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ML.BEHANDELING F 241 KABINES

fig.

1

F 241 kabine, lang.

vooRwooRD
Voor een ML-behandeling worden corrú,iewen"ende middelen van verschiller=de rv'rrken in Je han-

del gebracht. Elk merk heeft daaruij zijn eigen
spuitapparatuur en spuitmethodes ontwikkeld.

Voor de behandelingsmethodiek verwi.lzen wij naar

de gedetailleerde instructies, zoais deze door de
leveranciers van de diverse corrosiewerende mid-

(\|

(tI
oI

b,j het opstelfen van de instructies is door ons Fb
::;:';?gea:": veR de technische apparatuur en pro- o
duKten, #€lke door,,Valvoline Oil" worden toege- 3(,
6
past.
g
Van het aantal te boren gaten, de daarbij behorende o
diameters en de plaatsen waar de boringen moe- gl
o
0
ten geschieden, mag niet worden afgeweken.
.F

g

delen worden verstrekt.
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F 241 kabine, kort
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F 241 kabine. kort.
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Neem de massakabel van de accu lr:s

2.

Verwijder de onderste schroef van de l-rand'greep (A, fig 5) en los de bovenste schroef

Trek de rubber sierband (B) los van de por

tierstijl.
Verwijder de kunststof afdekplaat (C), welke
tegen het schutbord is vastgezet.

3

4.

fig.

5

fig.

6

Verwrjder op dezelfde manier als in punt 2
beschreven de kunststof afdekplaat (C), welke
tegen het schr-rtbord is vastgezet (fig 6)

Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de opbergbak op de windtunnel is vastgezet (f ig. 7) en haak de bak u it het bek ledingspaneel van de kachel

5

Trek de onrjerste knop van lret middelste bedieningspaneel van de kachel van de hendel.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven waarmee

het bekledingspaneel is vastgezet en schuif
het paneel opzij.

6

7

Alleen in geval van een korte kabine: Verwijder de achterwandbekleding
Verwijder het grote bekledingsl-iant-'ei i25) er'ì
de alurninium schopplaat (24) i.:tt fiet poltter
(f

ig

'..1
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HET VERWIJDEREN VAN DE
NOODZAKELIJKE DELEN

1.

:-;

16)

fig.

7

[ì

,]

1-oo-g

8. Verwijder, aan de voorzijde van de kabine,
grille (fig.

de

8).

Krab het overtollige Exophon weg van de naden.

HET BOREN VAN DE GATEN
De te boren gaten ziin alle Q a,mm.

1. Boor de gaten 1, 2 en 3 in de f rontplaat van

'

de kabine (fig. g).

2.

Klap de onderste grille omlaag en boor, in het
midden van de voorzijde van de kabinesteunen, de gaten 6 en 7 (fig. 8).

3. Boor, links en rechts in de windtunnel, de gaten 4 en 5 in de horizontale f rontkokerbalk
(fig. 8 en 9).

fig. 8

fig. 9

4. Boor het gat I (fig. 10) in de drempelkoker.

Boor op dezelfde pfaats, maar dan in de drempelkoker aan de chauffeurszijde, een gat 9.

fig. 10
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5. Alleén in geval van een slaapkabine:
Boor de zeven gaten 10 in de achterwand volgens fig. 11.

6.

lig.

11

fig.

12

Boor gat 11 in de horizontale kokerbalk van
de achterwand (fig . 12).

7. Boor gat 12 in de horizontale kokerbalk van
de achterwand (fig. 13).
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ig. 13
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HET SPUITEN VAN DE KABINE
Grondstof: Tectyl ML.

Spuitkop : Verstuiver jet.

1. Behandel via de bestaande gaten 1, 2 en 3 de
ruimte tussen de frontplaat en de horizontale

,

kokerbalk (fig. 1, 3, 8 en

14).

2. Spuit via de gaten 4 en 5 de horizontale kokerbalk (fig. 1, 3, 8 en 14).

lig.

14

3. Spuit de kabinesteunen via de gaten 6 en 7
(f

ig. 1, 3 en 14).

4. Spuit de drempelkoker, links, via het geboorde
gat 9 en rechts via het geboorde gat I (fig. 1,
3, 10 en 15).

5. Spuit de inwendige ruimte van de deurvanger
links via gat 16 en rechts via gat 17 (fig. 1,3
en 15).

fig. 15

6.

Spu

it de gehele bin nen zijde van het

portier

vra de openingen 24 en 25 (fig. 16).

Spuit vooral op zijnaden en de naad langs het
raam. Denk om de dubbele plaat aan de voorzijde van het portier.
De'ruimte tussen deze twee platen is te bereiken via de gaten 27, welke ontstaan wanneer het bekledingspaneef (25) is losgenomen.

fig.

16

ML-beharrdeling a
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7. Spuit via de openingen 18, links en rechts

kabines I -00-3

241

van

de kachel, tegen de lasnaad onder de voorruit

en de lasnaad tussen het

voorf

windtunnel (fig. 1,3 en 17).

8. Spuit de linker portierstijl

ront en

J

de

cf

#t::,L^ì:t
via

't

i

ft

de ovale ope-

ning 20 (fig. 1,3 en 18).
Spuit de rechter portierstijl via de ovale opening 19.

Alleen voor de punten 9 en 10 wordt gebruik gemaakt van een rechte spuitkop 180/35 V.
fig.

17

flg.

18

ig.

19

9. Spuit via de opening 22 (fig. 18) de lasnaad
onder de voorruit en de naad tussen de buitenplaat en de linker portierstijl.

10.

Herhaal dezelfde handeling als in 9 beschreven, voor de rechterzijde van de kabine (fig.
1e).

11.

Uitsluitend korte kabine:
Spuit de gehele achterwand via de openingen
13, 14 en 15 (fig. 3).

ls de wagen voorzien van een nauw op de kabine
+- 50 cm
omhoog worden gepompt. De kabine kan in deze
stand rustig blijven staan want deze is hydrauaansluitende laadbak, dan kan de kabine

lisch beveiligd tegen onverhoeds terugvallen op
het brugstrl k.

f
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12. Alleen in geval van een slaapkabine:

a. Spuit via de geboorde gaten 10 de gehele
b.

c.
d.

holle ruimte achter de achterwandbeplating
(fig. 1 en 20).
Spuit via de bestaande gaten 28 en 29 de
holle ruimte achter de zijwandbeplating
(fig. 1 en 21\.
Spuit via de bestaande gaten 35 en 36 de
holle ruimte achter de zijwandbeplating en
spuit in de drempelkoker (fi g. 2 en 21).
Spuit via de bestaande gaten 37, 38, 39,
40, 41 en 42 in de versterkingsprofiefen
van de vloer (fig . 2 en 21).

13. Spuit via de geboorde gaten 1 1 en 12 het
linker- en het rechterdeel van de achterwandbalk (fig. 2, 4 en 22).
14.

Spuit via de bestaande gaten 23 en 26 het
middelste deel van de achterwandbalk (fig. 2,

fig. 20

4 en 22).
15.

Spuit via de bestaande gaten 30 en 31 het bovenste deel van de langsliggers (fig. 2, 4 en
21).

16.

Behandel via de bestaande gaten 33 en 34
het middelste deel van de langsliggers (fig. 2,
4 en 2U.

17. Pomp de kabine verder omhoog

en spuit het

onderste deel van de langsliggers via de bestaande gaten 43 en 44 (fig . 2, 4 en 22).

18. Spuit het omega profiel, links via de bestaande gaten 45 en rechts via de bestaande gaten
46

(f ig

. 2, 4 en 22).

Krab het overtollige Exophon weg van de naden
in de vloer en bespuit de gehele vloer.
Spuit vooral op alle naden in de vloer.

fig.21

EINDBEHANDELING
Zet alle gedemonteerde onderdelen weer vast.
Plug de geboorde gaten al met plastic pluggen.
Nadat de zojuist gespoten ML-vloeistof voldoende

is gedroogd, dient de gehele onderzijde van de
kabine te worden gespoten met een underbodycoating welke bestand is tegen opspattende stenen, straatvuil etc.
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