de nippel
dicht voor het einde van de pedaalslag is bereikt. Laat het pedaal weer terug-
komen en herhaal dit net zo lang totdat er geen luchtbellen meer in het glazen
potje opstljgen. Het is belangrijk tijdens het ontluchten het vloeistofpeil in het
voorraadtankje te controleren en zonodig bU te vullen. Hierdoor voorkomt men
dat opnieuw lucht in het systeem komt. De remvloeistof, die uit het systeem is
gevloeid, kan niet direct worden gebruikt voor het bijvullen van het voorraad-
tankje, omdat deze te veel lucht bevat. Deze dient eerst een uur of twee te staan,
alvorens zai veilig weer kan worden gebruikt. Gooi vuile remvloeistof weg, deze
kan storingen veroorzaken.

Afb. 37 Voorraadtankje van
hydraulisch bediende koppeling

189t4-24

Afb. 38 Koppeling
1. Stelbout

2. Ontluchtingsnippel
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WIELEN !

Afvorens wielmoeren los te draaien is het raadzaam om eerst de draad van de
uitstekende wielbouten met een harde borstel te reinigen en dan van een druppel
olie te voorzien. Eveneens als een wiel wordt gemonteerd een druppel olie op de
draad van de wielbout laten vallen om te voorkomen dat de moeren door roest
vast gaan zitten. Men lette er op, dat de verzonken gaten, waarin voor het
binnenwiel de conische kant van de bout en voor het buitenwiel de conische
veerring valt, vrij zijn van stof en verf en dat ook de vlakken van de wielschijf
en de naaf, die tegen elkaar vallen, goed schoon ztjn. Dit geldt eveneens voor
de tegen elkaar liggende vlakken van de dubbel gemonteerde achterwielen. Door
aanwezigheid van vuil e.d. liggen de wielen niet vlak aan, waardoor veryorming
van remtrommels kan optreden met als resultaat slechte remwerking en kans op
shimmyen. Let op het bovenstaande in het b';jzonder wanneer men reseruewielen
monteert, daar deze dikwijls door stof en modder zijn verontreinigd. Van pas
geverfde wielen moet men de verzonken gaten zorgvuldig schoonmaken.
De moeren van de wielen, welke nieuw of verwisseld zijn, moeten na î 00 km nog
eens worden aangedraaid. Doe dit diagonaalsgewijze.
Attentie: BU het gebruik van ,,Trilex" wielen de moeren steeds op één volgend
aandraaien, dus niet diagonaalsgewijze.
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KANTELEN VAN DE CABINE

Nadat alles wat zich tos in de cabine bevindt is verwijderd of vastgesjord, kan de
vergrendelingshefboom in de cabine naar rechts worden omgélegd. Daarna
dienen beide portieren te worden gesloten. Nu aan de rechterachterzijde van de
cabine. met de rechterhand de handgreep vastpakken (zie afb. 39) en naar beneden
trekken en veryolgens met de linkerhand de veiligheidsvergrendeling (zie afb.40)
ontkoppelen. Met slechts een lichte druk zal de cabine gaan open kantelen.
Om de cabine dicht te 'kantelen moet men met de rechterhand aan de handgreep
de cabine e'ven op en neer schommelen en daarbij met de linkerhand de greep
(zie afb.41) optrekken, waarna de cabine met de rechterhand kan worden dicht-
gekanteld tot deze in zijn veiligheidsvergrendeling valt. Hierna de vergrendelings-
hefboom in de cabine naar links omleggen.

Afb. 39 Cahine openkantelen
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Afb. 40 Veiligheidsvergrendeling Afd. 41 Gabine dichtkantelen
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ELECTRISCHE INSTALLATIE

(Schema, zie blz. 24)

189/6-36

Afb. 42 Zekeringen

1. Linker koplamp (grootlicht),
verklikkerlampje (blauw)

2. Rechter koplamp (grootlicht)

3. Linker koplamp (dimlicht)

4. Rechter koplamp (dimlicht)

5. Achterlicht (rechts),
Rechter koplamp (stadslicht),
Omtrekverlichting

6. Achterlicht (l inks),
Rechter koplamp (stadslicht),
I nstru mentenbordverl ichti n g

Cabineverlichting

Looplamp / sig. aansteker,
klaxon

7.

8.

10.

11.

9. Richtingknipperlichten,
stoplichten

12. Schakeling hulpbak /
diff. blokkering

Ruitewisser, ruitesproeier

Verklikkerlichtjes,
luchtventílator
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Onderhoud
Wannee r aan de electrische installatie moet
beveling om de hoofdschakelaar af te zetten.
Dit voorkomt kortsluitingen.

Accu

worden gewerkt verdient het aan-
De installatie is dan spanningloos.

De accu moet minstens iedere maand worden gecontroleerd. De vloeistof
(electrolyt) moet altijd 5 mm 'boven de platen staan-. ts het niveau gezakt, dan
moet men uitsluitend bijvullen met gedistilleerd water. Polen en póolklemmen
van de accu moet men steeds goeà schoon en vrij van oxydatie houden. De
poolklemmen moeten goed vast zitten. Vet ze in met zuurvrije vaseline.
De luchtgaatjes in de vuldoppen moeten steeds open zijn. Zijn deze verstopt,
verwijder de vuldop en s.tgek het gaatje met een ijzerdraadje dbor. Zorg steeds,
dat de accu's met de vuldoppen zijn afgesloten wanneer aan of nabij d; accu's
moet worden gewerkt, daar een vonk of open vuur het in de accu gevormde
explosieve waterstofgas makkelijk tot ontbranding kan brengen. Het- verdient
aanbeveling de toestand van de accu van tijd toi t|;d te conlroleren door het
s.g. van het zuur te met"l. Dg Yglgende gege'vens kunnen worden aangehouden:
vof f edig geladen 1 )28 - 1,19; lgll geladen -F 1,20; beneden 1,12 acóu geheel
ontladen, e.e.a. gemeten bU 2,0" C.

.?p aflezing moet voor de verschillende celten onderling ongeveer gelijk zijn.
Wanneer het zuur wordt gewogen moet gelijktijdig wordàn geiontroleérd of 

-de

vloeistof, die in de zuurweger wordt opgezogen, échoon is.
f n 

. 
geladen toestand moet de celspanning mlnstens 2 volt bedragen. Indien de

celspanning 1,6 volt of minder bedraagt dan is de cel ontladen. be verschillen
tussen de celspanningen onderling mogen niet meer dan 0,2 vott bedragen.

Generator en staÉmotor
De g_enerator en startmotor moeten af en toe inwendig worden gecontroleerd
(zie PERIODIEK ONDERHOUD) teneinde een goede weiking te veLekeren.
1. Bedrading. Controleer de bedrading en de isolatie op breuk of beschadiging

en zorg dat alle aansluitingen schoon zijn en goed vastzitten.
2. Co|lector. Een vuile collector kan worden schoongemaakt door er een schoon

droog lapje tegen te houden en het anker langzaam met de hand te draaien.
3. Borstels. Controleer of de borstels vril rn de houders kunnen bewegen. Wan-

neer de borstels door slijtage te kort zijn geworden, dan moeten dé borstels
worden veruangen. Ter voorkoming van schade aan de coltector is het zaak
om elke 25.0100 km de minimale lengte van de borstels te controleren.

At'tentie: Dit voertuig is voorzien van een draaistroomgenerator (wisselstroom-
dynamo). Hierin bevinden zich geen collectorkoolborstelé doch wel dioden. Deze
dioden dienen om de stroom gelijk te richten.
Door deze dioden dient bij werkzaamheden aan het voertuig aan het volgende te
worden gedacht:
Nimmer de accu poolklemmen losnemen als de generator nog draait;
Nimmer electrisch lassen aan het voertuig voordat beide accu poolklemmen zijn

losgenomen en de steker uit de regelaar is getrokken (deze regetaar
bevindt zich rechts onder het instrumentenbordkastje);

Nimmer de aansluitingen van de regelaar of generator verwisselen of met massa
doorverbinden i

Nimmer de accu met behulp van een oplaad-apparaat laden, zonder dat beide
accupoolklemmen ztjn losgenomen.

Koplampen

De stadslichttampjes zijn in de koptampen ingebouwd en ztjn ontstoken wanneerde lichtschakelaar zowel in stand t àls in 
-stand 2 staai geschat<JtO, Our bU

ingeschakeld dim- of grootlicht zijn de stadstichttampjes altijó ontstoken.
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NIEUWE OF GEREVIDEERDE ONDERDELEN

BU nieuwe of gerevideerde onderdelen moeten tijdens de inloopperiode van de
onderdelen enige extra beurten worden uitgevoerd, te weten:

NA DE EERSTE 5OO KM
Motor
1, Motorolie veryersen (oliekoeler!).
2. Filterelement van smeeroliefilter vernleuwen.
3. Indien nog niet bU nul-inspectie geschiedt:

a. Cilinderkopmoeren aanhalen (zie afb. 43).
b. Klepspeling controleren.

4. Werking oliedruklampje en oliedrukmeter.

Remsysteem
Luchtdrukketels afblazen.

NA DE EERSTE 2.500 KM
Motor
1. Zeef in motorcarter reinigen.
2. Element van smeeroliefilter vernieuwen.
3. Motorolie verversen (oliekoeler!).
4. Luchtfilter reinigen en veryersen met motorolie.
5. Filter van motorventilatie reinigen.
6. a. Cilinderkopmoeren aanhalen (zie afb.43).

b. Klepspeling controleren.
7. Werking oliedruklampje en oliedrukmeter.
8. Maximum onbelast toerental controleren (bU warme motor).
9. Stationair toerental controleren (bU warme motor).

Brandstofsysteem
î. Water uit waterafscheider aftappen.
2. Verzegeling aan bi'andstofpomp controleren.

zc^co 411

Afb. 43 Aanhaalvolgorde cilinderkopbouten en -moeren
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Versnellingsbak, dfifferentieelhuis en hydraulisch bekrachtigd stuur
1. Olie in ver_snellingsbak en hulpbak (indien aanwezig) verversen.
2. Olie in differentieelhuis verversen. (Bij in gebruikname van een gerevideerd

of nieuw differentieel dient de eerste olievulling een inloopotie (She'il S S22gA)
te .zijn. Bij deze eerste vulling dient men tevens ongeve er een rlz liter via dé
vulopening van het pignonhuis te gieten).

3. De hydraulische vloeistof in het bekrachtigde stuur verversen benevens het
filterelement in het voorraadtankje veryangen.

4. Indien nog niet bU nul-inspectie geschied,- dienen de bouten en moeren van
versnellingsbak, achteras, stuurinrichting enz. te worden aangehaatd.

Overige te verrichter w€rkzaamheden
î. Koppelingsdruklager spaanzaam smeren.
2. Vloeistofniveau in reservoir van hydraulisch bediende koppeling controleren.
3. Speling aan stelbout van koppelingshuis controteren.
4. Vloeistofniveau in koelsysteem controleren.
5. Spanning V-snaren controleren.
6. Werking en afstelling van bedrijfs- en parkeerrem controleren.
7. Werking luchtdrukmeter controleren.
8. Stuurinrichting en wieluitlijning controleren.
9. Accu en poolklemmen controleren.
10. Alle leiding- en pijpverbindingen controleren.
1Î. Instrumenten, verlichting, klaxon en accessoires controleren.
12. chassis en cabine doorsmeren volgens schema.
1 3. Portierscharnieren doorsmeren.
14. Koppelschotel (alleen trekkers): nippels van scharnieras met vef smeren en

de draaiplaat schoonmaken en deze invetten; houd daarbij de contactring
droog (niet invetten).

PERIODIEK ONDERHOUD
DAGELIIKS

Remsysteem

Luchtdrukketels afblazen.

ELKE 2.500 KM

Stuurinrichting
Vloeistofniveau in voorraadtankje van hydraulisch bekrachtigd stuur controleren
en eventueel bijvullen met automatische transmissievloeistof.

Motor
Motorolie verversen.

ELKE 5.OOO KM
Motor
1. Motorolie verversen (oliekoeler!).
2. Smeeroliefilterement vernieuwen.
3. Vloeistofniveau in koelsysteem controtèren
4. Spanning V-snaren controleren.
5. Oliedruk controleren d.m.v. oliedruklampje
6. Leiding- en pijpverbindingen controleren.

' Brandstofsysteem

1. Verzegeling aan brandstofpomp controleren.z. Eventueel aanwezig water uit waterafscheider aftappen.

en eventueel bijvullen.

en oliedrukmeter.
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Koppeling
1. Nippels van koppelingsas aan weerszijden van koppelingshuis smeren met vet.
2. Vloeistofniveau in voorraadtankje van hydraulisch bediende koppeling contro-

leren en zonodig bijvullen met remvloeistof.
3. Vrije slag bU koppelingsstelbout controleren.

Stuurinrichting
Verbindingen van stuurarm, stuurstang, fuseearm, spoorstang en fusees smeren.
Olieniveau controleren en zonodig bijvullen met olie tot niveauplug.

Aandrijfas
Kruis- en schuifkoppelingen smeren met vet.

Achteras

Olieniveau in differentieelhuis controleren en zonodig bijvullen met olie tot
n iveauplug.

Versnellingsbak (en hulpbak)

Olieniveau controleren en zonodig bijvullen met olie tot niveauplug.

Remmen

1. Remafstelling controleren.
2. Luchtketels afblazen, om vocht uit
3. Controleren of vorstbeveiliger met

Electrische installatie
1. Vloeistofniveau in accu's controleren en zonodig bijvullen met gedistilleerd

water tot ca. 5 mrn boven de platen.
2. Instrumenten en accessoires op juiste werking controleren.
3. Waterniveau in ru itesproeiertankje controleren.

Chassis
Doorsmeren volgens schema.
Koppelschotel (alleen bU trekkers).

ELKE I O.OOO KM

Motor

Luchtfilter inwendig reinigen en verversen met motorolie.

Wielen, naven

1. Wielmoeren controleren.
2. Steekasmoeren controleren.
3. Wiellagerspeling controleren.

Remmen

De nippel op de remnokas en de nippel aan de binnenzijde van de wieltrommei
(achterwielen) spaarzaam met vet smeren.

ELKE 25.OOO KM

Brandstofsysteem

1. Waterafscheider inwendig reinigen.
2. Bezinkkolfje aan opvoerpomp inwend ig reinigen.
3. Fijnfilterelement veruangen.
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Koppeling

Druklager spaarzaam smeren met vet vla de smeernippel onder aan het
koppelingshu is.

Versnellingsbak (en hulpbak)

Olle veryersen.

Differentieelhuis

Olie veryersen.

Stuurinrichting

Stuurinrichting en wieluitlijning controleren.

Remmen

1. Zeef in olie-waterafscheider reinigen.
2. Onder de stelbout van de ,,slack-adjuster" (: speling afsteller) bevindt zich

een plugje. Dit plugje uitdraaien en vervangen door een smeernippel, dan met
vet smeren en vervolgens de nippel weer vervangen door het plugje.

3. Remvoeringdikte controleren.

Motor

1. Uitwendig reinigen.
2. Carterventilatie reinigen.
3. Klepspeling controleren.
4. Stationair toerental controleren (bU warme motor).
5. Maximum onbelast toerental controleren (bij warme motor).
6. Alle van buiten bereikbare bouten en moeren van motor en accessoires

aanhalen.

Ghassis

Geheel reinigen.
Alle van buiten bereikbare bouten en moeren, ook van aan chassis bevestigde
componenten, aanhalen.

3. Cabinebevestiging controleren.

Electrische installatie

1. Startmotor en dynamo controleren. (BU startmotor letten op minimum lengte
van de koolborstels.)

2. Koplampafstelling controleren.

ELKE 5O.OOO KM

Brandstofsysteem

Verstuivers testen.

Wietnaven

Wielnaven demonteren en wielldgers en naven schoonmaken in tri (CzHCls) en
daarna invetten. Het vet goed in de lagers kneden en naven voor 1/3 deel vullen
met vet.

Remmen

Componenten van remsysteem controleren.
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iI ELKE l OO.OOO KM

Motor

Zeef in ondercarter reinigen.

' Brandstofsysteem

1. Brandstoftank(s) en bodemzeef reinigen.
2. Brandstofinspuitpomp en regulateur testen.
3. Turbocompressor inwendig reinigen en testen.

Stuurinrichting

Filterelement in voorraadtankje van hydraulisch bekrachtigd stuur vervangen,
olie verversen en het systeem ontluchten.

Koppeling

Remvloeistof in hydraulisch bediende koppeling vernieuwen en ontluchten.

Remmen

1. Kop van luchtdrukcompressor reinigen.
2. Persleiding van luchtdrukcompressor naar drukregelaar reinigen, c.q.

vervangen.
3. Membranen van remluchtkamers vernieuwen.

Electrische installatie

Startmotor en dynamo inwendig controleren en lagers invetten.

ATTENTIE:

Onder zeer slechte weersomstandigheden of wanneer de wegen ter bestrijding
van de gladheid met chemicalièn zijn bewerkt is het raadzaam het chassis, i; het. bijzonder de draaipunten van de stuurinrichting een extra smeerbeurt te geven.
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Motor:

Oliebadluchtfilter:

Versnellingsbak en
hulpbak:

Differentieelhuis:

Aandhijfassen:

Hydr. bekrachtigd stuur:

Hydr. bediende koppeling:

Vorstbeveiliger:
(remsysteem)

Koelsysteem:

Mu ltipu rpose

Automatische transm issievloeistof
AQ-ATF type A suffix A

Remvfoeistof SAE J - 1703a

Brandspiritus

BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN

Smeerm iddel : Serie 3 (max. su lfaatasgetal 1 ,5 o/o)

Viscositeit: beneden 0' C
van 0'C tot *30" C
boven *30" C

zie motor

Smeermiddel: M'tl.-L-2105A specificatie
Viscositeit: boven 0' C SAE 90 1)

beneden 0' C SAE 80

Olietype: Mil.-L-2105B specificatie
Viscositeit: boven 0" C SAE 1402)

beneden 0' C SAE 90
BU autom. blokkerend diff.0,8 liter speciaal olie
toevoegen (DAF onderdeel nr. 600î 85).

SAE 20
SAE 30
SAE 40

Vettype:

Olietype:

Dieselbrandstof :

BU temperaturen onder 0' C anti-vries op aethyleen-
glycol basis gebruiken.
Wanneer geen anti-vries in het koelsysteem aanwezig
is, steeds 1 % van een emulgeerbare olie aan het
koelwater toevoegen.

Minimaal te voldoen aan British Standard nr. 2869-1967
Class Aî.
BU zeer lage temperaturen bestaat de mogelijkheid
van paraffine-neerslag, welke verstopping veroorzaakt.
Ter voorkoming hiervan mag 15 o/o lichtpetroleum
(kerosine) worden toegevoegd.
lJsvorming wordt voorkomen door toevoeging van
0,5 o/o brandspiritus.

Indien de wagen veel start- en stopwerk verricht SAE 80 gebruiken.
Indien de wagen wordt gestald in een omgevingstemperatuur lager dan 0" C
moet i.v.m. ,,channelling" met SAE 90 worden gevuld. Dit geldt ook voor
wagens, welke veel start- en stopwerk verrichten.

Toevoegingen aan de brandstof en smeermfiddelen - van wetke soort dan sstq -mogen, behalve in de gevallen door DAF voorgeschreven, niet worden toegepast.
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SMEERSCHEMA / PLAN / SCHMIERPLAN / LUBRICATION CHART
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/ PLAN DE GRAISSAGE SCHMIERPLAN / LUBRICATION CHART/

o
A
V
tr
o
o
o
A
v
tr
o
o
o
A
V
u
o
o
o
A
v
u
o
o

Controferen
Symmetrisch
Verversen

Contrófer
lSymétriquement

lRenouveler

Multipurpose vet

Transmissie olie

Hypoid olie

Motorolie

Remvloeistof

Autom. transmissieolie

Graisse multipurpose

Huile pour transmission

Huile hypoide

Huile moteur

Liquide frein

Liquide pour transmission automat.

Mehrzweckfett

Getriebeól

Hypoidól

Motorenól

Bremsf lússigkeit

Automatgetriebe flùssigkeit

Multipurpose grease

Transmission oit

Hypòid gear oil

Engine oil

Brake fluid

Automatic transmission fluid

c:
S:
V:
c:
S:
Vi-

c:
S

V:
c:
S:
V:

Kontrollieren
Symmetrisch
Erneuern

Check fevel
Symmetrical
Renew

ffi

T

5.000KM-

-25000KM 
-

\'\i

l6M^lffi W



Electrisch schema .
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