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INLEIDING

Dit instructieboek behoort bii DAF voertuigen
uit de F 22OO serie.
Het doel ervan is de chauffeur richtliinen te
geven betreffende de bediening en het onder-
houd en het verrichten van noodreparaties
aan het voertuig. Bovendien is voor technisch
geînteresseerden een beschrijving opgeno-
men van de diverse componenten, waaruit het
voertuig is opgebouwd.
Daar de voertuigen kunnen ziin uitgerust met
verschillende extra voorzieninEen, komen in

dit boek ook onderwerpen ter sprake, welke
mogelijk niet van toepassing ziin op uw voer-
tuig.
Het is van groot belang, alvorens met 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 geere-
den.
Het is tevens noodzakeliik, dat de chautfeur dit
boek altijd bij zich heeft, daar het onderweg
benodigd kan zijn indien men bij een niet-DAF
garage onderhoud laat uitvoeren of indien
noodreparaties moeten worden verricht.

I DE NTI FICATI EG EG EVE NS

1. VERKLARING TYPE-AANDUIDING

De F 22OO serie omvat een vijftal chassis ty-
pen, die elk door hun volledige type-
aanduiding zijn gekenmerkt.
In de type-aanduiding hebben de letters en
getallen de volgende betekenis:

FA 2200

F

A
T
AS

frontstuur chassis
vrachtwagen met één achteras (ax2)
trekker met eén achteras (4x2)
vrachtwagen met éen aangedreven
en rnet één niet-aangedreven achter-
as (6x2)
vrachtwagen met twee aangedreven
achterassen (6xa)

M vrachtwagen met een aangedreven
vooras en twee aangedreven achter-
assen (6xO)

22OO chassis serie
DU DU825 motor
450 wielbasis in cm

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

FA 2200

FAT 22OO

FAS 22OO

AT

FT 2200

FFZ2200



2. TYPEPLAAT

op de cabinewand. achter de bijrijderstoel is
de type-plaat aangebracht. Hierop zijnde toe-
laatbare asbelastingen, het totale maximaal
toelaatbare gewicht, het toelaatbare treinge-
wicht, het motornummer en het chassisnrJrn-
mer aangegeven.

. Bij slaapcabines verscholen onder het bed.

3. KLEURCODE.PLAAT

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

INLEIDING

I DENTI FICATI EG EG EVENS



4. CHASSISNUMMEER

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

5. MOTORNUMMER

Het motornummer is vooraan in de linker zii-
wand van het motorblok, boven de dynamo,
ingeslagen.

6. STAMKAART

Omdat van het voertuig verschillende uitvoe-
ringen bestaan, is op een stamkaart vastge-
legd uit welke componenten het voertuig is
opgebouwd.
Het is van groot belang dat de chauffeur de
stamkaart altijd bij zich heeft, daar deze bij
reparaties benodigd kan zijn.

HHnilgÉEO,l



LHD

RHC

soor

: linkse besturing tropical: tropenuitvoering 

-t 

mech.: mechanische
r: rechtse besturing I stuurinrichting

wielbasis
-l I hydr.: hydraulisch

I I bekrachtrgdevoertuig type motor 

-r 

| | stuurinricÉting

STAMKAART 
,;1DAF ;3[ffiI'J'

Type:

FAT

LHD

llr
22oo 

"I*45J

Chossisnn:

116354

Deoler: lOrdernr

21197
Speciols

Client. Dotum.

6-oo 1333/1
d:d-
6-03
6-04
6 -05

fu 435033

WÈn.lr e-so,/cvao

-

@_@zzii, ?\ 6.3r

type differentieel

bandenmaat

tlrpe versnellingsbak

type regulateur

motomummer

ss: single speed

ts: two speed

reductie(s)

specificatienumme rf

ID E NTIFICATI EG EG EVENS

nummer remschema



INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN

I. 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.

2. CONTACT/STARTSC HAKELAAR

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

A. Contact uit.
B. Contact aan.
C. De contactsleutel kan, tegen de druk van

een veer in, verder rechtsom worden
gedraaid. Deze stand wordt oP de
F22OO niet benut.

D. eerst de sleutel indrukken en verder
draaien: starten.

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

3. OLIEDRUKMETER

Bii 2000 omw/min en warme motor moet de
of iedruk 3,5 - 4,5 kg/crnz bedragen. Bij statio-
nair toerental moet de oliedruk minimaal 1

kg/cm2 zijn De oliedrukmeter werkt alleen als
het contact ,,aan" staat. Indien de oliedruk
plotseling wegvalt moet onmiddellijk worden
gestopt.

4. OLIEDRUK CONTROLELAMP

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



5. KOELWATERTEMPERATUURMETER

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

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

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

6. CONTROLELAMP VOOR
KOELWATERTEMPERATUUR

7. BRANDSTOFVOORRAADMETER

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

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN
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De controlelamp brandt indien de koelwater-
temperatuur boven gO" C is. De lamp werkt
qlleen indien het contact ,,aan" staat.
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8. LAADSTROOM CONTROLELAMP

De laadstroom controlelamp brandt als:

A. De hoofdschakelaar ingeschakeld staat en
de motor niet draait. Deze lamp is dus
tevens een verklikkerlicht voor het inge-
schakeld staan van de hoofdschakelaar
(zie blz. 10).

B. de accu's niet door de dynamo worden ge-
faden. Als deze lamp bij draaiende motor
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.

9. LICHTSCHAKELAAR

De lichtschakelaar heeft drie standen:

uit
Half ingedrukt: stadslichten
Geheel ingedrukt: koPlampen

1 O. INSTRUMENTENBORDVERLICHTING

Wanneer de verlichting is ingeschakeld, kan
door deze knop te draaien de lichtsterkte van
de instrumentenbordverlichting worden gere-
geld.



A.
B.

11. DIMMEN EN LICHTSIGNAAL 12. LUCHTFILTER CONTROLELAMP
(uitsluitend bij toepassing van een droog
type filter)

Als deze lamp brandt, moet het luchtfilterele-
ment bij de eerstvolgende verversing van de
motorolie worden gereinigd, resp. vernieuwd.

groot licht I mits de koplampen
gedimd licht I staan ingeschakeld

C. lichtsignaal

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN
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13. CONTOUR. EN
BREEDTEVERUCHTING

De contour- en breedteverlichting wordt door
middel van deze schakelaar ingeschakeld en

brandt dus altiid tegeliik met de stadslichten
en/ot koplampen.

14. CABINE VERLICHTING

De cabine verlichting wordt automatisch inge-
schakeld bii het openen van het portier aan de
bestuurderszijde. 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.

A. permanent brandend
B. uit
C. alleen brandend wanneer aan bestuur-

derszijde het portier is geopend.

f 5. RICHTINGKNIPPERLICHTEN EN

CLAXON

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

16. CONTROLELAMPEN RICHTING-
KNIPPERLICHT (groen)

a. Motorwagen
Deze lamp knippert als de knipperlichten zijn

ingeschakeld.
b. Volgwagen
Deze lamp knippert als de knipperlichten zijn

ingeschakeld, tenruijl een volgwagen is aange-
koppeld.



17. RUITEWISSERS SCHAKELAAR

De ruitewissers kunnen door middel van de
schakelaar A alleen in werking worden ge-
stefd, indien het contact ,,aan', staat. Oe wis-
sers kunnen naar wens op lage of op hoge
veegsnelhe'id worden ingesteld.

18. RUITESPROEIERS SCHAKELAAR

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

19. 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 kg/cmz treedt een zoemer in werking.
Indien de druk hoger is dan 5 kg/cm2, kunnen
de wielremmen door de veerremcylinders
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 kg/cm2 is, mag niet worden gereden.

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN
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20. SIGAREAANSTEKER/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.

21 " SCHAKELAAR WAARSCHUWINGS.
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.

22. ZEKERINGEN

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



23. RESERVE VERKLIKKERLICHTEN

fn standaard uitvoering zijn twee verklikker-
fichten onbenut gelaten. Deze kunnen der-
halve worden gebruikt als verklikkerlicht voor
bijv. gekantelde cabine, differentieel-blokke-
ring, enz.

24. ONAFHANKELIJKE
REM VOLGWAGEN

Met behulp van deze hendel.wordt de volgwa-
Een onafhankelijk van de motorwagen ge-
remd.
Deze rem dient uitsluitend incidenteel te wor-
den gebruikt om de voertuigcombinatle ge-
strekt te houden, bijvoorbeeld bij schaarnei-
gingen.

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN



25. PARKEER-NOODREM

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 venvol-
gens de hefboom iets opgelicht en verder ach-
terwaarts bewogen, dan staat de hefboom ge-
blokkeerd, zodat deze rem nu als parkeerrem
fungeert.

26. PARKEER.NOODREM CONTROLE-
LAMP

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

27. UITLAATREM BEDIENINGSKNOP

Door met de voet deze knop in te drukken
wordt een klep in de uitlaat gesloten en de
bran dstoftoevoer gestopt.
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 afrernmen vanuit hoge snel-
heden op de vlakke weg is het wenselijk de
uitlaatrem te gebruiken, teneinde de slijtage
van de bedrijfsrem te beperken.



28. TOERENTELLER

Houd het motortoerental steeds zoveel moge-
fijk tussen 1700 en 24OO 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 dicht
mogelijk bij 2400 omw/min ligt.

29. KILOMETERTELLER/
SNELHEIDSMETER

Kilometerteller en snelheidsmeter zijn in éen
apparaat ondergebracht.
De snelheidsmeter registreert de snelheid in
kilometers of mijlen per uur. De teller regi-
streert de totale afgelegde afstand.

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN



30. TACHOGRAAF

Vemieuwen van tachograafischijf

Tachograat bij stilstaande wagen openen
met behulp van een sleutel.
Schijf verwijderen. Bij dagregistratie
moet daartoe de klem (A) worden opge-
licht. Bij weekregistratie moet daartoe de
spanring (B) linksom worden gedraaid en
afgenomen.
Schijven welke ztch nog onder het schei-
dingsmes bevinden, uitnemen door ze iets
naar links te draaien.
Middenveld van de uitgenomen schijf in-
vullen.
De klok gelijk zetten met behulp van het
stelwiel (D).
Let hierbij op het tijdsverschil bijv. tussen
6.00 en 18.00 uur.

Middenveld van de nieuwe schijf invuilen.
Schijf plaatsen.
Bij weekregistratie moet het pakket van
zeven schijven onder het scheidingsmes
(F) worden geplaatst en zodanig gedraaid,
dat de rode punt (P) op het huis de juiste
tijd aangeeft op de schaal van de schijf.
Let ook nu op het tijdsverschil bijv. tussen
6.00 en 18.00 uur.
Bij dagregistratie de klem (A) omlaag
drukken. Bij weekregistratie de spanring
(B) aanbrengen.
Tachograat sluiten en sleutel verwijderen.

Gloeilamp vernieuwen

Contact (H) omhoog klappen en de gloei-
lamp vernieuwen.

Tachograafschijf

J: snelheidsregistratie
K: tijdschalen
L: rijtijden registratie
M: afstandsregistratie
N: middenveld

Middenveld invullen

ol Plaats van vertrekc' 
- il::ilJ:l tr;i,?JJ,"jl'tweede

chauffe ur
Datum

h - ffif5,"J,l3lonil i:il:l'
u Kilometerstand bij aankomst

K.



Rijtijdenregistratie

Sommige tachografen zijn voorzien van twee
knoppen, welke elk op vier standen kunnen
worden gezet:

rijden

werken (o.a. laden en lossen)

rusten in de wagen (bijrijder)

rusten buiten de wagen

Bovenstaande tekens komen ook op de ta-
chograafschijf voor; voor iedere chauffeur
eenmaal. Achter het teken, waarop de knop is
ingesteld, wordt een lijn getrokken door de
tachog raaÍ.

31 . 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 cJe motor afgezet.

x
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32. KOUDSTARTKNOP

Door aan deze knop te trekken, nadat het gas-
pedaal is ingetrapt, wordt de koudstartinstalla-
tie op de brandstofinspuitpomp in werking ge-
steld.

33. VERSNELLINGSHENDEL

AK 6-80 versnellingsbak
Het versnellingshendel heeft zeven standen:
zes versnellingen vooruit en een achteruit (R).
De versnellingsbak is niet gesynchroniseerd,
zodat bij het opschakelen gebruik moet wor-
den gemaakt van de dubbele ontkoppelings-
methode en bij het terugschakelen tussengas
moet worden gegeven.
Er dient altijd naar te worden gestreefd, dat het
motortoerental tussen 17OO en2400 omw/min
ligt.

S 6-80 versnellingsbak
Zie ,,AK 6-80". De S 6-80 versnellingsbak is
echter gesynchroniseerd, zodat geen gebruik
behoeft te worden gemaakt van de dubbele
ontkoppelingsmethode en geen tussengas
behoeft te worden gegeven.

AK 6-80 of S 6-80 versnellingsbak met GV
80 voorschakelbak

De versnellingsbak kan uiteraard ook worden
bediend zonder van de voorschakelbak Ee-
bruik te maken. Om echter het motorvermo-
gen optimaal te benutten is het aan te bevelen
de voorschakelbak te gebruiken.
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De voorschakelbak wordt bediend door middel
van de schakelaar op de versnellingshendel.
De schakelaar heeft twee standen:

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

De voorschakelbak schakelt uitsluitend, als de
koppeling vrij is.
Zie voor het schakelen van de versnellingsbak
onder ,,AK 6-80 versnellingsbak" of ,,S 6-80
versnellingsbak".
a. Schakelen van ,,L" naar ,,H" in dezelfde

versnelling (bijv. van ,,1L" naar ,,1H"):
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:
Druk de schakelaar in en schakel daarna
op de gebruikelijke wijze naar de volgende
versnelling.

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

d. Terugschakelen van ,,L" in de ene versnel-
ling naar ,,H", een versnelling lager (bijv.
van ,r4L" naar ,,3H"):
Trek de schakelaar uit en schakel dan op
de gebruikelijke wijze terug.

34. VERDEELBAK HENDEL (FAZI

A: wegreductie
B: terreinreductie

Het schakelen met de verdeelbak mag uitslui-
tend geschieden bij stilstaand voertuig.

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN



35. SCHAKELAAR BLOKKERING TUS-
SENDIFFERENTIEEL (FAT en FAZ) EN
DIFFERENTIEEL IN VERDEELBAK
(FAz)

De schakelaar mag uitsluitend worden be-
diend bii stilstaand voertuig en ingetrapt
koppelingspedaal.
Het tussendifferentieel en het differentieel in
de verdeelbak moeten zijn geblokkeerd bij het
rijden op losse grond of op een glad wegdek en
mogen niet zijn geblokkeerd, wannecr op
vaste grond wordt gereden.De blokkeerinrich-
ting werkt alleen als het contact ,,aarì" staat.

36. CONTROLELAMP BLOKKERING TUS-
SENDIFFERENTIEEL (FAT en FAZ) en
DIFFERENTIEEL IN VERDEELBAK
(FAzl

Deze lamp brandt wanneer het tussendifferen-
tieel en het differentieel in de verdeerbak zijn
geblokkeerd. De lamp brandt alleen als het
contact ,,aan" staat.

37. PORTIEREN

Ventilatieruit openen : knop A draaien
Raam openen : slinger B draaien
Portier openen : hendel C omhoog
Portier vanaf de binnen zijde op slot (aieen
portier aan bijrijderszijde)

: hendel C omlaag

Beide portieren kunnen van buitenaf worden
afgesloten.



38. CHAUFFEURSTOEL

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

Rugleuning verstellen:
Knop B draaien.

Vering instellen:
Knop C draaien; bij 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, bij linksom draaien
lager.

39. BED

Het bed kan zowel in de omhoog geklapte als
in de neergelaten stand worden vastgezet
door middel van riemen met gesp sluitingen.

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN



40. CABINE TEMPERATUUR REGELING

Bedieningshendels

luchtstroom gericht op
de voorruit
luchtstroom afgesloten

luchtstroom gericht op de
voeten
I uchtstroom afgesloten

verwarmde lucht

frisse lucht

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

Voorruitverwarming

Boven op het instrumentenbord zijn aan
weerszijden roosters geplaatst. De richting
van de hieruit stromende (warme) lucht kan
worden ingesteld door de roosters te verdraai-
en.
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.



41. ZONNEKLEPPEN

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

42. DASHBOARDKAST

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

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN
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43. VENTILATIEKLEP IN DAK

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

44. SPIEGELS

De stand van de spiegels aan de steun kan
op de gebruikelijke wijze worden inge-
steld.
Zonodig kan hiertoe de moer (A) worden
losgedraaid.
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 gewen-
ste stand te worden geplaatst.

45. 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.
Riid 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.

Afkoppelen:
Ontgrendel de bedieningshefboom.
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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 DK 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.
Riid de trekker onder de oplegger.
De koppelpen drukt nu de grendelschijf
terug en vergrendelt zichzelf, doordat de
veerbelaste handgreep terugschiet.
Vergrendel de handgreep door middel van
een hangslot.

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

Type SD en SDK
Verschuiven:

Ontgrendel met behulp van de steeksleu-
tel de vergrendelinrichting.
Druk de koppeltafel voorover. De hieraan
gelaste slotplaat valt nu over het vierkant.
Draai nu aan de voorziide van het frame
met een speciale sleutel door middel van
de draadstang de koppeling in de gewen-
ste stand.
Druk de koppeltafel achterover. De veer-
belaste pennen van de vergrendelinrich-
ting schieten nu in de gaten van het f rame.

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN
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46. AANHANGWAGENKOPPELING

Aankoppelen:
Hefboom omhoog trekken.
Vrachtwagen achteruit rijden tot de trian-
gel stuit; de aankoppeling vindt dan van-
zelf plaats.

Afkoppelen:
Hefboom omhoog trekken en vrachtwa-
gen wegrijden.

47. AANSLUITEN REMMEN
VOLGWAGEN

De luchtslangen en de koppelingskoppen zijn
als volgt gecodeerd:
Rood : voorraad
Geel : commando
Beige : éen-leidingaansluiting

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 aanhangwagen is uit-
gerust met rubber slangen moeten deze krui-
selings worden aangesloten. Wanneer de
aanhangwagen is uitgerust met schroefuor-
mige nylon slangen moeten deze evenwijdig
naast elkaar worden aangesloten.

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 een van beide
koppelingskoppen zal nu samengeperste
lucht stromen. Dit is de voedingsleiding.
Op de aanhanEwagen is meestal de rech-
ter koppelingskop (in rijrichting gezien) de
voedingsleiding.

Mocht toch een fout bij het aansluiten worden
gemaakt, dan openbaart zich dit snel, omdat
het getrokken voertuig geremd blijft staan.

Wanneer trekkend en getrokken voertuig zijn
uitgerust met een gecombineerde twee plus
één leidingaansluiting moet slechts één van
b-.eide systemen worden aangesloten en in
geen geval beide.
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TREK-DUW48. 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
fichtinstallatie, kan deze zonder meer op de
lichtinstallatie van de motonruagen worden
aangesloten.

Pen indrukken, rechtsom draaien en omhoog
trekken.

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN
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50. CABINE VERGRENDELING

Midden tegen de achterwand 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 omgelegd.
Bij het terugkantelen van de cabine moet eerst
de veiligheidspal worden ontgrendeld.

51 . HEF|NR|CHT|NG SLEEPAS (FAS)

Wiel van de vloeistofkraan indrukken tot
de nokken in elkaar grijpen en vervolgens
rechtsom draaien tot de kraan geheel ge-
sloten is.
Schakelaar 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-
heven.
Zakken: kraan geheel openen door het
wiel in te drukken tot de nokken in elkaar
grijpen en vervolgens zo ver mogelijk
linksom te draaien.

52. P.T.O. BEDIENINGSHEFBOOM

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

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



ALGEMENE WENKEN

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 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
bij draaiende motor.

Neem nooit de poolklemmen van de
accu af teruvijl 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 at alvorens aan het voertuig te
lassen. Indien het voefiuig is uitgerust
met een Bosch 60 A dynamo moet te-
vens de steker uit de spanningsrege-
laar worden getrokken.

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

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN
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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 hierbij, dat een relatief hoog
toerental minder slecht is dan overbe-
lasting bij een laag toerental.

Na 1500 km kan de wagen langzamerhand
wat zwaarder worden belast. Na 5000 km kan
de wagen als ingereden worden beschouwd.
Tijdens de inrijperiode moeten extra onder-
houdsbeurten worden uitgevoerd, namelijk bij
de kilometerstanden 500 en 2500. Zie het
,,Onderhoudsboek".
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Starten

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

Zorg dat de parkeer-noodrem (blz.1 8) in wer-
king gesteld staat.

a. Zet de hoofdschakel aar (blz. 10) aan en
zorg dat de stopmanette (blz.21 ) omhoog
staat.

b. Zet het contact (blz. 10) aan.
Controleer of de controlelampen van de
oliedruk, van de laadstroom en van de
parkeer-noodrem branden. Controleer of
de meters van de brandstofuoorraad, van
de koelwatertemperatuur en van de olie-
druk 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 koud-
startknop (blz .22) nadat het gaspedaal is
ingetrapt.

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

rechtsom te draaien.
Laat indien de motor dan nog niet is aan-
geslagen de sleutel telkens 15 seconden
los.

Als de motor is aangeslagen, het toerental
niet opvoeren, voordat de oliedruk contro-
lelamp is gedoofd en de oliedrukmeter vol-
doende druk aangeeft.

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.

Zel de hefboom van de parkeer-noodrem
voonruaarts en rijd weg.

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



Stoppen

Wagen tot stilstand brengen.
Versnellingshefboom ir,,neutraal" plaatsen.
Motor enkele minuten stationair laten draaien,
teneinde deze in de gelegenheid te steilen iets
af te koelen.
Motor afzetten door de stop-manette omlaag
te drukken. Manette in deze stand laten staan!
Parkeer-noodrem in werking stellen, d.i. hef-
boom iets omhooglichten en zo ver mogelijk
achterwaarts bewegen.
Contact ,,uit" zetten en de sleutel uit het slot
nemen.
Hoofdschakelaar ,,uit" zetten, indien de ver-
lichting niet behoeft te branden.

Sturen

De stuurinrichting is hydraulisch bekrachtigd.
Vermijd het draaien aan het'stuurwiel als
de wagen stilstaat en de motor draait, daar
dit tot grote schade kan leiden.
Bij (plotseling) uitvallen van de bekrachti-
ging bliift de wagen bestuu rbaar, ook al
eist dit ee n zeer grote krachtsinspanning.

RIJDEN



BESCHRIJVING

1. CABINE

De F2200 serie is uitgerust met een kantelca-
bine, welke aan de voorzijde in twee silent-
blocs scharniert. Aan de achterzijde rust de
cabine op twee rubber blokken, waarbij twee
hydraulische telescoop schokdempers voor
de nodige stabiliteit zorgen.
Het kantelen geschiedt met de hand; de hier-
voor nodige krachtsinspanning wordt tot een
minimum teruggebracht door de aanwez,g-
heid van twee torsieveren . Zowel in als buiten
de cabine is een beveiliging aangebracht
tegen ongewild kantelen.

2. MOTOR

Algemeen

De DU825 motor is een watergekoelde vier-
takt dieselmotor, waarbij de brandstof direct in
de verbrandingsruimte wordt gespoten.
Voorts is deze motor uitgerust met een turbo-
compressor, die de lucht welke nodig is voor
de verbranding, onder druk naar de cilinders
leidt. De vullingsgraad van de cilinder is daar-
door groter dan wanneer die lucht zgu zijn
aangezogen zoals bij een gewone dieselmotor
het geval is. Dientengevolge kan ook meer
brandstof worden ingespoten, zodat de
turbo-motor een hoEer vermogen kan leveren
dan een vergelijkbare motor zonder turbo-
compressor.
De uitlaatgassen van de motor brengen het
turbinewiel van de turbo-compressor in draai-
ende beweging. Doordat het turbinewiel vast
is bevestigd op dezelfde as als het compres-
sorwiel, draait ook laatstgenoemd wiel met
een zeer grote snelheid rond. Het compres-
sorwiel zuigt buitenlucht aan en perst deze
naar de cilinders.
Aangezien de turbo-compressor met een zeer
hoog toerental draait, ongeveer 90.000
omw/min, is dit instrument zeer gevoelig voor
een goede smering. Om deze redenen dient
na het starten van de motor te worden gewacht

tot de oliedrukmeter voldoende druk aangeeft,
alvorens het motortoerental boven het statio-
nair toerental te laten komen.

Smering

De smering van de motor vindt plaats onder
druk door een pomp, welke via een tussen-
tandwiel wordt aangedreven vanaf het kruk-
asd i stri butietandwiel .

De pomp perst alle olie door de koeler, waar
koeling door middel van het motorkoelwater
plaats vindt. Vervolgens passeert de olie het
smeeroliefilter en wordt dan naar alle te sme-
ren delen van de motor met inbegrip van
brandstofinspuitpomp, remluchtcompressor
en turbo-compressor geleid.
De oliekoeler is voorzien van een olieaftap-
plug.

Koelsysteem

De koeling wordt thermostatisch geregeld
door middel van een tweetal thermostaten.
Koeling van de smeerolie vindt plaats in de
oliekoeler, welke parallel aan de waterpomp in
het koelwater circuit is opgenomen. De olie-
koefer is voorzien van een wateraftapkraan.



Brandstofsysteem

Aangezten zuiverheid van de brandstof van
het allergrootste belang is, wordt veel zorg
besteed aan de filtrering.
Via een gaaszeef (3) in de brandstoftank (2)
wordt de brandstof naar de eventueel aanwe-
zige waterafscheiders (14) gezogen en ver-
volgens naar de opvoerpomp (4). De opvoer-
pomp perst alle aangezogen brandstof naar

het fijnfilter (5) en van hieruit naar de inspuit-
pomp. Alle brandstof - dus ook de grote hoe-
veelheid, welke niet voor de inspuiting beno-
digd is - passeert de inspuitpomp, hetgeen van
belang is in verband met de koeling van de
pomp.

tsESCHRIJVING
lttll
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3. KOPPELING

Toegepast is een enkelvoudige droge plaat-
koppelinE, waarvan de diameter van de koppe-
lingsplaat 380 mm bedraagt.
De bediening van de koppeling vindt langs
hydraulische weg plaats.
Het druklager is voor ziin levensduur voorzien
van smeermiddel. Het schuifstuk, waarop het
druklager is aangebracht, moet echter van bui-
tenaf worden gesmeerd.

4. VERSNELLINGSBAKKEN

De AK 6-80 versnellingsbak is een versnel-
lingsbak waarvan de tandwielen continu in
aangrijping zijn. De tandwielen zijn voorzien
van schuine vertanding om een geruisarme
loop te verkrijgen.
Deze versnellingsbak wordt geschakeld met
behulp van afstandsbediening en is niet ge-
synchroniseerd.
De S 6-80 versnellingsbak is echter wel ge-
synchroniseerd, doch komt verder geheel
overeen met de AK 6-80 versnellingsbak.
Wanneer de versnellingsbak wordt gecombi-
neerd met een voorschakelbak worden an-
dere reducties toegepast dan wanneer geen
voorschakelbak aanwezig is.
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5. VOORSCHAKELBAK

De versnellingsbak kan worden gecombi-
neerd met de GV 80 voorschakelbak met twee
overbren gi ngsve rhoudi ngen.
Door middel van de voorschakelbak kan de
primaire reductie van de versnellingsbak wor-
den gewijzigd, waardoor ook de totale reduc-
tie wijzigt.
EIke versnelfing van de versnellingsbak kan
daardoor twee keer worden gebruikt, waar-
door in totaal over twaalf versnellingen kan
worden beschikt.
De voorschakelbak is gesynchroniseerd. De
bediening vindt plaats langs electro-
pneumatische weg. Door middel van een
schakelaar welke door de koppelingshefboom
wordt bediend, wordt voorkomen dat de voor-
schakelbak wordt geschakeld terwijl de koppe-
ling niet vrij is.

6. VERDEELBAK

De FM 22OO chassis zijn uitgerust met de VG
500 verdeelbak. Door de verdeelbak wordt het
koppel, dat de versnellingsbak afgeeft, ver-
deeld over de vooras en de beide achter-
assen. De verdeling van het koppel vindt
plaats in een planetair differentieel, waarvan
de planeetwieJen worden aangedreven, het

ringwiel de achterassen aandrijft en het zon-
newiel de vooras aandrijft. Door het verschil in
diameter tussen het ringwiel en het zonnewiel
gaat 2ls vàn het koppel naar de achterassen en
l/s rìaar de vooras. Door dit differentieel is een
verschil in toerental mogelijk tussen de vooras
en de achterassen.
Vooras en achterassen worden dan ook con-
tinu aangedreven. Het differentieel kan wor-
den geblokkeerd. De verdeelbak biedt boven-
dien de mogelijkheid uit twee reducties te kie-
zen namelijk de 1 ,00:1 ,,weg"-reductie en de
1,85:1,,terrein"-reductie. Wanneer de terrein-
reductie is ingeschakeld, wordt dus het toeren-
tal behalve in de versnellingsbak ook nog in de
verdeelbak gereduceerd, waardoor de trek-
kracht wordt verhoogd.
De bediening van de blokkeerinrichting van
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het differentieel vindt plaats langs electro-
pneumatische weg.
Het kiezen tussen de ,,weg"-reductie en de
,,terrein"-reductie vindt plaats langs mechani-
sche weg door middel van een hendel in de
cabine.

7. ELECTRISCHE INSTALLATIE

De F2200 serie is uitgerust met een 24 volt
electrische installatie.
voor de aansluiting van de electrische instaila-
tie van een volgwagen is een zeven-polige
stekerdoos aanwez.rg. lndien de volgwagen is
uitgerust met een 12 Volt installatte zal echter
eerst een speciale voorziening moeten wor-
den getroffen alvorens deze kan worden aan-
gesloten op de voorwagen.
Als standaard uitvoering wordt een 35 A wis-
selstroom dynamo toegepast.

8. REMSYSTEEM

Algemeen

Het remsysteem is van het luchtdruk mecha-
nische type bestaande uit een bedrijfsrem,
welke uit twee kringen bestaat en een hiervan
gescheiden parkeer-noodrem installatie.
Om een eventuele volgwagen te kunnen be-

dienen is het voertuig uitgerust met een twee
leidingaansluiting. Om de combinatie met een
volgwagen met een éen leidingsysteem moge-
lijk te maken, kan een extra éen leiding aan-
sf uiting ziin opgebouwd.
Op het instrumentenpaneel is een luchtdruk-
meter aangebracht, welke is uitgerust met
twee rode wijzers.
Elke wijzer is verbonden met een kring. Wan-
neer de voorraaddruk in een van beide kringen
daalt beneden 5 kg/cm2(70lbs/sq.inch) treedt
de zoemer in werking.

Bedrijfsrem

De bedrijfsrem (voetrem) bestaat uit twee ge-
scheiden kringen. De vooras is op kring I aan-
gesloten terwijl de achteras(sen) op kring ll is
(zijn) aangesloten. Met behulp van een twee-
kring reactieventiel kan de volgwagen vanuit
beide bedrijfsremkringen worden bediend.

Uitlaatrem

Met behulp van de uiflaatrem wordt een klep in
de uitlaat gesloten en de brandstoftoevoer
naar de motor gestopt.
Tevens wordt een electrische schakelaar ge-
sloten waarmee de eventueel aanwezige con-
tinu remmen op de volgwagen in werking wor-
den gesteld.

BESCHRIJVING
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Parkeer-noodrem

Door de betreffende hefboom achtenruaarts te
bewegen, wordt de noodrem in werking ge-
steld; het voertuig wordt dan afgeremd door
middel van veerremcilinders op een of meer
assen. Tegelijkertijd worden de remmen van
de volgwagen gecommandeerd, zodat ook
deze remmen in werking worden gesteld.
In de parkeerstand staat de hefboom geblok-
keerd. In deze stand staat uitsluitend het trek-
kend voertuig geremd en zijn de remmen van
de volgwagen weer gelost.De rem fungeert
derhalve nu als parkeerrem. Mits het contact
,,aan" staat, brandt dan een verklikkerlamp op
het instrumentenbord.
Indien geen luchtdruk aanwezig is in de kring
van de parkeer-noodrem, staat het voertuig
geremd. Lossen met de parkeer-noodremklep
is dan onmogelijk. Lossen is dan slechts mo-
gelijk door eerst de motor zo lang te laten
draaien tot voldoende druk is opgebouwd . Zie
onder ,,Noodreparaties" voor het lossen van
de parkeerrem langs mechanische weg.

Vo lgwagen remaansl u iting

Het voertuig is uitgerust met een volgwagen-
remaansluiting; deze bestaat standaard uit
een tweeleidingaansluiting, terwijl een extra
één leidingaansluiting kan zijn aangebracht.
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Onafhankelijke rem volgwagen

Bij bediening van de bedrijfsrern (voetrem)
worden zowel de voorwagen als de volgwagen
geremd. Met behulp van de onafhankelijke
!'em volgwagen kan de volgwagen onafhanke-
lijk worden geremd.
Deze rem dient uitsluitend incidenteel te wor-
den gebruikt om de combinatie gestrekt te
houden (bijvoorbeeld bij schaarneigingen).

Automatische lastafhankelijke remkracht-
regeling

De FT 2200 chassis ziin uitgerust met een
a utom atisc he I astaf han ke I ij ke rem krac htreg e-
ling.
Dit houdt in, dat de remkracht op de achteras
automatisch wordt aangepast aan de belas-
ting van het voertuig. Afhankelijk van de belas-
ting zal het voertuig dieper inveren. Deze af-
standverandering veroorzaakl een automati-
sche traploze regeling, waardoor bij iedere be-
lasting de juiste remkrachtverdeling ontstaat.
Het is noodzakelijk de afstelling van de auto-
matische lastafhankelijke remkracht regeling
na de eerste 10.000 km te controleren,aange-
zien dan de veerbladen zich hebben gezet.

9. STUURINRICHTING

De stuurinrichting is hydraulisch bekrachtigd.
Door een in de stuurinrichting gebouwde tor-
siestaaf is de bekrachtiging afhankelijk van de
op het stuurwiel uitgeoefende kracht, zodat
het ,,gevoel" op het stuur behouden blijft. De
oliedruk wordt geleverd door een hydraulische
pomp, die aan de motor is gebouwd en vanuit
de distributie wordt aangedreven.

10. ACHTERAS, TYPE 2676
Toepassing: FA, FT en FAS2200

Het 2676 differentieel heeft een dubbele re-
ductie. De eerste reductie vindt plaats door
middel van pignon (47) en kroonwiel (46).
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Deze tandwielen ziin voorzien van hypoid ver-
tanding. De tweede reductie komt tot stand
door middel van een tandwieloverbrenging
met schuine vertanding, waarvan het aandrijf-
tandwiel (44) zich op de kroonwielas bevindt
en het reductietandwiel (34) op het satellie-
tenhuis is bevestigd.

11. TANDEMSTEL, type 2255
Toepassing: FAT en FAZ,22OO

De achterste ?s, type 2255, is een normale
achteras met enkele reductie.
De voorste achteras, type 2255T, is een 2255
achteras waarin een extra differentieel is inge-
bouwd, dat een verschil in toerental tussen de
twee achterassen mogelijk maakt. Dit differen-
tieel kan tegelijk met het differentieel in de
eventueel aanwezige verdeelbak (F M chas-
sis) worden geblokkeerd.

12. SLEEPAS (FAS chassis)

De sleepas constructie bestaat uit twee geheel

o n af h an ke I ii k va n el kaar o pg e h an g e n w i e I ste | -
len. Het gewicht op de achterassen wordt of-
wel gelijk verdeeld over de beide assen, ofwel
in de verhouding 10 ton op de aangedreven as
en 6 ton op de sleepas.
Als extra voorziening kan de sleepas worden
uitge rust m et een electrohydrau li sc h bed iende
hef inrichting.

13. VOORAS

Op de F22OO serie - met uitzondering van de

F/Z2200 chassis - wordt een normale starre
vooras met l-profiel toegePast.
De FPZ2àOO chassis hebben èen aangedre-
ven vooras.

14. VERING

Alfe chassis zijn voorzien van half-elliptische
veren. De voorveren en van het FAS chassis
ook de achterveren hebben een veerschom-
mel aan de achterzijde. De achterveren van de
twee-assige chassis ziin aan de achterzijde
met een sleepeind uitgevoerd.
Stabilisatoren worden afhankelijk van het
chassistype in standaard uitvoering of als
extra uitvoering zowel op de vooras als op de
achteras toegepast.
Dubbelwerkende telescoop schokdempers
zijn standaard uitvoering op de vooras.

BESCHRIJVING
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DAGELIJKS ONDERHOUD

1. 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
altiid tussen de markeringen op de olie-
peilstok liggen.
Vul zonodig olie bij via de vulopening (B).
Gebruik altijd olie van hetzelfde merk en
dezelfde soort.

2. KOELVLOEISTOFNIVEAU CONTROLE

Zet de ondérste hendel voor de tempera-
tuurregeling van de cabine (zie blz. 26)
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 te reiken tot de overlooppijp.

3. BANDEN

4. AANHANGWAGEN KOPPELING

Goede werking controleren.

5. VERLICHTING EN INSTRUMENTEN

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

6. CHAUFFEURSTOEL EN SPIEGELS

stoel en spiegels in de Eoede stand plaatsen.

Controleer de bandenspanning.
Verwijder klemzittende voorwerpen
loopvlakprofiel en tussen de banden
dubbele montage.

In

bij

controleer op inrijdingen en andere be-
schadigingen.



PERIODIEK ONDERHOUD

1. ALGEMEEN

Het onderhoud dient te worden uitgevoerd
volgens het Onderhoudsboek.
Afhankelijk van de jaarlijks af te leggen afstand
dient Onderhoudsboek 1 , 2, 3 of 4 te worden
geraadpleegd.
500 km nadat het voertuig in gebruik is geno-
men, dient de onderhoudsbeurt A1 te worden
uitgevoerd en 2500 km nadat het voertuig in

gebruik is genomen de onderhoudsbeurt A2.
Hieronder is de volgorde aangegeven waarin
de bouten en moeren van de cilinderkoppen
moeten worden aangehaald.

500 km en 2500 km nadat een component is
gerevideerd of vervangen door een nieuw,
moeten deze beurten worden uitgevoerd voor
zover zaj betrekking hebben op dat compo-
nent.
10000 km nadat het voertuig in gebruik is ge-
nomen moet de afstelling van de lastafhanke-
I ij ke rem krachtregel i n g wo rde n gecontrolee rd.
Ook na de 2500 km beurt dient het onderhoud
te geschieden volgens het Onderhoudsboek.

Hierna zullen de onderhoudswerkzaamheden
indien nodig, nader worden toegelicht.

Onderhoudswerkzaamheden, die wel in het
Onderhoudsboek voorkomen doch niet in het
instructieboek, behoeven aan dit voertuig niet
te worden uitgevoerd.

Voor onderhoudsw erkzaamheden, welke in
dit instructieboek wel worden genoemd doch
niet nader worden uiteeng ezel, raagplege
men de DAF-dealer.

DAGELIJKS ONDERHOUD
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2. GEDURENDE KOUDE SEIZOEN

Koelsysteem
Vullen met anti-vries:

Zet de hendel van de temperatuurregeling
van de verwarming (blz. 26) geheel naar
links en verwijder de watervuldop (A).
Koelsysteem aftappen via de aftapkranen
in het motorblok (B), de radiateur (C), de
oliekoeler (D) en de leiding naar de ver-
warmingsradiator (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. 35 l.

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

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

Vorstbeveiliger
Reinig de vorstbeveiliger en vul het reservoir

met brandspiritus via de vulopening (F).
Plaats de handgreep (G) in de winterstand
door hem 90' te draaien en omhoog te
bewegen.

3. BUITEN KOUDE SEIZOEN

Koelsysteem
Zomers behoeft geen anti-vries in het koelsys-
teem aanwezig te zijn Spoel nadat het anti-

vries is afgetapt het koelsysteem goed door en
vuf het met water, gemengd met 1"/" van een
emulgeerbare olie (bijvoorbeeld Shell Donax
c).



Ruitesproeier
Het verdient aanbeveling om aan het water in
de ruitesproeier 5"/" spiritus toe te voeEen ter
ontvetting van de voorruit.

Vorstbeveiliger
Plaats de handgreep (G) van de vorstbeveili-
ger in de zomerstand door hem omlaag te

drukken en 90" te draaien. Tap het reservoir af
via de attapopening (H) om corrosie te voor-
komen.

4. OLIEFILTERELEMENT VERNIEUWEN

Plug (A) verwijderen en olie aftappen.
Bout (B) losdraaien; filterhuis, zeet en

filterelement verwijderen.
Filterhuis en zeet inwendig reinigen met
gasolie.
Nieuw filterelement aanbrengen.

PERIODIEK ONDERHOUD
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5. MOTOROLIE VERVERSEN

Zel het voertuig horizontaal.
Tap oliepan (K) en oliekoeler (L) at, bij
voorkeur als de motor nog warm is.
Vernieuw het olifilterelement (zie blz.45).
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.

6. LUCHTFILTER

A.Oliebad type filter
Oliepan inwendig reinigen.
Filterelement uitwassen in gasolie.
Oliepan met nieuwe motorolie vullen tot
aan niveau merkteken, NIET hoger!

B. Droog Upe filter
Verwijder de moer.
Neem het element uit het filterhuis.
Reinig het filterhuis inwendig.
Reinig het element door het van binnen
naar buiten met perslucht door te blazen of
door het voorzichtig tegen een band uit te
kloppen.
Nadat het filterelement driemaal gereinigd
is geweest, moet het door een nieuw
exemplaar worden vervangen.

7. SPANNING EN STAAT V.RIEMEN
CONTROLEREN

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



8. KLEPSPELING CONTROLEREN

Klepspeling: 0,5 mm bij koude motor.

9. 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 diesel-
olie uitspoelen en flink uitslaan.
De vuldop ondgrdompelen in schone mo-
torolie en wederom flink uitslaan.

6515K

I7

PERIODIEK ONDERHOUD

47



10. TURBOCOMPRESSOR
CONTROLEREN

Meld onmiddellijk elk ongewoon geluid,

van de turbocompressor afkomstig is.

11. WATERAFSCHEIDERS
BRANDSTOFSYSTEEM REINIG EN

Het in de eventueel aanwezige waterafschei-
ders verzamelde water en vuil moet regelma-
tig worden afgetapt door de aftapkraan (A) te
openen.
Voor het reinigen van de waterafscheiders
moet de kolf worden afgenomen door de vier
kruiskopbouten (B) te verwijderen.

BRANDSTOFFIJNFILTER
ELEMENT VERNIEI..IWEN

12.

dat
l

l.',_r
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13. MA)(IMUM TOERENTAL,
STATIONAIR TOERENTAL EN
VERZEGELI NG BRANDSTOFPOMP
CONTROLEREN

14. BRANDSTOFTANK REINIGEN

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

15. BRANDSTOFPOMP EN
VERSTUIVERS TESTEN

16. ROOKMETING

17. VLOEISTOF HYDRAULISCH
BEDIENDE KOPPELING
VERVERSEN

PERIODIEK ONDERHOUD
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18. ONTKOPPELINGSAS
DOORSMEREN

(aan beide zijden)

19. SCHUIFSTUK VAN KOPPELING-
DRUKLAGER SMEREN

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

20. VERSNELLINGSHENDEL SMEREN

Houd de kogel vet.

21 . VERSNELLINGSBAK EN
VOORSCHAKELBAK

Olieniveau controleren
Wagen horizontaal plaatsen.
Olie laten uitzakken.

Olieniveau behoort te reiken tot aan de
rand van de vul/niveau-opening (A) van de
versnellingsbak.
Het olieniveau in de voorschakelbak be-
hoeft niet apart te worden gecontroleerd.

Olie verversen
Aftappen als de olie warm is via de aftap-
openingen (B). Versnellingsbak en voor-
schakelbak moeten beide worden afge-
tapt.
Vul een versnellingsbak met voorschakel-
bak via de vul/niveau-opening (C) van de
voorschakelbak.
Olieniveau controleren.

-\



22. VERDEELBAK (FAZ chassis)

Olieniveau 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.

23. KRUISKOPPELINGEN EN
SCI-IUIFKOPPEL!NGEN
DOORSMEREN

Uitsluitend indien de kruiskoppeling is voor-
zien van een smeernippel met overdrukventiel
(zte de pijl) behoeft deze slechts elke 50.000
km te worden doorgesmeerd tot het vet via het
overdrukventiel ontwijkt. Bij deze uitvoering
ontbreekt de smeernippel op de schuifkoppe-
ling, welke dan ook niet behoeft te worden
doorgesmeerd.

21 22 23
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24.

25.

DYNAMO TESTEN

REGELAAR TESTEN

STARTMOTOR TESTEN

27. KOPLAMPEN AFSTELLEN

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

28. WERKING INSTRUMENTEN EN
VERLICHTING CONTRO!-EREN

\



29. 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 ziin. Reinig zono-
dig ook de bovenzijde van de accu.
Vet de poolklemmen eventueel in met
zuurvrije vaseline.

WATER UIT LUCHTDRUKSYSTEEM
AFBLAZEN

Druk tegen de pal (A) van alle luchtketels
tot geen water meer uit de ketels komt.
Controleer de automatisch werkende at-
blaasklep door het pennetje (B) aan de
onderzijde van het ventiel omhoog te
drukken.
Er mag nu niet meer dan een halve liter
water ontwijken.

30.

25 29
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31 . REMMEN AFSTELLEN

Blokkeer de achtenruielen met behulp van
stopblokken en zet de parkeerrem vrij.

Krik de vooras op.
Plaats een sleutel op de stelbout, druk de
borgring in en draai de stelboul zo, dat de
remnokas in dezelfde richting draait als
tijdens het remmen.
Draai nu de stelbout zo ver terug, dat het
wiel juist vrij kan draaien.
Herhaal de afstelling bij het andere wiel en

laat de vooras zakken.
Blokkeer de voonruielen met behulp van
stopblokken en zet de parkeerrem vrij.

Krik de achteras op en stel de remmen
zoals hierboven beschreven.

FILTER DRUKREGELAAR
REINIGEN

33. DIKTE REMVOERING
CONTROLEREN

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

32.



34. REMNOKASSEN VOOR- EN
ACHTERREMMEN DOORSMEREN

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

35. REMSTELLERS DOORSMEREN
iedere 25.000 km

De eerste keer de plug vervangen door een
smeernippel.

36. MEMBRANEN LUCHTDRUKREM.
KAMERS VERNIEUWEN.

31 33 3/, 35 36
31 33 34 3s 36 i sr 33 34 35 36

ri

31 33 3/,35 36 lI 31 33 3435 36
31 33 34 35 36
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37. AS VAN REMPEDAAL
DOORSMEREN

38. COMPRESSOR

Capaciteit controleren.

39. WIELSPORING CONTROLEREN 40. VLOEISTOFNIVEAU HYDRAULISCHE
STU URINRICHTING CONTROLEREN

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



41. FILTER HYDRAULISCHE
STUURBEKRACHTIGING
VERNIEUWEN

Het filterelement bevindt zich in het reservoir.

42. SPOORSTANGKOGELS
DOORSMEREN
(links en rechts)

PERIODIEK ONPERHOUE
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43. STUURSTOKKOGELS
DOORSMEREN

44. FUSEEPENNEN DOORSMEREN 45. VOORAS KOPPELINGEN
DOORSMEREN (FAZ chassis)



46. VOORAS (FAZ chassis)

Olieniveau controleren
Wagen horizontaal plaatsen.
Olie laten uitzakken.
Olieniveau behoort te reiken tot aan de
rand van de vullniveau-opening (B).

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

47. GLIJPLATEN DOORSMEREN

PERIODIEK ONDERHOUD



48. VEERSCHOMMELS DOORSMEREN 49. VEERPENNEN DOORSMEREN 50. OPHANGING STABILISATOR
DOORSMEREN

WIELLAGERSPELING
CONTROLEREN

51 .

52. WIELLAGERVET VERNIEUWEN



53.

54.

DRAAIPUNTEN VAN SLEEPAS
DOORS MEREN; GELEIDEPLATEN VET
HOUDEN

DR/MIPU NTEN VAN HEFI NRICHTING
SLEEPAS DOORSMEREN

52
51
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55. VLOEISTOFNIVEAU IN RESERVOIR
VAN SLEEPAS HEFINRICHTING
CONTROLEREN

56. OLIENIVEAU CENTRALE AS
TANDEMSTEL CONTROLEREN

De olie behoort te reikeri tot de vttl/niveau-
opening.

57. ACHTERAS (FA, FT en FAS chassis)

Olieniveau controleren
Wagen horizontaal plaatsen.
Olie laten uitzakken. c

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.

58. ACHTERASSEN (FAT en FAZ chassis)

Olieniveau 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"



59. SCHARNIEREN VAN PORTIEREN

DOORSMEREN

60. KANTELMECHANISME
DOORSMEREN

smeer de scharnierpennen van de cabine.

61 . ALLE VAN BUITEN BEREIKBARE

BOUTEN EN MOEREN NATREKKEN

Trekdeveerstroppennabijbe|astewagen.

62. ALLE LEIDINGEN, PIJPEN EN

SLANGEN CONTROLEREN

PERIODIEK ONDERHOUD
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63. 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 DK voor SAE
koppelpen

As smeren via smeernippels.
Koppeltafel en bedieningsmechanisme
smeren via de drie smeernippels aan de
onderzijde.
Indien de opleggerkoppeling verschuif-
baar is, draadstang vet houden.

AAN HANG WAG E NKOPPELI NG
SMEREN

64.
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65. TREKDUWHAAK SMEREN

Pen vet houden.

66. BANDENLIER SMEREN

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

66 63 64

PERIODIEK ONDERHOUD
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NOODREPARATIES

1. VERVANGEN V-RIEMEN

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

- Verwijder de klemband welke de rubber
manchet op de-leiring klemt.
Vouw de rubber manchet naar voren.
Neem de bovenste verbinding van de lei-
ring los.
Verwijder de riemen voor langs leiring en
ventilator.

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

2. ONTLUCHTEN
BRANDSTOFSYSTEEM

Schroef de knop van de opvoerpomp los
en pomp nu tot een grote weerstand wordt
gevoeld.
Knop weer vastschroeven.



3. LOSSEN VAN DE
PARKEER.NOODREM

A. Door middel van luchtdruk
Plaats blokken voor en achter de wielen.
Plaats de hefboom van de parkeer-
noodrem in de stand ,,rijden".
Via de noodvulaansluiting op de cabine-
vloer kunnen de veerremcilinders worden
gelost met behulp van een bandenvuls-
lang.
Eventueel kan hiervoor gebruik worden
gemaakt van de lucht uit een van de ban-
den.
Let er hierbii op, dat de druk niet hoger

opfoopt dan 7,3 kg/cm2.

B. Mechanisch
Plaats blokken voor en achter de wielen.
Draai met behulp van een sleutel de bout
linksom, tot geen weerstand meer wordt
gevoeld.

-. Deze'handelingen dienen bij alle veerrem-
cilinders te worden uitgevoerd.

Stel de parkeer-noodrem zo snel mogelijk
weer in werking door de bouten zovet mogelijk
rechtsom te draaien.

238

3A 38
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4.

12

ZEKERINGEN

Zoemer
Temp. contr. lamp
Oliedruk contr. lamp
Handrem contr. lamp
Oliedrukmeter
Temperatuur meter
Brandstof voorraad meter
Differentieel blokkeri ng
Sleepas hefinrichting
Voorschakelbak bediening

Ruitewissers
Ruitesproeiers
Cab. verwarming aanjager:

Richting knipperl. atftom.
Stoplichten
Continu rem

Interieur verlichting
Claxon
Cab. vergrend. contr. lamp
Sigare-aansteker

Breedte lichten, links
Stadslicht, links
Achterlicht, links

Breedte lichten, rechts
Stadslicht, rechts
Achterlicht, rechts
I nstrumenten verl ichting

6 Groot licht, links

5 Groot licht, rechts
Groot licht contr. lamp

4 Dimlicht, links

3 Dimlicht, rechts

2 Richting knipperl., links

1 Richting knipperl., rechts

Het uurwerk van de tachograaf en de waar-
schuwi ngsknipperlicht installatie zijn gezekerd
door zekeringen, welke in de hoofdschake-
laarkast zijn geplaatst (zie 25, blz. 52).Deze
zekeringen staan voor de hoofdschakelaar in
het circuit geschakeld.

5. 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 linksom, druk het in en
draai het verder.

11

10

I

h.
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6. BANDEN OPPOMPEN

Verwijder de dop van de bandenvul-
aansluiting.
Sluit een luchtslang aan.
Pomp de banden op, terwijl 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 tot hoger dan 7 ,3kg/cm2 oploopt.

7. WIELEN WISSELEN

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.

t,5
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Schijtwielen

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 een aanhaalkoppel van 45
mkg.
Trek na 100 km de wielmoeren na.

Trilex wielen

Enkele montage (vooras).

a. Reinig, alvorens een wiel te demonteren,
de wielbouten met behulp van een harde
borstel en voorzie de schroefdraad van
een druppel olie.

b. Zorg ervoor, alvorens een wiel te monte-
ren, dat de schroefdraad van de wielbou-
ten en de wielmoeren, de spaakeinden en
de kikkers goed schoon zijn.

c. Zel een spaak vertikaal.
d. Schuif het wiel nu zo over de spaakranden,

dat het ventiel tussen twee spaken komt te
liggen.

e. Monteer nu de bovenste en de onderste
kikker met moer.

Haal de moeren geliikmatig aan, zodat het
wiel wordt gecentreerd.
Monteer de overige kikkers en moeren.
Haal de moeren opeenvolgend, dus niet
kruiselings aan met een aanhaalkoppel
van 25 mkg.

h. Trek na 100 km de wielmoeren na.

Dubbele montage (achterassen).

a. Zie de punten ,,à", ,,b" en ,,c" ond€f ,,En-
kele montage".

b. Schuif het binnenste wiel zo op de wielnaaf
dat het ventiel tussen twee spaken komt te
liggen.
Schuif de tussenring over de wielnaat, zo,

dat hij goed aanligt tegen de velg van het

binnenste wiel. De nokken die zich aan de

binnenomtrek van de tussenring bevinden
moeten op de uiteinden van de spaken
rusten en het ventiel moet zich tussen de

,,lippen" bevinden.
Schuif het buitenste wiel zo tegen de tus-
senring dat het ventiel tegenover dat van
het binnenste wiel ligt.

Zte ,,gt' , , rt", ,,$" en ,,h" onder ,, Enkelg
montage".

f.

g.

c.

d.

A



8. 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.

- ZeI het versnellingshendel in ,,neutraal".
De stand van het schakelventiel van de
voorschakelbak (blz. 22) kan willekeurig
worden gekozen.

Schakel met regelmatige tussenpozen de
versnellingsbak in de ,,prise-directe", d.i.
de 6e versnelling indien géén, resp de 5e
versnelling indien wèl een voorschakelbak
is toegepast. Uiteraard moet hierbij het
koppelingspedaal worden ingetrapt.
Los, indien de druk in de luchtketels onvol-
doende is, de parkeer-noodrem zoals be-
schreven op blz. 67.
Zorg dat de snelheid niet boven 40 km/h
komt.

Sleepafstand groter dan 10 km
Aandrijfas demonteren bij het differentieel.
Los de parkeer-noodrem zoals beschre-
ven op blz. 67.
Sleep met behulp van een trekstang.

NOODREPARATIES
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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
Max. vermogen

bti 24OO omw/min
Max. koppel

bij 17OO omw/min
Gewicht, droog, incl. accessoires
Toegepaste schroefdraadsoort

Klepspeling (koude motgr)
Smeeroliesysteem

inhoud, incl. filter + koeler, bij
max. peil
idem bij min. peil

72

DAF
DU825
Watergekoelde viertakt diesel-
motor, directe inspuiting,
turbocompressor
6

118 mm
126 mm

8,25 liter
16: 1

400-450 omw/min
2620 omw/min
24OO omw/min

216 pk (DlN) - 233 pk (SAE)

75,5 mkg (DlN) - 80 mkg (SAE)

ca. 650 kg
metrische draad, volgens
ISO-normen

0,50 mm

18 liter
12 liter

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

0" tot + 30' c
boven 30'

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 aanwezlg)

Oliebad luchtfilter
olie hoeveelheid

Brandstofsysteem
inspuitvolgorde
inspuitmoment
inspuitdruk
brandstoftank inhoud
brandstof

CD (max. sulfaatasgetal 1,5"/")
SAE 20
SAE 30
SAE 40

1 kg/cm2

3,5 - 4,2 kg/cm2

ca. 35 liter
75" - 85' C
Antivries op aethyleen-glycol basis
(mengen volgens gegevens van de
antivries leverancier)
1o/o van een emulgeerbare olie
(bijv. Shell Donax C)

max. 5 liter

1-5-3-6-2-4
26" vóór B.D.P.
216-224 kg/cm2

200 liter
Dieselolie, British Standard Nr.
2869-1970 class A1 . Bij lage tempera-
turen mag ter voorkoming van paratfine
neerslag, 1 57o petroleum (kerosine) wor-
den toegevoegd. Ter voorkoming van
ijsvorming mag O,5o/o brandspiritus worden
toegevoegd.



Aanhaalkoppels
cilinderkop bouten
cilinderkop moeren
verstuiverflens moer

inspu itleiding wartel moer

KOPPELING
Type

Type nr.

Diameter
Vloeistof
Druklager

VERSNELLINGSBAK
Type
Reducties

(indien zonder voorschakelbak)

(indien met voorschakelbak)

Schakeldiagram
Olie specificatie

viscositeit, onder 0' C
boven 0' C

hoeveelheid, liggend
staand

12 mkg (86 ft.lbs)
24 mkg (173 ft.lbs)
1 ,5-2 mkg (1 1 -14 ft.lbs)
2,5 - 3 mkg (18 - 21 ft.lbs)

enkelv. droge plaatkoppeling, hydr.
bediend
GF 380 KR/GSZ
380 mm
remvloeistof SAE J-1 703c

continu aanliggend, voor ztin levens-
duur voorzien van smeermiddel

AK 6-80 of 56-80

7,53-4,34-2,63-1,62-1, 00-0, 82
achteruit: 7,08
9,00-5,1 8-3,14-2,08-1 ,44-1 ,OO

achteruit: 8,45
zie vouwblad
Mil-L-21 054
SAE 80
SAE 90 (SAE 80 indien met voor-
schakelbak)
ca. 13 liter
ca. 10 liter

VOORSCHAKELBAK
Type
Reducties
Olie specificatie

viscositeit
hoeveelheid, liggend

staand

VERDEELBAK (F AZ chassis)
Type

Olie specificatie
viscositeit, onder 0" C

boven 0" C
hoeveelheid

ACHTERAS (FA, FT en FAS chassis)
Type
Reductie

Olie specificatie
viscositeit, onder 0" C

boven 0" C

hoeveelheid
indien voorzien van zelfulokkerend
differentieel

GV 80
1,00 - 0,83
Mil-L-21 054
SAE 80
ca. 2 liter
ca. 3 liter

VG 5OO

Mil-L-21 054
SAE 80
SAE 90
ca. 5,5 liter

2676
6,12 of 6,84 of 7,99

Mil-L-21 05B
SAE 90
SAE 140
(bij stalling in een omgevingstemperatuur
onder 0'C: SAE 90)
ca. 18,5 liter

0,8 liter speciale olie (DAF no. 600185)
toevoegen

TECHNISCHE GEGEVENS
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TANDEMSTEL (FAT en FAZ chassis)
Reductie
2e achteras type

1e achteras type

Smeerolie ditferentieel
specificatie
viscositeit, onder 0" C

boven 0' C

hoeveelheid

indien voorzien van zelblokkerend
ditferentieel

VOORAS (FA, FT, FAS en FAT)

Type

Vlucht
Fuseepenhelling
Naloop
Toespoor
Max. binnenwiel inslag

vooRAs'(FAz)
Type

Vlucht
Fuseepenhelling
Naloop
Toespoor

74

Max. binnenwiel inslag

6,33:1ot7,2:1 Differentieel

2255, normale achteras met enkele type
reductie reductie

36'

1 635
7,20
Mit-L-21 05 B
SAE 90
SAE 140
(bii stalling in een omgevingstempera-
tuur onder 0" C: SAE g0)

ca. 14 liter

AQ-ATF type A, suffix A, of ATF Dexron
type

hydraulisch bekrachtigd
8065

aut. transm. vloeistof
AQ-ATF type A suffix A, of ATF Dexron
type
ca. 5 liter

2255T, gelijk aan type 2255, doch voor-
zien van extra ditferentieel, dat een ver-
schil in toerental tussen de beide ach-
terassen mogelijk maakt

Mil. L-21058
SAE 90
SAE 140
(bij stalling in een omgevingstemperatuur
onder 0' C: SAE 90)
1e achteras: 15 liter
2e achteras: 20 liter
per as 0,8 liter speciale olie (DAF no.
600185) toevoegen

N142
1lz" - 1112"

5030'

2"25',

0 mm (max. 1 mm)
40"

2235-V
10

9"30',

2"
0 mm (max. 1 mm)

olie specificatie
viscositeit, onder 0" C

boven 0" C

hoeveelheid

SLEEPAS (FAS chassis)
Vloeistof hefinrichting

STUUR INRICHTING

Type

Type nr.

Vloeistofsoort

hoeveelheid



REM INSTALLATIE

Bedrijfsrem

Parkeer-noodrem

Luchtdrukketels. max. druk

min. druk

Vorstbevei lige r vloeistof

ELECTRISCH E INSTALLATIE

Schema

Startmotor
type
vermogen
min. koolborstellengte

Dynamo
type
vermogen

Accu

aantal
capaciteit
spanning
afmetingenlxbxh

luchtdruk-mechanisch, 2-kring
systeem, volledig gescheiden

veerremcilinders

6,6 - 7,3 kg/cm2

5 kg/cm2

brandspiritus

zie vouwblad

JD
5PK
14 mm

wisselstroom
28 V/35 A

2

135 Ah/20 h
12V
51 x22 x 23 mm

Gloeilampen
koplampen

stadslichten
achterlichten

remlichten
richtingkn ipperl ichten
breedtelichten
i nstrumentenbordve rl ic hti n g

interieurverlichting

controlelampen

WIELEN

Aanhaalkoppel wiel moeren :

Schijfwielen
Trilex wielen

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

kogellamp 3 W
buislamp 15 W

kogellamp 3 W

45 mkg
25 mkg

W

TECHNISCHE GEGEVENS
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BANDENSPANNING

Hieronder zijn de bandenspanningen gegeven, die behoren bij de erbij vermelde

asbelastingen, indien het voertuig wordt gebruikt onder normale omstandigheden.
Zte voor alle andere gevallen de tabel van uw bandenleverancier.

Type

FAZ2OO en FT2200

FAS22OO

FAS22O5

FAT2200

FAT22O5

As

vooras

achteras

vooras
voorste achteras
achterste achteras

vooras

voorste achteras
achterste achteras

vooras

achterassen

vooras
achterassen

Asbelasting

6500
1 0000

6500
1 0000

6000

6500
1 0000
1 0000

6500
2 x 8000

6500
2 x 10000

11-22,5
tubeless

Banden Draag- Bandenspanning Wielen
vermogen kglcm2 lbs/sq.in
6000 7 ,75 112

1 0.00-20 8050 5,50 80 7.5 x 20 I

101 60 7.25 1 05

6000 7 .75 112
8660 6,0 87 7.5 x 22,5

10480 7.5 109

6500 8,00 1 16

1 1 .00-20 8720 5.75 83 8.0 x 20

12-22,5

10270 7.00 102

6500 8,00 1 16

9340 6,25 91 8.25 x 22,5

tubeless 10270 7,00 102
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Type

FA22O5 en FT2205

FFz2200

FAA2205

As

vooras
achteras

vooras
achterassen

vooras

achterassen

Asbelasting

6500
1 3000

6000
2 x 8000

6000

2 x 10000

Banden

12.00-20

F2O X

tubeless

11.00-20

12.0È20

12-22,5
tubeless

Draag- Bandenspanning
vermogen kg/cm2 lbs/sq.in

Wielen

8.5V x 20

8.5V x 20SC

7.5 x 20

8.5V x 2O

8.5V x 20SC

6600
1 3000

6740
1 3000

6000
8720

10270

6200
8900

1 0300

61 50
9340

10270

7,5

8,5

7,5
8,5

7,25

5,75
7,OO

7,OO

5,50
6,50

7,50

6,25
7,OO

109
123

109
123

105
83

102

102
80
94

109

91

102

TECHNISCHE GEGEVENS
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BOORDGEREEDSCHAP

De boordgereedschapset bestaat uit:

Gereedschapkoffer
Bandenvulslang
Wielmoersleutel voor schijfwielen
Hamer
Waterpomptang 101f

Kombinatietang 7"
Bahcosleutel 10"
Schroevedraaier 3 mm voor elektrische
installatie (1 65 mm)

roevedraaier 8 mm (240 mm)

Sterschroevedraaier
Open ringsleutel 17-19 voor verstuiver-
leidingen
Ringsleutel 17-19 voor dynamo en steek-

AS

Ringsfeutel 7/8"-15/16" voor steekas-

moer van 2676 achteras
Steeksleutel 17-19 voor aandrijfas
Sleutel voor lossen veerremcilinders
Hefboom voor demonteren van Trilex

wielen
Hefboom voor monteren van Trilex

wielen
Wielmoersleutel voor Trilex wielen

Krik

m ffiÀwHKsKd
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1

2
3
4
5
6
7
I
I

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

BEDRADINGSSCHEMA

Breedtelamp
Richtinglamp ;

Contourlamp
Koplamp
Claxon
Ruitewisser pomp
Ruitewisser motor
Aanjager verwarming
niihtingkni pperlicht automaat
Zoemer
Diode
Dimlicht relais
Groot licht relais
Stoplicht schakelaar
Alarm schakelaar
Contact schakelaar
Licht schakelaar
Deur schakelaar
Schakelaar handrem controle
Schakelaar instrumenten verlichting
Schakelaar bediening hoofdschakelaar
Schakelaar contr. lamp cabine vergrendeling
Schakelaar ru itewisser

24 Schakelaar ruitesproeier
25 Schakelaar aanjager verwarming
26 Schakelaar groot licht
27 Schakelaar oliedruk
28 Schakelaar continu rem
29 Schakelaar stoplicht onafh. rem volgwagen
30 Schakelaar richtinglampen
31 a. Controlelamp handrem

b. Controlelamp hoofdschakelaar
c. Controlelamp cabine vergrendeling
d. Controlelamp blokkering ditferentieel
f. Controlelamp oliedruk
g. Controlelamp watertemperatuur

32 Vlotter
33 Sigareaansteker
34 Kombi-instrumentenklok
35 Toerenteller
36 Snelheidsmeter
37 Stop-achterlamp
38 Interieur verlichting
39 Zekeringdoos
40 Verdeeldoos voor
41 Verdeeldoos achter

42 Verdeeldoos ventiel
43 Wisselstroom dynamo
44 Startmotor
45 Gever temperatuurmeter
46 Gever oliedrukmeter
47 Beveiligingsrelais
48 Regelaar
49 Hoofdschakelaar
50 Accu
51 Zekeringendoos waarsch. knipperl. * tacho

uurwerk
52 Zekeringendoos hefinrichting
53 Pompmotor hefinrichting
54 Relais
55 Bedieningsschakelaar hefinrichting
56 Eindschakelaar hefinrichting
57 Elektrisch pneumatisch ventiel GV-bak
58 Micro schakelaar GV-bak
59 Bedieningsschakelaar GV-bak
60 Bedieningsschakelaar blokkering ditferentieel
61 Elektrisch pneumatisch ventiel blokkering

differentieel

62 Stekerdoos 24 V
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SCHAKELDIAGRAMMEN/DIAGRAMMES DE CHANGEMENT DE VITESSES/SCHALT DIAGRAMME/GE
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Geschwindigkeit in km/h
Motordrehzahl in U/min
,, Niedrig"
,,Hoch"
Hinte rachsuntersetzung 6,1 2 usw.

F22OO zonder voorschakelbak
(chassis typen FA, FT, FAS)
Banden: 10.00-20

F22OO sans boîte de présélection
(types de chàssis FA, FT, FAS)
Pneus: 10.00-20

F22OO ohne Zusatzgetriebe
(Typen FA, FT, FAS)
Reifen: 10.00-20

F22OO without splitter box
(types FA, FT, FAS)
Tyres: 10.00-20

V
n
L
H
6,12

V
n
L
H
6,12

snelheid in km/h
motortoerental in omw/min
,,laag"
,,hoog"
achteras reductie 6,12 enz.

speed in km/h
engine speed in rpm.
,,low"
,, high"
reat axle ratio 6,12 etc.

612

6,84

V
n

L
H
6,12

vitesse en km/h
nombre de tours du moleur en
tours/min
,,bas"
,, haut"
rapport de pont AR 6,1 2 elc.
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6,12



:AR.SHIFT DIAGRAMS
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2000

1700
1500
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6,12
6,Un,20

F22OO met voorschakelbak
(chassis typen FA, FT, FAS, FAT, FAZ)
Banden: 10.00-20 (FM: 11.00-20)

F22OO avec boîte de présélection
(types de chàssis FA, FT, FAS, FAT, FAZI
Pneus: 10.00-20 (FFuZ: 1 1 .00-20)

F22OO mit Zusatzgetriebe
(Typen FA, FT, FAS, FAT, FM)
Reifen: 10.00-2O (FM: 11 .00-20)

F22OO with splitter box
(types FA, FT, FAS, FAT, FAZ)
Tyres: 10.00-20 (FM: 11.00-20)

vitesse en km/h
nombre de tours du moteur en
tours/min
,,bas"
,, haut"
rapport de pont AR 6,12 elc.
rapport de pont AR 7,20 exclusi-
vement pour FM 22OO avec
pneus 11.00-20
rapport de pont AR 7,2O avec
rapport de réduction ,,tout terrain"
enclenché

6,84/12O

7,20

#,rOx185

V r+>

_ Geschwindigkeit in km/h

- Motordrehzahl in U/min
_ ,,Niedrig": ,,Hoch"
- Hinterachsuntersetzung 6,12usw.

- Hinterachsuntersetzung 7,2O nur
îúr F M 22OO mit 1 1 .00-20.Reifen

- Hinterachsuntersetzung 7,2O mil
eingeschalteter Gelànde-Unter-
setzung

snelheid in km/h
motortoerental in omw/min
,,laag"
,,hoog"
achteras reductie 6,12 enz.
achteras reductie 7,20 alleen
voor FAZ2àOO met 11.00-20 banden
achteras reduclie 7,2O met
ingesc hakelde terreinreductie

speed in km/h
engine speed in rpm.
,,low"
,,high"
rear axle ratio 6,12 etc.
rear axle ratio 7,20 only for
FM 22OO with 11 .00-20 tyres
rear axle ratio 7,2O with off-the-
road ratio engaged
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6,8417,20

7,20 x 1 ,85
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6,12
6,8417,20

7,2O x 1 ,85

V
n
L
H
6,12
6,84/7,20

7,20 x 1 ,85

7,2O x 1,85 _


