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INLEIDING

Dit instructieboek behoort bij DAF voertuigen
uit de F 900 serie.
Het doel ervan is de chauffeur richtlijnen te
geven betreffende de bediening en het onder-
houd en het verrichten van noodreparaties
aan het voertuig. Bovendien is voor technisch
ge'ínteresseerden een beschrijving opgeno-
men van de diverse componenten, waaruit het
voertuig is opgebouwd.
Daar de voertuigen kunnen ziln uitgerust met
verschillende extra voorzieningen, komen in
dit boek ook onderwerpen ter sprake, welke
mogelijk niet van toepassing z\n 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 gereden.
Het is tevens noodzakelijk, dat de chauffeur dit
boek altijd bij zich heeft, daar het onderweg
benodigd kan ztln indien men bij een niet-DAF
garage onderhoud laat uitvoeren of indien
noodreparaties moeten worden verricht.

ID ENTI FICATI EG EG EVENS

1. VERKLARING TYPE-AANDUIDIING

De F 900 omvat een chassis type.
In de type-aanduiding hebben de letters en
getallen de volgende betekenis:
F frontstuur chassis
A vrachtwagen met éen achteras (4x2)
900 chassis serie
DD DD 575 motor
325 Wielbasis in cm.

2. Typeplaat

In de cabine bevindt zich een typeplaat.
Hierop staat vermeld:

a. Toelaatbare asbelastingen
b. Het toelaatbare treingewicht
c. Motornummer
d. Chassisnummer

3. CHASSISNUMMER

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

4. MOTORNUMMER

Het motornummer is midden in de rechter zij-
wand van het motorblok ingeslagen.



5. STAMKAART

Omdat van het voertuig verschillende uitvoe-
ringen kunnen bestaan, bevat de achterzijde
van de stamkaart een kopie van de orderspeci-
ficatie. De voorzijde bevat ruimte voor het
vermelden van eventueel achteraf aange-
brachte wijzigingen. Het is derhalve van groot
belang, dat de chauffeur de stamkaart alt1d bij
zich heeft daar deze bij reparaties benodigd
kan zijn.

DAF
STAÈIKAART
cARTE o'toenntÉ
STANfiilKARTE
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INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGSORGANEN

1. HOOFDSCHAKELAAR

De hoofdschakelaar bevindt zich buiten de
cabine naast de accubak. Met de mechani-
sche hoofdschakelaar wordt de gehele electri-
sche installatie in- of uitgeschakeld.

Stand A : aan
Stand B : uit

Hoofdschakelaar uitzetten in de volgende ge-
vallen; doch nooit indien de motor draait.
1 . Reparatie aan het voertuig (eventueel)
2. Lassen
3. Brandgevaar

2. CONTACT/STARTSC HAK ELAAR

Sleutelstanden:

A. Contact uit.
B. Contact aan.
C. Eerst de sleutel indrukken en verder

draaien: starten.

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

3. OLIEDRUKCONTROLELAMP

Oliedrukcontrolelamp gaat tijdens het rijden
branden:

Oliedruk te laag!
Motor onmiddellijk afzetten!

tf,
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4. KOELWATERTEMPERATUURM ETER

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

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

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

5. CONTROLELAMP VOOR
KOELWATERTEMPERATUUR

De controlelamp brandt indien de koelwater-

temperatuur boven 96' c is. De lamp werkt
alleen indien het contact ,,aan" staat.

Indien de lamp gaat branden:

De koelwatertemperatuur is hoger dan 96" C.
Motor nooit afzetten! Motor onbelast stationair
laten draaien tot de temperatuur weer norrnaal
is geworden.

6" BRANDSTOFVOORRAADMETER

De brandstofvoorraadmeter werkt a]feen als
het contact ,,aan" staat.

7. LAADSTROOM CONTROLELAMP

Lamp brandt tijdens het rijden:
a. V-snaar slipt
b. Dynamo defect (zo snel mogelijk repare-

ren)



8. LICHTSCHAKELAAR

De lichtschakelaar heeft drie standen:

uit
Half ingedrukt: stadsl ichten
Geheel ingedrukt: koPlampen

9. DIMMEN EN LICHTSIGNAAL

A. groot licht I mits de koPlamPen

B. gedimd licht I staan ingeschakeld

C. lichtsignaal

10. RICHTINGAANWIJZER EN CLAXON

L. linker kniPPerlicht in werking

B. beide knipperlichten uitgeschakeld
R. rechter knipperlicht in werking
D. claxon

1 1. CONTROLELAMP RICHTINGAANWIJZER
(groen)

12. SCHAKELAAR WAARSCHUWINGS.
KNIPPERLICHT EN CONTROLELAMP

Doo r deze knop in te drukken worden alle rich-
tingknipperlichten tegelijk in werking gesteld.



13. CABINE VERLICI'ITIhIG

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

derszijde het portier is geopend.

1 4. RUITEWISSERS SC!-IAKELAAR

De ruitewissers worden bediend met schake-
laar A.
A. half ingedrukt : lage snelheid
A. geheel ingedrukt : hoge snelheid

1 5. RUITESPROEIERS SCI-IAKELAAR

De ruitesproeiers werken als schakelaar B
wordt ingedrukt.

16. I-I.JCHTDRUKMETER

Er mag pas worden gereden als de wijzer van
de meter in het groene vlak staat.



17 . SIGAREAANSTEKER/LOOPLAMP-
AANSLUITING

Aansteker indrukken en wachten tot hij van-
zelt 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.

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

19. RESERVE VERKLIKKERLICHTEN
Deze plaatsen zijn uitgespaard om de diverse
accessoires gemakkelijk en netjes te kunnen
opbouwen.

19A. CONTROLESCHAKELAAR
Door de schakelaar in te drukken wordt het

circuit gesloten en gaat controlelamp (24A')

branden. Met deze schakelaar kan men con-
troleren of dit waarschuwingssysteem in orde
is.

20. ZEKERINGEN



21. PARKEERREM

In de afgebeelde stand van de hefboom is het
voertuig geremd met de parkeerrem.
Rijden:
Knop C omhoog trekken en de hefboom !n
stand B draaien.
Parkeer-noodrem:
Knop C omhoog trekken en de hefboom in
stand A draaien.

Opmerking:

De console kan gebruikt worden voor het
plaatsen van diverse accessoires, zoals
P.T.O. bedieningshefboom en dergelijke.

22. STOPKNOP

De motor wordt afgezet door de knop D uit te
trekken.

23. PARKEERREM CONTROLE.
LAMP

Lamp E brand als het voertuig geremd staat"

LET OP :

Cabine nooit verlaten als het voertuig niet op
de rem staat. Dit kan t-! Uw voertuig kosten.

24. CONTROLELAMP REMVLOEISTOF.
NIVEAU IN BEIDE KRINGEN

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

25. CONTROLELAMP REMVOERINGEN

Lamp B gaat branden zodra een van de rem-
voeringen is versleten; bovendien gaat deze
brandenals men de veerremmen mechanisch
fost.

26. CONTROLELAMP LUCHTDRUK

Lamp C gaat branden als de luchtdruk in een
bedrijfsremkring of in het parkeerremcircuit.te
laag is.

27. CONTROLELAMP HYDRAULISCHE
DRUK

Lamp D brandt als de hydraulische druk in een
kring ontoelaatbaar afrrijkt van die in de an-
dere kring.



28. VERSNELLINGSHENDEL

Versnellingsbak: S 5-35

Deze versnellingsbak is volledig gesynchroni-
seerd, zodat bij het schakelen slechts één keer
ontkoppeld behoeft te worden.
Er dient altijd naar te worden gestreefd, dat het
motortoerental boven het toerental ligt waarbij
de motor zijn max. koppel levert.

2E
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29. MOTORREM BEDIENINGSKNOP

Door met de voet deze knop in te drukken
wordt een klep in de uitlaat gesloten en de
brandstoftoevoer 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 motorrein is !n de eerste plaats bedoeld
voor het langdurig remmen, bijvoorbeeld tij-
dens afdalingen.
Doch ook bij het afremmen vanuit hoge snel-
heden op de vlakke weg is het wenselijk de
motorrem te gebruiken, teneinde de slijtage
van de bedrijfsrem te beperken.

30. TOERENTELLER

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 toerental boven het
toerental ligt waarbij de motor z'n max. koppel
levert.



31 " KILOtTfl ETERTELLER/TACI"IOGRAAF 32. TACHOGRAAF (voon f chauffeur)

lnlegEen van diagramsehiif
Tachognaaf bij stilstaande wagen openen
rnet behulp van de sleutel.
Klem (A) omhoog klappen.
Uuruerk zo nodig gelijk zetten.
!ndien een nieuwe schijf wordt geplaatst:
middenveld van voorzijde invullen. Indien
de voorzyde reeds is ingevuld (bij wisselen
van voertuig): middenveld van achterztjde
invullen.
Schijf met groene zijde aan de bovenkant
inleggen.
Klem (A) omlaag klappen; tachograaf slui-
ten en de sleutel veruvijderen.

Bed ienen van tEldgroepenschrijver
De tijdgroepenschrijver wordt bediend door
middel van knop (O).

O Rijtijd
X AIIe overige werkzaamheden
Z Wachttijd
l--' Dagelijkse rusttijd

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

11



lnvullen middenveld vooziide van schiif
Voor het inleggen van de schijf:

ú Naam van het bemanningslid
o+ Plaats van aanvang van de dienst
ls Datum begin van diensstijd

(bovenste regel)
No- Kenteken van het voertuig
l+ K.m-stand bij begin van diensttijd
cAB.: Aankruisen indien een slaapcabine

aanwezig is
t Toelaatbaar totaal gewicht van het

voertuig.
Na het uitnemen van de schijf:
o.r Plaats van beéindiging van de dienst
!e Datum einde van de diensttijd

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

Invullen rniddenveld achterzijde van schijf
!n dit middenveld kunnen tot maximaal drie
voertuigwisselingen worden ingevuld:

& Tijdstip van venruisselen van voertuigen
No. Kenteken van het nieuwe voertuig
l+ Begin kilometerstand
le Eind kilometerstand
km Gereden aantal kilometers

Invullen buitenrand achterzijde van schijf
Dit schrijfueld kan zo nodig worden gebruikt
voor het met de hand invullen van de tijdgroe-
pen. Dit kan nodig z\n als het bernanningslid
niet in de directe omgeving van het voertuig
werkt ofwel bij een eventueel uitvallen van de
tijdgroepen registratie. In deze gevallen moet
telkens achter het betreffende teken een lijn
worden getrokken.

Uurwerk gelijk zetten
Stelwiel (D) draaien tot de wijzers de juiste tijd
aangeven. Let hierbij op het tiidverschil tussen
bijv. 6.00 uur en 18.00 uur.
De juiste tijd op de tijdschaal (K) van de dia-
gramschijf bevindt zich bij punt (P) van het
huis.
G loeil ampje verwi sselent
Kontakt (H) omhoog klappen, defect lampje
uitnemen en vervangen door een nieuwe
lamp.
Controle-lampen en eontrole-openimg
De controle-lamp (O) brandt wanneer een be-
paalde snelheid wordt overschreden. Deze
snelheid kan worden ingesteld met behulp van
stelschroef (E).
De controle-lamp (F) brandt wanrìeer geen
diagramschijf is geplaatst.

12



In de controle-opening (G) kan men zien of het
uurwerk loopt.

33. TACI{OGRAAF (voor 2 chauffeurs)

Inleggen van diagramschljven
Tachog raaÍ bij stilstaande wagen openen
met behulp van de sleutel.
Scheidingsplaat (C) en klemmen (A en B)
omhoog klappen.
Diagramschijf van de bijrijder inleggen met
de groene zijde boven; de witte klem (B)

omlaag klappen.
Scheidingsplaat (C) omhoog klappen en
aandrukken.
Diagramschijf van de chauffeur op de
scheidingsplaat leggen met de groene zijde
boven; de grijze klem (A) omlaag klappen.

Tachograaf sluiten en sleutel verwijderen.

l-et op!
Bij dit type tachog raaf moeten steeds twee
schijven ingelegd zin, ook wanneer het voer-
tuig door slechts éen chauffeur wordt bemand.
De controle-lamp (F) brandt in dit geval ook
indien slechts éen diagramschijf is geplaatst.
Chauffeur en bijrijder hebben elk hun eigen
diamgramschijf. Bij chauffeunruisseling moet
de schijf van degene die dan gaat rijden boven
op de scheidingsplaat worden gelegd (zie: 'ln-
leggen van diamgramschijven').
Degene, wiens diagramschijf boven op de
scheidingsplaat ligt, bedient de tijdgroepen-
schakelaar 1 . Degene, wiens diagramschijf
onder de scheidingsplaat ligt, bedient de tijd-
groepenschakelaar 2.

Zie verder: "TACHOGRAAF (voor 1 chauf-
feur) "

94. PORTIEREN

Portier vanaf
de binnenzijde
op slot : Hendel A omhoog

Beide portieren kunnen van buitenaf worden
afgesloten.

13



Raam open
Portier open

Slinger B draaien
Aan handel C trekken

35. CHAUFFEURSTOEL

Linkerzijde van stoel:
A. Vering stugger - slapper
B. Stoel naar voren - achteren
C. Voorzijde zitting omhoog - omlaag
D. Achterzijde zitting omhoog - omlaag

Rechterzijde stoel:
E. Draaiknop, rugleuningverstelling

14



36. CABINE TEMPERATUUR REGELING

Bedieningshendels
A. in stand 0 : Aanjager uit

in stand 1 : Aanjager halve kracht
in stand 2 : Aanjager volle kracht
in stand F : Aanjager uit (rijwind)

B. in stand M : Lucht op voeten en op
vooruit
Lucht op voeten
Lucht op vooruit

D. Draaiknop, waarmee de hoeveelheid
warme/koude lucht kan worden ingesteld.

E. Draaikrop, waarmee de richting van de
warme/koude lucht kan worden ingesteld.

P. Roset, draaibaar om warme/koude lucht-
stroom te richten. ln het midden van de
roset een hendel, waarmee de hoeveel-
heid warme/koude lucht kan worden afge-
steld.

O. Roset, draaibaar om de rijwind te richten.
In het midden van de roset een hendel om
de hoeveelheid rijwind af te regelen.

Voorru itverwarm ing.

Over de volledige breedte van de voorruit zijn
roosters geplaatst voor de voorruitverwar-
ming.
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.

in stand
in stand

C. in stand K
in stand W

: Koude lucht
: Warme lucht

L:
R:

if
r1

15



37.' ZONNEKLEPPEN

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

38. DASHBOARDKAST

De kast wordt geopend door de knop te draai-
en. De kast kan worden afgesloten met behulp
van de poftiersleutel.

39. GEREEDSCHAPKAST

Om de gereedschapkast te openen dient de
knop linksom te worden gedraaid. De gereed-
schapkast kan worden afgesloten met behulp
van de portiersleutel.

Opmerking: De Hydraulische krik dient altijd
staandend te worden opgebor-
gen, in verband met roestver-
schijnselen van de schacht.

16



40. VENTILATIEKLEP IN DAK

Om deze klep te openen moet de knop om-
hoog worden gedrukt.

41. SPIEGELS

De stand van de spiegels aan de steun kan
op de gebruikelijke wijze worden ingesteld.
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 (A) te worden los-
gedraaid en de spiegelsteun in de gewenste
stand te worden geplaatst.

42. AAN HANGWAG ENKOPPELING

Aankoppelen:
Hefboom omhoog trekken.
Vrachtwagen achteruit rijdentot de triangel
sluit; de aankoppeling vindt dan vanzelf
plaats.

Afkoppelen:
Hefboom omhoog trekken en vrachtwagen
wegrijden.

17



I
43. AANSLUITEN REMMEN VOLGWAGEN

De luchtslangen en de koppelingskoppen z\n
als volgt gecodeerd:
Rood : voorraad
Geel : commando

Wanneer de aanhangwagen is uitgerust met
rubber slangen moeten deze kruiselings wor-
den aangesloten. Wanneer de aanhangwa-
gen is uitgerust rnet schroefuormige nylon
slangen moet deze evenwiidig naast elkaar
worden aangesloten.

Sluit op de juiste wijze met behulp van de
koppelingskoppen de luchtslangen aan.
tsij twijfel kan de voedingsleiding worden her-
kend, aan de twee leidingen die aangesloten
zitten aan de voorraad koppelingskop.

Mocht toch een fout bij het aansluiten worden
gemaakt, dan openbaart zich dit bij geremd
staande volgwagen snel, omdat deze geremd
blijft staan.
Wanneer trekkend en getrokken voertuig ziin
uitgerust met een gecombineerde twee plus
éen leidingaansluiting moet slechts éen van
beide systemen worden aangesloten en in
geen geval beide.

44. 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 12 V lichtinstallatie, kan

deze zonder meer op de lichtinstallatie van de
motonruagen worden aangesloten.

45. TREK - DUW HAAK

De pen is geborgd met een splitpen.

18



46. CABINE VERGRE$UDELING

De cabine vergrendeling bevindt zich midden
achter de cabine.

Gabine voorover kantelen:
Druk de krikstang in de hefboom A.
Druk de hefboom A omhoog tot de grendel-
haak E de cabine vrij geeft (stand C). Til de
cabine iets omhoog. Druk de hefboom A nu
omlaag (stand B), zodat de veiligheidshaak D

de cabine geheel vrij geeft, en kantel de cabine
voorover. De krikstang wordt door een druk-
veer uit de hefboom A gedrukt, offi te voorko-
men dat vergeten wordt de krikstang uit de
hefboorn te nemen en op te bergen,

Cabine terug kantelen:
Duw de cabine voorover en trek de pal F opzi1.
Trek de handgreep G naar U toe en kantel de
cabine terug op het brugstuk.
De cabine valt automatisch in de vergrende-
Iing.

47. AUTORADIO

Voor de autoradio is een plaats R gereser-
veerd, evenals voor de luidspreker L.S.
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48. KOPLAMPEN INSTELLEN

De koplampen zijn van buitenaf in twee stan-
den te zetten.
Hendel omhoog: leeg voeftuig
Hendel omlaag (stand B): beladen voertuig.

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 versnel-
ling en met een gematigd toerental, totdat
de watertemperatuur 50' C bedraagt. Dit is
van groot belang, zowel voor de motor als
voor de versnellingsbak en de achteras.

Kijk tijdens het rijden regelmatig op het in-
strumentenpaneel en neem maatregelen,
indien u onregelmatigheden waarneemt.

lndien 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 verminderd
en de levensduur van de compressor be-
langrijk korter wordt.

Het voertuig is voorzien van een wissel-
stroomdynamo. In verband hiermee dienen
de volgende regels in acht te worden geno-
men:

Schakel nooit de hoofdschakel aar uit bij
draaiende motor.

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

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

Neem de beide poolklemmen van de
accu af alvorens aan het voertuig te las-
sgfì.

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

It

lt
il
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$
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RIJDEN

Inrijden

Om alle onderdeten goed op elkaar te laten
inlopen, verdiènt 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 1 500 km ex-
tra op het volgende:

Riid niet met volle belasting.

Riid niet met een aanhangwagen.

Let er extra op, dat u op tiid schakelt.
Bedenk hierbij, dat een relatief hoog toe-
rental minder slecht is dan overbelasting
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 btj
de kilometerstanden 500 en 2500. Zie het
, , Onderhoudsboek".

Starten

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

Zorg dat de parkeerrem (blz. g) in werking
gesteld staat.

a. Zet het contact (blz 4) aan.
Controleer of de controlelampen van de
oliedruk, van de laadstroom en van.de par-
keerrem branden. Controleer of de meters
van de brandstofuoorraad en van de koel-
watertem peratuu r reage ren .

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

c. 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 aange-
slagen de sleutel telkens 15 seconden los.

Als de motor is aangeslagen, het toeren-
tal niet opvoeren, voordat de oliedruk
controlelamp is gedoofd en de olie-
drukmeter voldoende druk aangeeft.

Indien de motor weer afslaat moeten de
handelingen c, d en e worden herhaald.

Wacht vervolgens tot de druk in de luchtketels
vofdoende is, m.a.w. tot de wtlzer van de
luchtdrukmeter in het groene vlak staat.

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

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

Stoppen

Wagen tot stilstand brengen.
Versnellingshefboom irì,,neutraal" plaatsen.
Motor atzetten door de stopknop (blz.9) uit te
trekken.
Parkeerrem in werking stellen, d.i. hefboom
iets omhooglichten en zo ver mogelijk achter-
waarts bewegen.
Contact ,,uit" zetten en de sleutel uit het slot
nemen.
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Sturen

Algemeen:
Vermijd het draaien aan het stuurwiel als
het voertuig geheel stil staat. Dit kan tot
grote schade leiden.

Uitsluitend hydraul isch stuun:

Indien het voertuig stilstaat mag men niet
langer dan 5 seconden achtereen aan het

stuurwiel draaien. Om het systeem weer af
te laten koelen rnoet het stuurwiel 5 secon-
den worden losgelaten.
Wanneer langer dan bovengenoemde tijd
aan het stuurwiel wordt gedraaid kan dit U
een stuurpomp kosten.
Verboden is het stuurwiel te draaien, als
één of beide voorwielen vast zitten in b.v.
een karrespoor of tegen een stoeprand.
Draait u in dat geval toch aan het stuurwiel,
dan kan U dat een stuurstang en/of spoor-
stang kosten.

BESCF{RIJVING

1. CABINE

De F 900 serie is uitgerust rnet een kantelcabi-
ne, welke aan de voorzijde in twee silentblocs
scharniert. Aan de achterzijde rust de cabine
op twee rubber blokken, waarbij twee hydrau-
lische telescoop scl'rokdempers voor de no-
dige stabiliteit zorEen.
Het kantelen geschiedt met de hand; de hier-
voor nodige krachtsinspanning wordt tot een
minimum teruggebracht door de aanwezag-
heid van twee torsieveren.

2. MOTOR

Algerneen

De DD 575 motor is een watergekoelde zesci-
linder dieselmotor rnet een totale inhoud van

5,75 liter. De motor is voorzien van vervang-

bare 
-droge cilindervoeringen. De brandstof

wordt direct in de verbrandingsruimte ingespo-
ten. Deze ruimte is geheel in de zuigerbodem
aangebracht en heeft een toroirdale vorm. De

lagertrappen van de krukas hebben een ni-

treer behandefing ondergaan, waardoor een
zeer harde slijtlaag is verkregen. De lucht-

compressor wordt rechtstreeks vanuit de dis-
tributiekast aangedreven en drijft op zijn beurt
de brandstofinspuitpomp aan. Aan de andere
zijde van de motor is de stuurlcekrachtiginEs-
pomp aangebracht, welke eveneens recht-
streeks vanuit de distributiekast wordt aange-
dreven.

Smering

De smering vindt plaats onder druk door een
pomp, welke wordt aangedreven vanaf een
tandwiel op het midden van de nokkenas.
Alle door de pomp geleverde olie passeert
eerst het oliefilter met vervangbaar element,
alvorens naar alle te smeren delen van de
motor te worden geleid.
Luchtcompressor en brandstofinspuitpomp
zijn aangesloten op het smeeroliecircuit van
de motor.

Koelsysteern

De koeling wordt thermostatisch geregeld
door middel van een tweetal thermostaten.
De ventilator is op de krukas aangebracht.
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3. KOPPELING 6. REMSYSTEEM

Toegepast is een enkelvoudige droge plaat- Algemeen
koppeling.
De bediening van de koppeling vindt langs
hydraulische weg plaats.
Het druklager is voor zijn levensduur voorzien
van smeermiddel.

4. VERSNELLINGSBAKKEN

De S 5-35 versnellingsbak is een gesynchro-
niseerde versnellingsbak waarvan de tandwie-
len continu in aangrijping z,!n De tandwielen
zijn voorzien van schuine vertanding om een
geruisarme loop te verkrijgen.
Deze versnellingsbak wordt geschakeld met
behulp van afstandsbediening.

5. ELECTRISCHE INSTALLATIE

De F 900 is uitgerust met een 12 Volt electri-
sche instaliatie.
Voor de aansluiting van de electrische installa-
tie van een volgwagen is een zeven-polige
stekerdoos aanwezag.
Als standaard uitvoering wordt een 55 A wis-
selstroom dynamo toegepast.

Het remsysteem is van het hydraulische type,
luchtdruk bediend. Men kan hierin onder-
scheiden: een bedrijfsrem, welke 2 kringen
heeft en uitgerust kan zijn met een 2 leiding
volgwagenremaansluiting en een parkeerrem
d.m.v. veerremmen.
Op het instrumentenpaneel is een lucht-
drukmeter aangebracht, welke een indicatie
geeft van de luchtdruk in het hogedruk gedeel-
te.

Bedriifsrem

De bedrijfsrem of voetrem bestaat uit twee
gescheiden hydraulische kringen welke door
twee eveneens gescheiden luchtkringen be-
diend worden. De aangewende luchtdruk be-
draagt max. 7 ,5 bar overdruk, tenryijl de maxi-
male door de compressor geleverde overdruk
c.a. 17 bar is. De vooras is op kring I en de
achteras op kring ll aangesloten tenruijl een
controlelamp op het instrumentenpaneel zit ter
signalering van kringuitval. Bovendien gaat
een controlelamp branden als de slag van de
luchthydr. cilinders of de veerremcilinders te
groot wordt door te grote voeringslijtage.

Voordat het zover is, zorgt echter de automati-
sche nastelling in de wielremcilinders dat de
slag van de luchthydr. cilinders of de veerrem-
cilinders binnen bepaalde grenzen blijft. Indien
een volgwagen kan worden meegenomen,
kan deze geremd worden via een tweekrings-
reactieventiel vanuit beide bedrijfsremkringen
van de motorwagen.

Noodrem

De bedrijfsrem neemt in voorkomende.geval-
len ook de taak van de noodrem waar, zodat
geen aparte installatie hiervoor aanwezig is.

Parkeerrem

Door de hefboom van de klep, gemonteerd op
de motorkap achtenruaarts te bewegen, wordt
de parkeerrem in werking gesteld d.m.v. veer-
remcilinders op de achteras. De remmen van
een eventuele volgwagen worden nu niet ge-
commandeerd. ln de uiterste stand staat de
hefboom geblokkeerd. Mits het contact aan-
staat brand nu op het instrumentenpaneel een
controlelamp met de afbeelding van een hand-
rem er op.
lndien geen -of onvoldoende luchtdruk in de
veerremkring aanwezig is, staat het voertuig
geremd. Lossen met de parkeerremklep is dan



onmogelijk. Dit is slechts mogelijk door de mo-
tor zolang te laten draaien totdat voldoende
druk is opgebouwd, ofwel langs mechanische
weg. De slag van de veerrem wordt eveneens
automatisch bijgesteld in de remankerplaat,
terwijl een te grote slag weer zichtbaar wordt
door het gaan branden van een controlelamp
op het instrumentenpaneel.

Vol gwagen remaansl u iti ng

Het voertuig kan zijn uitgerust met een volg-
wagenremaansluiting. Deze bestaat uit een
twee-leidingaansluiting, waarbii de com-
mando-koppelingskop dan pas een com-
mando door kan geven als de voorraadkoppe-
lingskop is aangesloten.

Continu rem

Met behulp van de motorrem 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.

Automatische lastafhankelijke remkracht-
regeling.

De F 900 chassis zijn uitgerust met een auto-
matische lastafhankelijke remkrachtregeling.
Dit houdt in, dat de maximale remkracht op de
achteras automatisch wordt aangepast aan de
belasting van het voertuig. Afhankelijk van de
bef astingzal het voertuig dieper inveren . Deze
afstandverandering veroorzaakt een automa-
tische regeling, waardoor bij iedere belasting
de juiste remkrachtverdeling ontstaat. Het is
noodzakelijk de afstelling van de automati-
sche lastafhankelijke remkrachtregeling na de
eerste 10.000 km te controleren, aangezien
dan de veerbladen zich hebben gezet.

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 ult de houder
en controleer het oliepeil. Het oliepeil moet
altijd tussen de markeringen op de oliepeil-
stok liggen.
Vul zonodig olie bij via de vulopeningen (B).

Gebruik altijd olie van hetzelfde merk en
dezelfde soort.
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2. KOELVLOEISTOFNIVEAU CONTROLE

Vullen tot de rand van de vuldop.

3. BANDEN

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

4. AANHANGWAGEN KOPPELING

fndien aanwez;,g.
Goede werking controleren.

5. VERLICHTING EN INSTRUMENTEN

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

6. CHAUFFEURSTOEL EN SPIEGELS

Stoel en spiegels in de goede stand plaatsen.

7 . REMVLOEISTOF CONTROLEREN

De tankjes zijn van een doorzichtig soort plas-
tic, waardoor controle van buitenaf mogelijk is.
Indien er vloeistof moet worden bijgevuld gaat
dat als volgt:

Verwijder de rubber beschermkap.
Trek de twee electrische kabels los.
Vuldop afdraaien en vloeistof bijvullen.

LET OP

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

25



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 of 3 te worden ge-
raadpleegd.
500 km nadat het voertuig in gebruik is geno-
men, dient de onderhoudsbeurt A1 te worden
uitgevoerd en na 2500 km de onderhouds-
beu rI 42.
500 km en 2500 km nadat een component is
gerevideerd of vervangen door een nieuw,
moeten deze beurten worden uitgevoerd voor
zovet zij betrekking hebben op dat compo-
nent.
Vanzelfsprekend dient na de 2500 km beurt
het onderhoud te geschieden volgens het

Onderhoudsboek.

Hierna zullen de onderhoudswerkzaamheden
indien nodig, nader worden toegelicht.

Voor onderhoudswerkzaamheden, welke in

dit instructieboek wel worden genoemd doch

niet nader worden uiteengezet, raadplege
men de DAF-dealer.
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Hieronder is de volgorde aangegeven waarin
de moeren van de cilinderkop moeten worden
aangehaald.
Daarna moeten de zes cilinderkopbouten
worden nagetrokken.

2. GEDURENDE KOUDE SEIZOEN

Koelsysteem
Vullen met anti-vries:

Zet de hendel van de temperatuurregeling
van de verwarming (blz. 15) geheel naar
rechts en verwijder de watervuldop (A).

Koelsysteem aftappen via de aftapkranen in

het motorblok (B), de radiateur (C)

Koelsysteem vullen met een mengsel van
water en anti-vries. Gebruik anti-vries op
basis van aethyleen-glYcol.

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

ll
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l-aat de motor enige tijd draaien, controleer
het peil van de koelvloeistof en vul zonodig
b|j.

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 bewe-
gen.

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
vul 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 5o/o spiritus toe te voegen ter
ontvetting van de voorruit.

Vorstbeveiliger
Plaats de handgreep (G) van de vorstbeveili-
ger in de zomerstand door hem omlaag te
drukken en 90" te draaien. Tap het reservoir af
via de aftapopening (H) om corrosie te voor-
komen.
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4. OLIEFILTERELEMENT VERNIEUWEN

l-okatie

Links achter tegen het motorblok recht achter

de brandstofPomp.
Aftapplug venruijderen en olie aftappen.
Bevestigingsbout losdraaien en vervolgens
filterhuis, zeef en filterelement verwijderen.
Filterhuis en zeef inwendig reinigen met
gasolie.
Nieuw filterelement aanbrengen.

5. MOTOROLIE VERVERSEN

Zet het voertuig horizontaal.
Tap oliepan (K) af, bij voorkeur als de motor
nog warm is.

Vernieuw het oliefilterelement (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

Droog type filter

Neem de drie klemmen los.
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.
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7. SPANNING EN STAAT V-RIEMEN CON-
TROLEREN

Tussen de dynamo en de waterpomp moet de
V-riem 12-15 mm kunnen worden ingedrukt.

8. FILTER CARTERVENTILATIE
REIhIIGEN

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

De vuldop in zijn geheel in schone dieselolie
uitspoelen en flink uitslaan.
De vuldop onderdompelen in schone moto-
rolie en wederom flink uitslaan.

9. BRANDSTOFFIJNFILTER
ELETVIENT VERNIEUWEN.

10. MO(IMUM TOERENTAL,
STATIONAIR TOERENTAL EN
VERZEGELING BRANDSTOFPOMP
CONTROLEREN

11. BRANDSTOFTANK REINIGEN

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

29



T.--t
:

i

12. VLOEISTOF !-IYDRAU LISCH
BEDIENDE KOPPELING
BIJVULLEN

13. V LOEISTO F I-IYE}RAU LISCFI
REMSYSTEEM tsIJVULLEIS

14. VERSNELLINGSBAK

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

Olie ververscn
Aftappen als de olie warm is via de aftap-
openingen (B). Versnellingsbak aftappen.
Vul de versnellingsbak via de vul niveau-
opening (A).
Ol ieniveau controleren.

I
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15. KRUISKOPPELINGEN EN
SCHUIFKOPPELINGEN
DOORSMEREN
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.I 6. KOPLAMPEN AFSTELLEN

Verwijder de vier schroeven en neem de sier-
plaat van de koplamp af. De stand van de
koplampen kan nu worden ingesteld door
middel van de stelschroeven.

17. WERKING INSTRUMENTEN EN
VERLICHTING CCNTROLEREN

18. 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 poolklemrnen
goed schoon en ingevet zijn. Reinig zonodig
ook de bovenzijde van de accu.
Vet de poolklemmen eventueel in met zuur-
vrije vaseline.

19. WATER UIT LUCHTDRUKSYSTEEM
AFBLAZEN.

Controleer de automatisch werkende af-
blaasklep door met gevulde ketels een keer
flink op de rem te trappen. Het ventiel blaast
nu hoorbaar en voelbaar af.
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20. DIKTE REMVOERING
CONTROLEREN

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

AS VAN REMPEDAAL
DOORSMEREN

22. VLOEISTOFNIVEAU HYDRAULISCHE
STUURINRICHTING CONTROLEREN

Indien het voertuig is uitgerust met een hydrau-
lisch bekrachtigde stuurinrichting dient als
volgt te worden gehandeld:

Controleer bij stilstaande motor of de vloei-
stof tot ongeveer 2 cm boven de bovenste
markering op de peilstok reikt.
Vul zo nodig bij.
Start de motor. Bij stationair draaiende mo-
tor moet de vloeistof tot de bovenste marke-
ring op de peilstok reiken.

21 .
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23. FILTER HYDRAULISCHE
STUT,RBEKRACHTIGING
VERNIEUWEN

Het filterelement bevindt zich in het reservoir.

24. GLIJPLATEN DOORSMEREN

Bovenzijde van de bladveer spaarzaam invet-
ten daar bij te veel vet een verzamelplaats van
zand en stof ontstaat wat als een schuurmid-
del gaat werken zodat onnodige slijtage op-
treedt.

25. VEERPENNEN DOORSMEREN
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26" ACHTERAS

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

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

27. ALLE VAN BUITEN BEREIKBARE
BOUTEN EN MOEREN NATREKKEN.

Trek de veerstroppen na bij belaste wagen.

28. ALLE LEIDINGEN, PIJPEN EN
SLANGEN CONTROLEREN

29. AANHANGWAGENKOPPELING
SMEREN

30. TREKDUWHAAK SMEREN

Pen vet houden
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NOODREPARATIES

1. VERVANGEN V.RIEMEN

Draai de bevestigingsbouten van de dy-
namo los.
Duw de dynamo tegen het motorblok.
Venruijder de klemband van de rubber flap
tussen de leiring en de windtunnel en vouw
de flap vervolgens naar voren om.
Neem de onderste bevestigingssteun van
de leiring los.
Nieuwe V-riemen op de waterpomppoelie
leggen en de riemen vóórlangs tussen de
leiring en windtunnel omlaag trekken.
V-riemen op dynamo- en krukaspoelie leg-
gen-

De beide V-riemen dienen tegelijkertijd te
worden vernieuwd.

Na 50 km rijden riemspanning controleren.

2. ONTLUCHTEN BRANDSTOFSYSTEEM

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

3. LOSSEN VAN DE PARKEERREM

Plaats blokken voor en achter de wielen.
Draai de hefboom 1/8 slag in pijlrichting
zodat de buitenkabel wordt gelost waardoor
de spanning van de binnenkabel afneemt
en het wiel vrij komt.
Handeling herhalen voor de andere veer-
remcilinder.
Zodra de reminstallatie voldoende lucht-
druk heeft opgebouwd, springt de buitenka-
bel automatisch terug in het slot en werkt de
parkeerrem weer normaal.
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4. VERNIEUWEN VAN GLOEILAMPEN

Koplamp
Verwijder de sierplaat.
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!

5. SLEPEN

Sleepafstand kleiner dan 10 km.
Zet het versnellingshendel iî ,,neutraal"
Schakel met regelmatige tussenpozen de
versnellingsbak in de ,,prise-directe", d.i. de
5e versnelling. Uiteraard moet hierbij het
koppelingspedaal worden ingetrapt.
Los, indien de druk in de luchtketel onvol-
doende is, de parkeerrem zoals beschreven
op blz. 23.
Zorg dat de snelheid niet boven 40 km/h
komt.

Sleepafstand groter dan 10 km
Aandrijfas demonteren bij het differentieel.
Los de parkeerrem zoals beschreven op
blz. 23.
Sleep met behulp van een trekstang.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Motor

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

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

idem, boven 0"C (indien geen
antivries aanwezig

Brandstofsysteem
Inspuitvolgorde
inspuitmoment
inspuitdruk
brandstoftank inhoud

Aanhaalkoppels
cilinderkop bouten
cilinderkop moeren
verstuiver knevel moer
inspuitleiding wartelmoer

Dieselbrandstof
Minimaal te voldoen aan British Standard nr. 2869 - 1970, Class 41 .

Gedurende de winterperiode worden door de oliemaatschappljen toevoegingen
gebruikt om parafine-neerslag, welke verstoppingen veroorzaakt, te voorkomen.
Ónder extreme omstandigheden, of indien geen zogenaamde winterbrandstof
beschikbaar is, mag indÉn wettelijk toegestaan 15"/" petroleum (kerosine)
worden toegevoegd.

Ter voorkoming van ijsvorming mag, indien wettelijk toegestaann max O,5o/o

brandspiritus worden toegevoegd.

Fabrikaat
Type
Uitvoering

Aantal cilinders
Boring
Slag
Totale cilinderinhoud
Compressieverhouding
Stationair toerental
Max. toerental, onbelast
Max. toerental, belast
Gewicht, droog, incl. accessoires
Toegepaste schroefd raadsoort
Klepspeling (koude motor)
Smeeroliesysteem

inhoud, incl. filter bij
max. peil
idem bij min. peil
A. P.l. oliespecif icatie
viscositeit onder 0" C

0'tot + 30" C
boven 30"

oliedruk
bij stat. toerental
bij 2000 omw/min (warnre
motor)

DAF
DD 575
Watergekoelde viertakt dieselmotor,
directe inspuiting
6
100,62 mm
120,65 mm
5,75 liter
16 : 1

400-450 omw/min
2630 omw/min
2400 omw/min
ca. 530 kg
metrisch draad, volgens SAE-normen
0,50 mm

ca. 13 liter
ca. 9 liter
CC of CD (max. sulfaatasgetal 1,5 o/")

SAE 20
SAE 30
SAE 40

1 kg/cm2

3,54,2 kg/cm2

ca. 25 liter
75" - 85" C
Antivries op aethyleen-glycol basis
(mengen volgens gegevens van de
antivries leverancier)
1"/" van een emulgeerbare olie (bijv.
Shell Donax C)

1-5-3.+24
28" voor B.D.P.
165-1 73 kg/cmz
130 liter

4,2-5,2 mkg
25 -26,4 mkg
5 mkg
2,5-3 mkg
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KOPPELING
Type

Type nr.
Diameter
Vloeistof
Druklager

VERSNELLINGSBAK
Type
Reducties

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

ACHTERAS
Type
Reductie
Olie specificatie

viscositeit, onder 0"C
boven 0"C

hoeveelheid

enkelv. droge plaatkoppeling, hydr.
bediend
B x B 13 '

13"
remvloeistof SAE J-1 703c
continu aanliggend, voor zijn levensduur
voorzien van smeermiddel

s 5-35-2
7,654,03-2,26-1,42-1,00
achteruit: 6,86
Mit-L-2105A
SAE 80
SAE 90
ca. 7 liter
ca. 3,5 liter

DANA 95
4,10 of 4,56
Mit-L-21058
SAE 90
SAE 90
ca. 6,6 liter

vooRAS
Type
Vlucht
Fuseepenhelling
Naloop
Toespoor
Max, binnenwiel inslag (Mech)
(Hydr.)

STUUR INRICHTING

MECHANISCH
Type
Type nr.
Vloeistof soort

Hoeveelheid

Hydraulisch
Type
Type nr.
Vloeistof soort

Hoeveelheid
Max. druk
Afste lli ng stuurbegrenzingsventielen
Stuurpomp type
Type nr.
Max. opbrengst

: ZF Gemmer
: 7350
: Regular compound of

Multipurpose SAE g0
: c.a. 1 liter

: ZF Kugelmutter (Kuzbau)
: 8038
: aut. transm. vloeistof

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

: c.a. 3 liter
: 100 bar
: 30 bar
: Schottenpomp
: 7674
: 17 liter/min

"32"
1112"

60

20 30'
0-1 mm
400
43"
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REM INSTALLATIE
Bedrijfsrem

Parkeer-rem
luchtdrukketels, max. overdruk
Vorstbeveiliger vloeistof

ELECTR:SEhg E INSTALLATI E
Schema
Startmotor

type
vermogen
M in. koolborstellengte

Dynamo
type

vetimogen
Accu

aantal
capaciteit
spanning

Hoge druk reminstallatie 2 kring lucht,
2 kring hydraulisch
veerremcilinders
17 bar
brandspiritus

zei vouwblad

kg
4-pk/24V (2,94 k W)
14 mm

wisselstroom
14V 55 A

1

120 An/20h
12V

Gloeilampen
koplampen
stadslichten
achterlichten
remlichten
richti ngkn ippe rl ichten
breedtelichten
instru mentenbo rdve rl ichti n g
interieuruerlichting
controlelampen

WIELEN
Aanhaalkoppel wielmoeren

CABINE
Type

dulplolamp 55/50 W
kogellamp 5 W
kogellamp 10 W
kogellamp 21 W
koEellamp 21 W
kogellamp 5 W
kogellamp 3 W
buislarnp 15 W
kogellamp 3 W

2x
2x
2x
2x
4x
2x

: 31 mkg

F 200
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