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tructieboekje l)irud,t (J gegeaens betrelf end,e d,e bed,iening en het
ond,"rÀ,\1rd, uan arachtwagens (A-serie) ol trehkers (T-serie) uitgerust met

In

di$,,pru

een d,iesbtmotor.

Het heeftt,geenszins de pretentie uolledig te zíjn, aangezien de onderhouds-

zijn beperltt tot die werkzanmheden, welke de chaulleur
ol de ond;prhoud,smonteur zetl kan aerricht;en.
Voor repd,,raties en alstellingen, welke buiten het bestek aan d,it boekje
uallen, wende a zich tot de DAF-dealer, die ga,alne bereid, ís alle,
instructieC,il bewust

inlichtingen te aerstreltkbn a,angaande het onderhoud uan Uw DAF.

Dít boekie

beuat geen! aaruwijzingen aoor de uítuoering aan belnngríjhe

reparaties; hieraoor kan rnen de wagen geheel aan, de plaatselijhe DAFdealer toeaertrouu)en, die uolledig is geínstrueerd en bij reparaties uerplicht
ís uitsluitend originele DAF-onderdelen te gebruíken.

Wordt tenslotte in dit boekje gesproken oaer aóór ol achter, Iinks oÍ rechts,

dan is dit gezien zittend achter het stuurwiel.

Eind,houen2 september 1966.
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TECHNISCHE GEGEVENS
(Voor brandstof en smeermiddeten wordt verwezen naar de laatste bladziide)

MOTOR
Fabri kaat

Type
U

itvoering

Cilinderaantal
Boring
Slag

Totale cilinderinhoud
Com pressieverhoud ing

,,,i

DAF-Leyland
0.680 (DO)
4 tact dieselmotor
me! directe inspuiting

DAF-Leyland
P.680 (DP)
4 tact dieselmotor
met directe inspuiting

6

6

127 mm
146,05 mm
11,1 liter

127 mm

15,75 :

15,75 :

1

146,05 mm
11,1 liter
1

1-5-3-6-2-4
, tst -s-g -6-2-4
Inspu itvolgorde
28" voor b.d.p.
28" voor b.d.p.
Inspu itmoment
165-170 kg/cm2
165-170 kg/cm2
Inspu itd ruk
226 pk bij 2200 omw./m i n.
î 80 pk bij 2000 omw./min.
Maximum vermogen
68 kgm bij î 100 omw./min. 81 kgm bii 1200 omw./min.
Maximum koppel
350 - 400 omw./min.
325 - 375 omw./min.
Minimum toerental
2350 omw./min.
Max. toerental (onbelast) 2300 omw./min.
î 8 liter
Inhoud smeeroliesysteem 1 8 liter
ca. 40 liter
ca. 40 liter
Inhoud koelsysteern
Koelwaterbedrijfs75" - 80" c
75" - 80' c
temperatuur
0,5 mm
0,5 mm
Klepspeling (koud)
Aanhaalspanning:
7
hs" bouten 80 - 85 ft. lbs. 7lts" bouten 80 - 85 ft. lbs.
Cilinderkopmoeren
(1 1-11,7mkg)
(î 1 - 11 ,7 mkg)
el16" bouten 150-,1.00 ft. lbs. elr.6" bouten 1,50 - 160 ft. lbs.
(20,8 - 22 mkg)
(20,8 - 22 i'tLg)
5 mkg (35 ft. tbs.)
5 mkg (35 ft. lbs.)
Verstu iverklemmoer
:

Wartelmoeren van
verstu iverleid Ingen
lnhoud brandstoftank

2,5 - 3 Tkg,
(19 - 2I#,{,!, Ws)
200 liter, ''

2,5 - 3 mkg
(î 8 - 21 ,6 ft. lbs)

200 liter

Olie-inhoud
brandstofpom pcarter

Olie-inhoud luchtfilter
Smeeroliedruk (minimaal)
bij stationair toerental
Smeeroliedruk bij

ca V+ liter
ca. ... liter (tot merkstreeP) ca. ... liter (tot merkstreeP)
0,35 kg/cm2

0,35 kg/cm2

1000 omw./min en hoger

(warme motor)

3,5 -

4,2 kg/cm2

3,5 - 4,2 kg/cm2

CHASSIS
Type

2200
DAF

2400
DAE

Geheel electrisch gelast,
U-vormige hoofdl iggers,
inwendig versterkt met

Geheel electrisch gelast,
U-vormige hoofdliggers,
inwendig versterkt met

L-profiel

L-prof iel

Enkelvoudige droge
platenkoppeling
(hydraulisch bediend)
diameter 16" (406,4 mm)

Enkelvoudige droge
platenkoppeling
(hydraulisch bediend)
diameter 420 mm

2mm

2mm

Type

AK

AK 6-80

Olie-inhoud

6,5 liter

9,5 liter

DAF 2255 (enkel red.)
DAF 2676 (dubbel red.)
DAF 2676 (schakelas)
17 liter (A-chassis)
15 liter (T-chassis)

DAF 2676 (dubbel red.)
DAF 2676 (schakelas)

18,5 liter

18,5 liter

kaat
U itvoering

Fa bri

Koppeling
Type

Speling van stelbout
aan koppelingsas
Versnellingsbak

6-70-3

Achteras
Type

Olie-inhoud (2255)
Olie-inhoud (2676)
Vooras

N 100 (5,4 t.)
Vlucht
î" t 30'
Fuseepenhelling
5' 30'
Naloop
2' t 30'
Toespoor
1-3 mm
Max. wieluitslag bi nnenwiel 40"
Type

N 122 (6 t.)
1' t 30'
5" 30'

2"

!

1-3

30'
mm

40'

Stuurinrichting
Type

7368 (mechanisch)
7428 (hydr. bekr.)

Olie-inhoud (7368)
Olie-inhoud (7428)

7428 (hydr. bekr.)

ca. 2 liter
ca. 5 liter

ca.5liter

luchtdruk-mechan isch

luchtdruk-mechan isch

Remsysteem

Voetrem

i,

gescheiden over

l'{andrem

lnhoud

vóór en achteras
(2 kring systeem)

mechanisgh

mechanisch
(op achter:wielen)

(op achterwielen)

vorstbeveiliger 500 cm3

Max. druk in luchtdruktanks 6,2 - 7,35 kg/cm2
Min. druk
5 kg/cm2
Wielen
Maat
Banden

Maat
Spanning

7.5

X 20 (10

gaats)

500 cm3
6,2 - 7,35 kg/cm2

5

kg/cmz

8.0

X 20 (10

gaats)

0.000 x 20116
î1.00 X 20/16 of E20X
raadpleeg hiervoor de specificatie

î

van de bandenfabrikant
6

gescheiden over

vóór en achteras
(2 kring systeem)

E I- E

CT

R

IS C H E IN STA

L

LATIE

Accu
Aantal

2

Spanning

12V

Capaciteit

2

X

200 Ah/20 h

Dynamo

Vermogen

Minimum koolborstellengte

450 Wl12 V
18 mm

Startmotor'
\r'ermogen

Minimum koolborstellengte

6 pkl24

V

15 mm

Zek-eringen

12)/..8 A

Aantal
Larnpen

12V

Koplampen duplolamp
Stadslichtlampen
Achterlichtlam pen
Stoplichtlampen

x 40145 W
2X 4W
2X 5 W
2X 18 W
4 X 18 W
5X 2W
5X 2W
1X 2 W
1X 18W
2X 3 W
2

ichting aanwijzerlam pen
nstru menten bordverl ichti ng

R
I

Controlelampjes
R

lchti ng aanwi jzerschakel aarlampje

Cabinelamp
Contou rverl ichting

PLAATS VAN CHASSIS EN MOTORNUMMER
rA2200D0848 -60006+

139/7

139/ 7 -2s

Afb.

5.

Ghassisnummer

Afb.

6.

Motornummer

-27

BESTELLING VAN ONDERDELEN
Bij het bestellen van onderdelen is het noodzakelijk om het complete identificatienummer van het hoofdcomponent, waartoe het betreffende onderdeel behoort,
op te geven.
Bijvoorbeeld: Voor een achterwielmoer op te geven no. 8-10 met het daarachter
bevindende nummer zoals dit is aangegeven o-p het identificatieplaatje dat tegen
de achterzijde van de motorkap is bevestigd (zie tevens afb. 7).
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i

il

3 l-

2

\-

56

11

12

13 1t

s
--16

1ru

14111-5

17

Afb.8. Opstelling

1

.

instrumenten en bedieningsorganen

Rlchtingaanwijzerschakelaar

1

3. Schakelaar voor
I

2. Toerenteller
3. Verklikkerlamp voor

14. Schakelaar voor

rechter verwarm ingsventilator

koelwatertemperatuur

4. Temperatuurmeter voor koelwater

1

5. Rolhoesketting

5. Snelheidsmeter/km-teller

1

6. Verwarmingstrekknop

17. Motorremknop

6.

18. Dimschakelaar

7. Controlelampjes

i

8. Schakelaarvoor contourverlichting

op cabinedak
10.

Schakelaar voor
rechter ru itewisser

11- Schakelaar

voor linker ruitewisser

12. Verklikkerlamp

1

9. Contact / Lichtschakelaar

20. Looplampaansluiting

9. Bra nd stofvoo rraad meter

É

inker verwarmingsventilator

voor schakelas

21

.

Draaischakelaar voor
i

nstru mentenverl ichti ng

22. Starterdrukknop

23. Luchtdrukmeter

Hoofdschakelaar

,t
I

I
I
f
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Afb. 9. Hoofdschakelaar
Deze bevindt zich achter bovenop de motorkap (in slaapcabine uitvoering tegen
de zijkant van de motorkap naast de stopmanette). De sleutel van deze schakelaar
is afneembaar. Wanneer de sleutel los staat of is verwijderd, is de hele electrische
installatie spanningloos. Wanneer dus aan de electrische installatie moet worden

gewerkt, verdient het aanbeveling om eerst de hoofdschakelaar uit te draaien,
een en ander om kortsluiting te voorkomen.
Stopmanefte

Afb. î 0. Stopmanetre
Deze bevindt zich opzij tegen de motorkap schuinrechts achter de bestuudersstoel. Door middel van een bowdenkabel is deze manette verbonden met de
stophefboom van de brandstofpomp. Wanneer de manette omlaag wordt gedrukt,
wordt de stophef boom in de nulstand getrokken, waardoor de brandstofpomp
geen bra;'rdstofinspuiting kan geven.
10

j

Versnellingshef boom

Hierbij is de 5e versnelling een zgn.,,prise-direct" en de 6e -versnelling een
,,overórive". (lndien een rode schakelknop aan de versnellingshefboom aanwezig
is, wordt voor de bediening hiervan verwezen naar de rubriek,,schakelen" op
blz. 19).

rl
tl

it
tl
tl
tl
lt

Handrem

It

De handrem is een zgn.,,ratelrem", Voor het aantrekken van deze rem dient de
hefboom zonodig een paar keer op en neer te worden gehaald. Voor het vrijzetten
van de rem dient de hefboom iets te worden aangetrokken terwijl daarbij de knop,

t{

welke zich op deze bevindt, tegelijkertijd moet worden ingedrukt. Daarna, nog
steeds mei ingedrukte knop, de hefboom met enigszins kracht neerdrukken.

lt
t
l,

Gecorn

bineerde contact-lichtschakelaar

t

De sleutel van deze schakelaar kan half of geheel worden ingedrukt. Bij half
ingedrukte stand kan de sleutel in twee standen naar rechts worden gedraaid;

t

in-stand 1 is het stadslicht ontstoken en in stand 2 is tevens, naar gelang de stand

van de dimschakelaar, het dim- of het grootlicht ontstoken. Wanneer de sleutel
geheel is ingedrukt staat het contact,,aan", hetgeen kenbaar is door o.a. het
6randen van het rode laadstroomcontrolelampje op het instrumentenbord. Ook
in deze geheel ingedrukte stand kan de sleutel naar rechts worden gedraaid om
de verlichting te bntsteken. Wanneer de sleutel in stand 1 of 2 staat kan de
sleutel altijd- worden uitgetrokken, waarna dan het contact ,,uit" is, doch de
verlichting ingeschakeld blijft.

I

nstrumenten bordverl ichting

Rechts naast de starterdrukknop bevindt zich een schakelaar, waarvan de knop
draaibaar is. Hiermede kan bij ingeschakelde verlichting (contact-lichtschakelaar!)
de instrumentenbordvertichting worden getemperd of geheel worden gedoofd.
Contourverlichting

Boven de brandstofvoorraadmeter bevindt ztch een trekschakelaar. Hiermede
kunnen bij ingeschakelde verlichting (contact-lichtschakelaar!) de contourlichten
(op cabinedak) worden ontstoken.
Controlelampjes

Er bevinden zich vier gekleurde controlelampjes dicht bij elkaar.
Het rode lampje is het laadstroomcontrolelampje; dit brandt wanneer het contact
,,aan" staat en de accu's niet door de dynamo worden geladen.
Het groene lampje is voor smeeroliedrukcontrole van de motor en brandt wanneer
de o!iedruk nog niet de minimum waarde heeft bereikt of beneden de minimum

druk daalt.
Het blauwe lampje brandt wanneer het groot-licht is ontstoken.
Het oranje lampje dient als verklikkerlampje voor de werking van de richtingaanwijzingsknipperlichten van de volgwagen.
Brand stofvoo rraad

m

eter

bij benadering de aanwezige voorraad gasolie in de brandstoftank
aan. De meter werkt alleen wanneer het contaCt,,aan" Staat.

Deze geeft
t

I

I
I

,i

11

Toerenteller
I'

:il

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

',i

Remluchtdrukmeters
ili
ii,l

Omdat bij de vrachtwagen de voor- en achterwielen en bij de trekker met oplegger
combinatie de trekker en oplegger een apart en volkomen gescheiden remleiding-

systeem hebben, ztjn er twee zwarte wijzers in de luchtdrukmeter aanwezig.
Deze geven de druk in de luchtvoorraadketels aan.

li

Temperatuurmeter en verklikkerlamp
Iiii

ili

ilil

ffil

IHt

ffil

ffit

De temperatuurmeter geeft de temperatuur van het koelwater aan. De schaalverdeling loopt van 40" tot 100" C.
Onder deze temperatuurmeter bevindt zich een rode verklikkerlamp, die brandt
wanneer de temperatuur van het koelwater onder de 40" C is en wanneer de
temperatuur boven de 95" komt.
Snelheidsmeter

In de snelheidsmeter, die de snelheid in kilometers per uur aangeeft, is tevens
een kilometer-totaal en dagteller ingebouwd. De dagteller kan op de nulstand
worden teruggezet door de knop aan de achterkant van deze teller linksom te
draalen. In plaats van een gewone snelheids/kilometerteller kan ook een
tachograaf zijn gemonteerd. Deze registreert tevens o.a. de snelheid en het.
gereden aantal kilometers. De aandrijving geschiedt vanuit de versnellingsbak.

fi{l
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Uitlaatremknop

iillli

iliii

ilii1
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ffiil

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

ffi['

ffili*r'

Rolhoesketting

tiIl

Door het aantrekken van deze ketting wordt de rolhoes voor de radiateur omhoog
getrokken, waardoor wordt verkregen dat het koelwater vlugger. de gewenste
bedrijfstemperatuur kan bereiken.

lirll

l,iii

Zekeringenkast
i;ii

Boven de brandstofmeter bevindt zich een schroef. Met behulp van

een

schroevedraaier of muntstukje deze schroef los te draaien kan een deel van het
instrumentenbord worden opengeklapt, waarna men bij de twee zekenngskastjes

kan komen.
Iil1
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12

Gabineverlichting

Bij het openen van het linker portier wordt door middel van een deurcontact
uuioratisch de cabineverlichting ontstoken. Bij gesloten portieren kan tevens dit
licht worden ontstoken door het van kunststof vervaard igde doorschijnende
gedeelte linksom te draaien. Het lampje kan worden vervangen door het dooréchijnende gedeelte geheel tegen de rand te drukken en dan verder linksom
te

draaien.

Bestuurderstoel
Deze stoel is op verschillende wijzen verstelbaar. Door het lichten van de knop
in afb. 11 kan de stoel naar voren of naar achteren worden geschoven. Door met
1

232/8
Afb. 11. Bestuurderstoel
de rechterhand de zitting aan de rechter achterzijde op te heffen of neer te laten
en met de linkerhand dé knop 2 in afb. 11 in te drukken kan de stand van de
zitting worden versteld. Door met de linkerhand de knop 3 in afb. 11 in te drukken
kan de stand van de rugleuning worden versteld.
Het bovenstaande is tevens van toepassing voor de bijrijderstoel.
Motorkap

De motorkap kan worden geopend door de op de kap bevestigde kruk een
kwartslag linksom te draaien en dan de kap achterover te klappen
De kap Éan in geopende stand worden vastgezet door de stang, welke zich aan
de binnenzijde van de kap bevindt uit te zetten, zoals afb. 12 weergeeft.

s:!
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Afb. 12. Motorkap geopend
I
I
I
I
I

I
I

13

Zonnekleppen
Ten gerieve van de besiuurder en de bijrijder zijn twee zonnekleppen aangebracht,

welke zowel het van voren als van opztj komende hinderlijke zonlicht kunnen

afschermen.

ii
I
I

,I
I

I

Afb. 13. Zonneklep
Verwarming

Alvorens profijt van de kachel te hebben dient eerst de knop, gemerkt ,,T" aan

de voorzijde van de motorkap linksom te worden gedraaid en dan te worden
uitgetrokken. Om de knop in geheel of gedeeltelijk uitgetrokken stand vast te

zetten moet deze rechtsom worden gedraaid. Deze knop is door middel van een
bowdenkabel verbonden met een kraan. In uitgetrokken stand is deze kraan
geopeqd, waardoor het koelwater van het koelsysteem tevens door de radiateur

van de verwarmingskachel stroomt, waardoor deie op temperatuur wordt gebracht.
Wanneer de koelwatertemperatuur nog laag is kan de draaitrommet door middel
van de bedieningshefboom aan de kachel het beste in de in afb. 14 aangegeven

K2

Afb.

14

stand worden gezet. De lucht vanuit de cabine kan nu door de radiateur van de
kachel stromen en hierdoor worden verwarmd. Om een grotere doorstroming te
14

verkrijgen kan een ventilator worden ingeschakeld door middel van het uittrekken
van de knop 13 of 14 in afb. 8 (gemerkt ,,BLOWER"). Bovendien kan deze stand
worden gebruikt in het stadsverkeer, waarbij wordt voorkomen dat uitlaatgassen
van voorliggers in de cabine zullen stromen.
Wanneer het koelwater de bedrijfstemperatuur heeft bereikt, moet de draaitrommel
in de in afb. 15 aangegeven stand worden gezet. De buitenlucht kan dan bij
voldoende rijsnelheid door de radiateur van de kachel stromen. ls de rijsnelheid
onvoldoende dan kan de luchtstroming worden versterkt door het aanzetten van

de ventilator.

Wanneer de temperatuur in het cabine-interieur te hoog is moet de knop, gemerkt

,,T" gedeeltelijk of geheel worden ingedrukt, waardoor de verwarming van de
lucht respectievelijk wordt verminderd of teniet gedaan.
Wanneer het droog en zeer warm weer is kan de draaitrommel het beste in de
in afb. 16 aangegeven stand worden gezet. De buitenlucht kan dan rechtstreeks
in de cabine stromen. De knoppen van de ventilator en verwarming dienen dan
uiteraard geheel te zijn ingedrukt, waardoor ventilator en verwarming zijn
u

itgeschakeld.

Aan de kachel zelf bevindt zich een blaasmondstuk, waarin zich een vlinderklep
bevindt. Door verstelling van een handeltje aan deze klep kan de hoeveelheid
lucht, wèlke, al of niet verwarmd, in de cabine kan stromen, worden geregeld.
De richting van de luchtstroom kan door verdraaiTng van de mondstukken worden

versteld. Op dezelfde wijze kan de luchtstroom naar de voorruiten worden
geregeld met de twee verdraaibare blaasmondstukken, waarin zich ook een

vllnderklep bevindt, welke door een handeltje kan worden bediend.
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STARTEN
Alvorens de motor te starten controleer eerst:
1. Oliepeil in het motorcarter met behulp van de oliepeilstok.
Het oliepeil moet altijd worden gecontroleerd, wanneer de motor stilstaat.
Het niveau moet altijd tussen de beide "merkstrepen op de peilstok liggen en
mag nooit beneden de onderste streep dalen.
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Afb. 17. Oliepeilstok

fil

Voor de controle moet de peilstok worden afgeveegd om vergissingen

te

voorkomen.

Voor het geval, dat olie moet worden bijgevuld, geven wij de volgende raad:
Gebruik, indien het ook maar enigszins mogelijk is, altijd olie van hetzelfde
merk en soort! De meeste olièn bevatten tegenwoordig scheikundige stoffen
ter verbetering van de smeereigenschappeh. Mengsèls van veróchitlende
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oliesoorten en oliemerken geven gewoonlijk niet die resultaten, welke verkregen
kunnen worden door het constante gebruik van één goede kwaliteit olie.
Kies daarom van het begin af aan een motorolie van een gerenommeerd merk,
welke voldoet aan de door ons gegeven specificaties en blijf daarbij.
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Afb. 18. Olievuldop
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2. Waterhoeveelheid in het koelsysteem, te zien onder de vuldop.

6

3.
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Afb. f 9. Watervuldop
Brandstofvoorraad met behulp van de brandstofvoorraadmeter op

het

instrumentenbord. Na een lange periode van stilstand kan het nodig ziin het
brandstofsysteem te ontluchten (zie blz. 26).
Na vorengenoemde punten te hebben gecontroleerd start nu de motor als volgt:
1. Zet de hoofdschakelaar aan

Trek de rolhoes op
Zet de stopmanette naar voren
Steek de contactsleutel in de schakelaar
Trap het koppelingspedaal in
7et de versnellingshef boom vrij
Trap het gaspedaal geheel in
B. Druk de startknop in.
Indien de motor na 15 seconden starten niet loopt, 15 seconden wachten en dan

2.
3.
4.
5.
6.
7.

opnieuw starten.
Wanneer de motor is gestart en blijft draaien, dient te worden gecontroleerd dat:
1. Het groene oliedruk-controlelampje uitgaat.

2. Het rode laadstroom-controlelampje uitgaat'
3. De zwarte wijzers van de luchtdrukmeter van het remsysteem oplopen en

de

zoemer bij ca. 5 kg/cm2 ophoudt met zoemen.
Nadat de luchtvoorraalketels op druk ziln gebracht, de ketels één keer per dag
afbfazen door tegen de patlen, welke zich onder de ketels bevinden, te duwen.
Hiermede wordt bereikt, dat vocht, welke zich rìu eenmaal in lucht bevindt en in
de luchtketels na langdurige stilstand van de motor tot water condenseert, kan
worden af getapt.

13913-19
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Afb. 20.

Af

blaaspal van luchtketel
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Opmerking:

Wanneer de motor draait en er behoeft met de wagen niet direct te worden
weggereden, zet dan de motor af door de stopmanette naar achter te drukken.
Het onnodig onbelast draaien is niet bevorderlijk voor de motor daar deze dan
een te lange tijd nodig heeft om op bedrijfstemperatuur te komen.
Vermijd ook het stationair draaien bij het wachten vóor overwegbomen of vóór

of op

veerponten.

Starten onder koude weersomstandigheden

Tijdens koude weersomstandigheden kan het starten zonodig worden vergemakkelijkt door middel van een koudstartinrichting. Alvorens de handelingen
genoemd op blz. 17 onder 4 tlm 8 uit te voeren dient als volgt te worden gehandéld:
(DO motor): Duw de koudstartpal aan de voorzijde van de brandstofinspuitpomp
naar achter (zie afb. 21).

13e/2 -11

Afb. 21. Koudstartpal (DO motor)
(DP motor): Trek de knop, afgebeeld in afb. 22, uit en laat deze los, waarna de
koudstartinrichting in werking is gesteld.

14112-7

Afb. 22. Koudstartknop (DP motor)
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Vorengenoemde koudstàrtinrichtingen worden automatisch buiten werking gesteld,
wanneér de motor loopt of wanneer men het gaspedaal weer op laat komen.
Mocht dus de motor weer afslaan, dan moet de koudstartinrichting weer opnieuw
worden uitgetrokken.

RIJDEN
Alvorens weg te rijden controleer eerst:

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

2. De verlichting, stoplichten, richtingaanwijzers en claxon.
3. De koppeling van een eventuele aanhangwagen of oplegger.
4. Dat de bestuurderszitplaats in de voor de betreffende bestuurder
5.
6.

goede

stand staat.
Dat de buitenspiegels, gezien vanaf de bestuurderszitplaats, in de juiste
stand staan.
Of de zwarte wijzers van de luchtdrukmeter minstens 5 kg/cm2 aangeven en
de zoemer opgehouden heeft met zoemen.
Waarschuwing:
Daar deze wagen is uitgerust met luchtdruk-mechanisch bediende remmen kan
er, wanneer géen of onvoldoende luchtdruk in de voorraadketels aanwezig ls,
met de voetrem volstrekt niet worden geremd, dus ook niet met een vergrote
kracht op het rempedaal. Wel kan met de handrem worden geremd daar deze
direct mechanisch op de achterwielen werkt'

. Of de handrem vrij staat.
l,lu vorengenoemde punten te hebben gecontroleerd en de motor draait,

7

kan

worden weggereden.
Schakelen

Staat de versnetlingshefboom in de neutrale stand, dan bevindt deze zich steeds
tussen de 3e en 4e versnelling (zie schakelschema afb. 23).

23 113A
Afb. 23. Schakelschema
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Voor het kiezen van de ,,achteruit" (R) dient de versnellingshefboom eerst door
de veervergrendeling naar links te worden gedrukt, waarna dan in de,,achteruit"
kan worden geschakeld.
De 5e versnelling is een zgn. ,,prise-direct" en de 6e versnelling een ,,over-drive".
Gebruik nooit kracht om de versnellingshefboom te bedienen doch beweeg deze
soepel en zover als deze wil gaan.
Bij deze wagen dient zowel bij het op- als terugschakelen steeds van de dubbele
ontkoppelingsmethode te worden gebruik gemaakt.
Om vlot tegen hellingen te kunnen rijden is het noodzakelijk het toerental van de
motor bij het terugschakelen naar een lagere versnelling niet beneden de î500
te faten komen, daar anders door de afnemende snelheid van de wagen, in een
te laag toerental moet worden opgetrokken.
Tijdens het rijden en vooral bij het afrijden van hellingen dient men er voor zorg
te dragen dat het toerental van de DO motor en van de DP motor nimmer hoger
komt dan respectievelijk 2300 en 2350 omw./min.

Schakeias in achteras
lndien de achteras is voorzien van een sehakelas, is aan de versnellingshefboom
een rode schakelknop bevestigd, waarmede de sehakelas electro-pÀeumatisch
wordt bediend. Deze schakelknop kan in twee standen worden gezet.
De ..ingedrukte stand van de knop komt overeen met een achteiasoverbreng ing,
wefke op de weg verhoudingsgewijs een lage snelheid geeft baj een grote
trekkracht bij een bepaald toerental van de motor (hier te noemen overbrenging L).
De uitgetrokken stand van de knop komt overeen rnet een overbrenging,ìiò op
de wg.g. verhoudingsgewijs een hoge snelheid geeft bij een kleine trekkracht Oi;
datzelfde toerental van de motor (hier te noemen oveibrenging H).
Om er van overtuigd te ziin of de overbrengingsverandering in d'e achteras tot

stand.is gekomen, is rechts naast het instrumentenbord een róod verklikkerlampje
aangebracht. Dit lampje licht _op, wanneer de overbrengingsverandering in'de
achteras plaats vindt en dooft weer, wanneer deze uerandering tot sland is

gekomen.

Om van een goede overbrengingsverandering verzekerd te zijn dienen de zwarte
wijzers van de luchtdrukmeter op het instrumentenbord minstens een druk van
5.kg/cm'aal te geven, zo niet, dan mag er van deze schakelbediening geen

gebruik worden gemaakt.
Het indrukken of uittrekken van de knop kan gedurende het rijden in iedere
versnelling plaatsvinden. Hèt verdient echter aanbeveling om de stànd 6 L niet te
gebruiken, daar deze stand, wat totale reductie betreft, oùereenkomt met stand S H.
De 5e versnelling is_ immers een prise-direct en de 6e versnelling een over-drive,
zodat het, voor wat betreft het rendement van de versnellingsbak-, beter is in zutk
ge_va] de prise-direct te gebruiken. Voorts mag tijdens afdalingen niet met de
schakelas worden geschakeld.
Bii het schakelen met deze schakelas dient steeds van het koppelingspedaal te
worden . gebruik gemaakt, terwijl verder rekening moet worden gehLúOen met
de zelfde eisen die worden gesteld aan het schàkelen met de vòrsnellingsbak.
Men rijdt weg in de îe versnelling onafhankelijk van de stand waarin de sc-hakelknop zich bevindt. Staat deze toevallig in de- uitgetrokken stand, doch wil men
meer trekkracht hebben, dan drukt men de schakétknop in, trapt het koppellngspedaal in, daarbij het gaspedaal in ongeveer dezelfde siand vasthouden.'Men làat
nu h_"t koppelingspedaal weer opkomen en de achteras is dan van 1 H teruggeschakeld in 1 L.. Wil men nu weer opschakelen, dan trekt men de schakelknòp
yit' trapt het. koppelingspedaal in en laat tegelijkertijd het gaspedaal opkomen.
Men laat nu het koppelingspedaal weer opkomen en de achieras is dan van 1 lopgeschakeld in 1 H. Het terug-en opschakelen met de achteras in de overige
versnellingen geschiedt op dezelfde
wijze.
Resumerend kan het schema volgens nevenstaand voorbeeld worden aangehouden:
20
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Opschakelen
1 L naar 1 H:
Schakelknop uittrekken

Van

Koppelingspedaal in,
Koppelingspedaal oP

gasPedaal op

VanlHnaar2L:
Koppelingspedaal in
Gaspedaal op
Versnellingshef boom

in neutraal

l(oppelingspedaal oP
Koppelingspedaal in
Versnellingshefboom in
Schakelknop indrukken

2

Koppelingspedaal oP

Terugschakelen

Van 5H naar 5L:
Schakelknop indrukken
Koppelingspedaal in
Gaspedaal vasthouden
Koppelingspedaal oP

Van 5 L naar 4 H:
Schakelknop uittrekken
Koppelingspedaal in
Gaspedaal vasthouden

Versnellingshefboom in neutraal
Koppelingspedaal oP
Koppelingspedaal in

Versnellingshefboom in 4
Koppelingspedaal oP

'

Temperatuur koelwater
Het verdient aanbeveling dat tijdens het wegrijden de bedrijfstemperatuur zo snel
mogelijk wordt bereikt.- D; juiste bedrijfstòmberatuur ligt tussen 75' en 80' C.

te latén draaien, doch met de
Deze wordt niet
- bereikt door de motor stationair
lagere versnelling te blijven rijden totdat de bedrijfsrolhoes dichi, in
""n 50"- aanwijst (de óOe verklikkerlamp is dan u it), ' waarna
temperatuurmeter ca.
g"l"iO"liiL nuur een hogere veréneliing kan worden overgeschakeld. Men dient
óaarbij de rolhoes niei eerder te làten zakken totdat de temperatuurmeter

minstens 70" C aanwijst.
Bovenstaande is tevens van belang voor de versnellingsbak en de achteras omdat
na een lange rustperiode van de ilagen de sme.ermiddelen dikker zijn geworden
en nu door deze wijze van rijden déze beter de gelegenheid krijgen om de te
smeren plaatsen te bereiken.
Smeeroliedruk
Gedurende het rijden is het zeer belangrijk, dat de gedragingen van de motor en
de luchtdruk van de ketels aan de hand van de instrumenten op het instrumentenbord worden gecontroleerd.
Zodra wordt le"onrtateerd dat het groene. oliedruklampje _brandt, kan dit een
teken zijn, dat-de smeeroliedruk is weggevall."ni zet dan onmiddelliik de motor af.
smeeroliedruk is, dient het voorste kleppenOm te controleren of er wel of geen
-verwijderd. Wordt nu de motor gestart, dan moet
deksel van de motor te worden
men vanaf de tuimelaars olie zien óruppelen. ls dit het geval, dan is er wel
smeeroliedruk, doch dan is vermoedelijk het electrisch contact van het controleÉ;ùt Oeiect; er kan dan wel worden' doorgereden, maar bij het eerstvolgende
onderhoud dient dit euvel te worden hersteld.
21
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lnrijden

Het is bij het laten inlopen van de motor van het grootste belang om
bij welke
- hét werk
snelheid dan ook
deze niet zwaar te belasten, met andere w:oorden,
- te laten doen. Schakel daarom niet te vroeg naar een hogere
gemakkelijk en licht
versnelling.en niet te laat naar een lagere. Een betrekkelijk hoo! toerental is iang
niet zo sóhadelijk als overbelasting bij een lager toerental. Het verdient wel
aanbevgll_g_ het toerental te variéren. AangeradeÀ wordt om vooral gedurende de
eerste î.500.km.de Y?gen niet met v9!le- belasting te rijden, noch é"n aanhangyagqn te gebruiken. Na ongeveer 4.000 km kan dé motór ats ingedraaid wordàn

bes'chouwd.

Bovenstaande geldt niet alleen voor de motor, doch evenzeer voor versnellingsbak,

achteras en remmen, waarvoor een inloopperiode van ca.4.000 krn- zeer

9i

î

bevorderlijk is.

REMMEN
Tijdens het rijden kan het noodzakelijk zijn dat de snelheid van de wagen
plotseling sterk moet worden verminderd. Hlervoor geeft de voetrem, welke op
alle wielen werkt, het meeste effect.
Wanneer de snelheid maar geleidelijk moet worden verminderd of slechts even

moet worden bijg-eremd; kan het beste worden gebruik gemaakt van de uitlaatrem
(lndien aanwezig-), door het intrappen van de úitlaatreóknop met de linkervoet.
Om yool plotseling snelheid verminderen de remwerking te vergroten kan ook

van beide remsystemen tegelijk worden gebruik gemaàkt door zowel met

de

linker- als met de rechtervoét respectieveli;k de uitlàatremknop en het remiedaal

te

bedienen.

Bij beide remwijzen dient natuurlijk pas op het laatste moment het ontkoppelingspedaal te worden
.ingetrapt, waarbij dan de uitlaatremknop niet meer door de
finkervoet kan worden bediend en dus wordt voorkomen dat de motor zou afslaan.
Voor langdurige afdalingen k'an het evenwel bevorderlijk zijn om door middel van
terugschakelen op de motor af te remmen. Zorg echter hiérbij dat de motor niet
over ziin toeren wordt gedraaid, hetgeen kan worden voorkómen door met de
uitlaatrem bij te remmen.

STOPPEN
Nadat de wagen tot stilstand is gebracht moet men de versnellingshefboom in de
neutrale stand zetten en de motor enkete minuten stationair laten draaien, teneinde

deze in de gelegenheid te stelfen iets af te koelen. Om de motor hierna te
stoppen moet men de stopmanette naar achter zetten.

+
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PARKEREN

:
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I

Alvorens de cabine wordt verlaten dienen:
1. De handrem te worden aangetrokken;
2. De stopmanette naar achter te worden gezet;
3. De sleutel van de gecombineerde contact-lichtschakelaar
u

itgetrokken;

4. De rolhoes te worden opgetrokken
5. Bovendien, indien de wagen onbeheerd wordt

,l

te

worden

;

6.
7.
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achtergelaten en de stadslichten

niet behoeven .te 4,in ontstoken, verdient het aanbeirellng om de sleutel van
de electrische hoofdschakelaar los te zetten of zelfs de sÉutel te verwijder€rì;
De dak-ventilatieklep en de portierruiten te zijn gesloten;
De portieren met sleutel te worden afgesloten.

. _*
ALGEMENE WENKEN
Belasting

Het in het bedrijf voldoen van een bedrijfsauto hangt niet alleen af van de kwaliteit
en de keuze van het juiste type, maar ook van de wijze van beladen, de rijmethode

en het onderhoud.

Overladen verkort de levensduur van alle onderdelen van de. wagen. In de regel
bespeurt men de gevolgen het eerst aan de banden en veren, maar ook aan de

assen, de transmissie-organen, de motor,
onderdelen hebben hiervan sterk te lijden.

de remmen, kortom alle

andere

Onderhoud

Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen niet
voorkomen, dat ook èen aútomobiel, die aan de hoogste eisen voldoet, op den
duur slijtage gaat vertonen. Deze slijtage treedt bil bepaalde onderdelen vroeger
op dan bij andere en ontstaat bovendien zeer geleidelijk, zodat indien men er niet
speciaal àcht op slaat, dit ontstaan nauwelijks wordt bemerkt. Dan kan echter de
siiltage reeds een zodanige vorm hebben aangenomen, dat een somtijds belangrijke
reparatie onvermijdelijk is. Een reparatie, die niet alleen kosten met zich mede
brengt voor de herstelling zelf, doch vooral door de bedrijfsstagnatie, die
mlssòhien niet direct in geld kan worden uitgedrukt, maar waarvan de werkelijke
omvang zeer belangrijk kan ztin.
Voorkom bedrijfsstàgnatie, niet alleen door een goede behandeling, maar ook
door een period ieke controle en onderhoud, waarvoor de DAF-organisatie een
speciale service verleent. Een juiste omschrijving van deze speciale service vindt
U in de service-couponboekjes. Wendt U hiertoe tot de DAF-dealer.
Gontroleer en onderhoud de wagen op geregelde tiiden. Hierbii dient te w_orden
opgemerkt dat onder ongunstigé bedrijfsomstandigheden, de onder PERIODIEK
OTOEnHOUD genoemde-kilometerstanden zonodig moeten worden bekort. Pleeg
hiervoor overleg met de DAF-dealer.
S!epen

Indien de wagen over een grote afstand moet worden gesleept verdient het

aanbeveling om beide steekas-sen uit te nemen of de verbinding van de aandrijfas
en differeÀtieel los te maken; @eh en ander ter voorkoming van inwendige
beschadiging van de versnellingsbak.

ALGEMEEN ONDERHOUD
,il

Motorsmering
"Ondanks de goede werking van filters is het niet te vermijden dat verontreinigingen
in de olie teiecht komen.- Deze bestaan hoofdzakelijk uit het uit de buitenlucht

aangezogen stof

, gevormde condenszuren en f ijn verdeelde kool- en

metaal-

deeltles,- die tezamèn de samenstelling van de olie kunnen veranderen, slijtage
veroórzaken en door de zuurvorming het metaaloppervlak aantasten. Dit zal
naarmate de verontreiniging aangroeit de beschadiging doen toenemen. Het niet
tijd ig verversen van de smeerolie kan daarom zeer ernstige gevolgen hebben.
MeÀ tapt de smeerolie af wanneer de olie warm, dus goed vloeibaar is. Bovendien
is het belangrijk om het voertuig horizontaal te plaatsen.

Ten sterkste-wordt afgeraden de motor met petroleum enz. door te spoelen, daar
het onmogetijk zal ziji alle petroleum af te tappen, zondei' de pan te verurijd€r€rì;
deze achtérgebleven-hoeveelheid zal de nieuwe olie verdunnen. Maak de vuldop
goed schoon alvorens deze te openen
23

Gelijktijdig met de olieverversing dient het smeeroliefilterelement te worden

vervangen. Tap hiervoor eerst het smeeroliefilterhuis af door de plug

î in afb. 24

Afb. 24. Smeeroliefilter
fos te draaien. Verwijder daarna het huis door de bout 2 in afb. 24 los te draaien.

Het filterelement kan nu uit het huis worden genomen. Alvorens het nieuwe
element te plaatsen maak eerst het huis inwendig met gasolie goed schoon.
Wanneer de motor met verse olie is gevuld, laat dan de motor even draaien,
zodat ook het smeeroliefilterelement kan worden gevuld. Peil vervolgens de olie
weer en vul eventueel bij.
Brandstofsysteem

Het principe van het brandstofsysteem wordt schematisch weergegeven door
b. 25.

af

Afb. 25. Schema brandstofsysteem
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2. Brandstoftank

5. Opvoerpomp
6. Fijnf ilter

3. Tankzeef

7

1. Vulmond

4. Waterafscheider

9.

Regulateur

10. Terugvoerleiding
11. Ontluchtpijpje

. Inspuitpomp
B. Verstu ivers

Het is van het allergrootste belang, dat steeds gasolie van goede kwaliteit worot
getankt. Aangezien de inspuitpomp en de verstuivers precisie instrumenten zlin,
iiin er in hei brandstofsysteenn de nodige filters opgenomen om zoveel mogelijk
te voorkomen, dat deze instrumenten zouden kunnen worden beschadigd.
Een regelmatig onderhoud van deze filters is dus noodzakelijk. De tankzeef
(3 in aTO.21)-dient gelijktijdig met het schoonmaken van de brandstoftank te
worden behandeld.
De waterafscheider (4 in afb. 25) zorgt o.a. voor het afscheiden van het water
uit de gasolie. Om dit water te verwijderen dient regelmatig de kolf te worden
afgetapl door het kraantje (1 in afb. 26) iets open te draaien tot het water volledig.
is-verdwenen. Dit aftappen kan het best geschieden als het voertuig langere tijd
heeft stilgestaan, waardoor het eventueel aanwezige water beter d9 gelegenheid
heeft geÈregen om te bezinken en dan de afscheiding water-ga99lie- duidelijker
is geviordeÀ. Bij een grote onderhoudsbeurt dienen deze bezinkkolf en bij de
DP-motor het bezinkkoìfie onder de opvoerpornp inwendig te worden gereiniqd.
Het fijnfilter (6 in afb. 25) dient regelmatig te worden vervangen (zie PERIODIEK
ONDERHOUD). Draai hiertoe de kolf los en vervang deze in zijn geheel door een
nieuwe. De oude kolf mag dus niet inwendig worden gereinigd en opnieuw
worden gebruikt.

-5S
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b. 26. Waterafscheider

Afb.

27.

Brandstoffiinfilter

De brandstofleidingen moeten absoluut luchtdicht zijn. Lekken in de brandstofteidingen kunnen òptreden aan de zuigzijde, d.w.z. tussen de brandstoftank en
brandétofopvoerpomp,

of aan de perszijde, d.w.z. tussen brandstofopvoerpomp

en verstuivers.

Lekken aan. de zuigzijde veroorzaken het toetreden van lucht in het brandstofsysteem. Er"kan echter ook lucht in het systeem komen, n.l.wanneer de brandstoftànk nagenoeg leeg is; controleer dit dus in de eerste plaats. Bii het aandraaien
van de wartelò van de leidingen moet vooral worden gezorgd deze niet te forceren.
25

De brandstofinspuitpomp is een precisie-instrument, dat alleen door specialisten,

die over het daarvoor noodzakelijke gereedschap beschikken, mag worden
behandeld. De hieraan bevestigde verzegelingen mogen niet worden verbroken

daar anders de garantie vervalt.

De verstuivers dienen, orn een goede werking te verkrijgen, op de juiste inspuit-

druk te ziin afgesteld. De afstelling hiervan dient ook door een deskundige,

voorzien van de daarvoor benodigde apparatuur te worden verricht.

'

Het verdient aanbeveling steeds enige op de juiste druk afgestelde reserve
ivers bij de hand te hebben.
Wanneer men twijfelt of een verstuiver al of niet goed functioneert, kan men als
volgt te werk gaan:
verstu

Draai bij stationair toerental de wartelmoer van de inspuitleiding aan de verstuiver
los, totdat gasolie kan ontsnappen.
Wanneer dit nu de wartelmoer van een slecht werkende verstuiver is, dan geeft
dit losdraaien geen merkbare invloed op de werking van de motor. Deze froef
geeft echter geen bewijs, dat de verstuiver slecht weikt, daar ook de mogelijkheid
bestaat, dat een element van de brandstofinspuitpomp defect is. Om dit té kunnen
aantonen dient men de vermoedelijke slechte verstuiver te vervangen door een
goede reserye verstuiver en de proef te herhalen.

Ontluchten brandstofsysteem
Wanneer ondanks alle voorzorgen toch lucht in het brandstofsysteem komt, moet

dit worden ontlucht.

Afb. 28. Handpompie yoor ontluchten
brandstofsysteem (DO motor)

Afb. 29. Handpompie voor ontluchten
brandstofsysteem (DP motor)

Wanneer bij de DO motor moet worden ontlucht, dient het boutje 1 in afb. 28 te
worden losgedraaid. Daarna met het handpompje 2 tn afb. 28 nei zo lang pompen
tot er brandstof, welke vrij van luchtbellen is, onder uit het afvoerpijpje stroomt.
Dan al pompende het bovengenoemde boutje vastdraaien.
Bij de DP motor is op de opvoerpomp een gekartelde knop aanwezig. Deze dient
te worden losgeschroefd, waarna door dezè op en neer te bewegei de opvoerpomp wordt bediend. Dan deze knop net zo lang op en neer bewegen totdat een
grotere weerstand wordt gevoeld. Daarna de knop neerdrukken èn deze weer

vast schroeven.
,t
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Luchtfilter

De luchtfilters zijn van het oliebadtype. Bij elke tweede smeerolieverversing van

de motor, dient de oliepan van deze luchtf ilters te worden gereinigd en met
nieuwe motorolie tot aan het niveau merkteken te worden gevuld. De filterelementen dienen in gasolie te worden

Afb.
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itgewassen.

Luchffilter

KOELSYSTEEM
Het is van belang het maximale koeleffect van het koelsysteem te

behouden.

Spoel daarom cilinderblok en radiateur twee maal per jaar door, na eerst de
thermostaat uit zijn huis te hebben verwijderd.
Zorg ervoor dat de luchtdoorgangen van de radiateur niet verstopt raken door
vuil of insecten. Dit belemmert een goede luchtstroom, dus een goede warmteafgifte. Wanneer het koelwater kookt, zet dan het voertuig stil, doch laat
de motor stationair (dus onbelast) doordraaien totdat de temperatuur van het
koelwater is gedaald; eh indien een waterverwarming is gemonteerd, zet deze
helemaal aan door de knop gemerkt ,,T" geheel uit te trekken. Glet geen koud
water in een warme motor. Hierdoor kunnen cilinderkop,blok, enz. scheuren.
Thermostaat

De thermostaat regelt de koelwaterstroom bij koude en warme motor. Wanneer
de bedrijfstemperatuur nog niet is bereikt, wordt het koelwater via een omlooppijp
teruggevoerd naar de pomp.Het zal duidelijk zijn dat een goede werking van de
thermostaat zeer belangrijk is voor een goede koeling. Een defecte thermostaat
moet daarom direct worden vervangen.
27
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V-snaren

De spanning van de V-snaren dient op geregelde tijden te worden gecontroleerd.
Bij een juiste spanning moet men de snaren tussen de dynamo en dè waterpomppoelie 12 - 15 mm kunnen indrukken (zie afb. 31).

Afb.

31.

V-snaarspanning

Doorspoelen

Laat tweemaal per jaar het koelsysteem doorspoelen en wel alvorens bij het
ingaan van de winterperiode met anti-vries moet worden qevuld, en na afloop
van de winterperiode het anti-vries weer wordt afgetapt.
Aftapkranen koelsysteem
Er bevinden zich twee aftapkranen in het gehele koelsysteem n.l. eén rechts opzij

van het motorblok (zie afb. 32) en

één

links onder de radiateu r (zie afb.

33).
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b. 32. Aftapkraan motorblok

Af

b.

33.

Aftapkraan radiateur

Wintervoorziening

Tijdens perioden dat de temperatuur beneden 0" C kan komen is het noodzakelijk
bevriezen te beschermen.Tap hiervoor het koelsysteem
om het koelsysteem tegen
-eerder
genoemde aftapkranen waarbij tevens de knop van
geheel af via de twee
óe uerwarming (,,T") moet worden uitgetrokken en de radiateurdop moet worden
verwijderd. Vul daarna met anti-vries in een mengverhouding als aangegeven op
de verpakking van het anti-vries middel van het betreffende merk.
Er wordt me[ nadruk op gewezen een anti-vries middel te gebruiken van een
bekend en betrouwbaar merk, hetwelk op een aethyleen-glycol basis berust.
Een anti-vries middel op aethyleen-glycol basis is een middel, dat het inwendige
van het koelsysteem het minst aantast en daarbij nog het voordeel heeft dat het
minder snel verdampt dan water. Doordat de soortelijke warmtecoéfficiènt van
dit middel kleiner is dan van water, kan het, vergeleken met water, in hetzelfde
tijdsbestek minder warmte van de motor opnemen. Het gevolg is.dat de
témperatuurmeter snelter oploopt. Houd dan de temperatuurmeter extra in de gaten
en regel zonodig de temperatuur bij met de rolhoes.
Enige opmerkingen bij het gebruik van dit anti-vries middel i
gaan tot het gebruik van anti-vries verdient het aanbeveling
het koelsysteem terdege te reinigen en de koppakking op lekkage te controleren
(lekkage van glycol in de motor veroorzaakt vastkitten van delen). Ook de
waterslangen éÀ verbindingen dienen te worden nagezien en eventueel te
worden vervangen.

1. Alvorens over te

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

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

Anti-corrosiem iddel

Om het inwendige van het koelsysteem tegen corrosie te beschermen dient

aan

het koelwater eei emulgeerbare olie (bijv. Shell Donax C) te worden toegevoegd.
Daardoor zal het koelsyéteem in een goede conditie blijven en de kans op slechte
warmte-overdracht of verstoppingen sterk worden verminderd.
Emulgeerbare olie moet in de verhouding van 1% aan het.koelwater worden
toegàvoegd waardoor dit een melkwitte kleur krijgt. Wanneer tijdens een gereg_elde
con-trole mocht blijken, dat het koelwater doorzichtig is geworden, mag 100 cc
worden toegevoegd.
Wanneer in het Èoelsysteem anti-vries wordt gebruikt behoeft in de regel geen
emulgeerbare olie te worden toegevoegd, daar de meeste anti-vriesmerken reeds
anti-corrosie toevoegingen bevatten.
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Het remsysteem is van het luchtdruk-mechanische type.Op de vrachtwagen
(A-chassis) bestaat het remsysteem uit twee gescheiden kringen, waarvan één op

de voorwielremmen en de ander op de achterwielremmen werkt, terwijl een
eventuele aanhangwagen is aangesloten op de kring van. de voorwielremmen.
Op de trekker (T-chassis) bestaat het remsysteem ook u it twee gescheiden
kringen doch één kring hiervan werkt op de voor- en achterwielremmen van de
trekker en de ander op de wielremmen van de oplegger.
In verband met deze twee gescheiden kringen ztjn er twee zwarte wijzers in de
luchtdrukmeter aanwezig. Deze geven de druk in de luchtvoorraadketels aan.
De remschoenen worden uitgezet met behulp van een ,,S"-nok, die via een zgn.
,,slack adjuster" (- speling afsteller), door een voor elk wiel afzonderlijke
remluchtkamer, waarin zich een membraan bevindt, wordt bediend.
De handrem werkt mechanisch op de achterwielen. Voor wat betreft de motorwagen heeft het gebruik van de handrem geen invloed op het luchtdruksysteem

of

omgekeerd.

Controle

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

Remafstelling

Stel de remmen nooit af wanneer de remtrommels warm (dus uitgezet) zijn,
aangezien dan de mogelijkheid bestaat, dat wanneer de trommels zijn afgekoeld,

de remen kunnen gaan

slepen.

Voorwielremmen
1 . Zet de handrem aan.
2. Crick de vooras op onder een veerstoel.
3. Plaats een ring- of steeksleutel op de stelbout van de,,slack adjuster", druk
de borgring (1 in afb. 36, welke zich onder de kop van de stelbout bevindt

naar binnen, en draai de bout (2 in afb. 36) linksom tot deze vast zit.

1o2/34
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36. Remafstelling

4. Draai de bout nu zover terug, dat het wiel juist vrij kan draaien.
5. Herhaal deze afstelling bij het ander wiel.
Achterwielrem.men

î. Plaats stopblokken tegen de voorwielen en zet de handrenr vrij.
2. Crick de achteras op onder een veerstoel. Daarna handelen als genoemd
de punten 3 t/m 5 onder ,,voorwielremmen".

in

Drukregelaar, olie-afscheider en bandenvulapparaat
Aan de rechterzijde van het motorblok bevindt zich in het luchtdruksysteem een
gecombineerde drukregelaar, olie-afscheider en bandenvurlapparaat (4 en 2 in

afb. 34 en afb. 35).
De drukregeling en de olie-afscheiding geschieden automatisch. Door het
afschroeven van de aan dit apparaat aanwezige vleugelmoer kan op de plaats
van deze vleugelmoer een luchtslang met schroefwartel worden aangesloten om

bijvoorbeeld de banden te kunnen oppompen.
Wanneer er lucht wordt afgenomen, dan moet de motor draaien. Indien de druk
in de ketel maximaal is, dus 7,35 kg/cmz, dan kan er geen lucht worden afgenornen,
doordat de drukregelaar dan afblaast en daarbij het bandenvulapparaat kort sluit.
De druk in de ketels dient dan iets lager te zijn dan de druk waarbij de drukregelaar afblaast. Dit kan worden verkregen door het rempedaal een paar keer

in te trappen.

Vorstbeveiliger

Ter bescherming van het luchtdruksysteem tegen bevriezen is een vorstbeveiliger
aangebracht, *òlke zich onder de dynamo tegén de rechterzijde van het motorblok
bevindt. Aan deze vorstbeveiliger bevindt zich een hefboom, die in horizontale

stand gezet de vorstbeveiliger buiten werking stelt en in verticale stand de

vorstbeveiliger in werking stelt.

13e/ 2-14

Afb. 3'1. Vorstbeveiliger
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Tegen de binnenzijde van de motorkap, ongeveer boven de dynamo, bevindt zich

een kunststof voorraadtankje, dat door een slang met de vorstbeveiliger is
verbonden. In dit voorraadtankje dient steeds brandlpiritus aanwezig te zi=1n, dat
via het onder de. vuldop bevindende zeefje moet worden gevuld.
Bii intrede van de vorstperiode moet de beveiliger in weiking en na afloop van
deze periode weer buiten werking Worden gesteld.

STUURINRICHTING
Pg wagen .kan ziin uitgerust met een mechanisch stuur of met een hydraulisch
bekrachtigd stuur.
Het olieniveau in het huis van het mechanisch stuur dient alleen periodiek te
worden gecontroleerd en eventueel op peil te worden gebracht.
Bii het hydraulisch bekrachtigd stuur dient de hydrauische vloeistof tevens als
smeermiddel voor het stuurhuis. Bij dit type stuur dient onderscheid te worden
gemaakt tussen olievulling (voor de eerste maal) en oliebijvulling.
Ol!evulling

Crick eerst de vooras op, zodat beide wielen vrij van de grond staan. Het vullen
van het stuurhuis en de stuurpomp geschiedt door de vuìopening (1 in afb. 39)
in het voorraadtankje, hetwelk zich rèchts van het motorblok Oevinàt.
Bij de eerste vulling of bij olie verversen moet dit tankje eerst tot boven aan de
rand met olie worden gevuld (hierbij verdient het aanbéveling de deksel van het
voorraadtankje, door uitnemen van de centrale bout (2 in afO. gg), te verwijderen.
Daarna moet de motor worden gestart; het toerentàl mag niet'boven stàtionair
uitgaan. Het olieniveau in het voorraadtankje zal nu zakken en daarom moet er
olie worden bijgevuld opdat het voorraadtankje niet door de pomp wordt

leeggezogel: Daalt het olieniveau niet verder dan- kan met de ontluchting worden
begonnen. Hiertoe moet het stuurwiel meerdere malen van aanslag toi aanslag
heen en weer worden gedraaid, opdat de in het systeem aanwezigilucht via he't
voorraadtankje kan ontwijken. Er moet zo lang worden bijgevuld to-t het olleniveau
bij draaiende motor en ontlucht systeem nietheer ondeióe bovenste merkstreep

van het oliepeilstokje zakt. Het systeem is volledig ontlucht wanneer bij draaien

-\i

,
139/1-5o

Afb.

38.

Voorraadtankje voor

vorstbeveiliger
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39. Voorraadtankje van
hydraulisch bekrachtigd stuur

Afb.

van het stuurwiel er in het voorraadtankje geen luchtbellen meer opstijgen en bij
afgezette motor het olieniveau in het voorraadtankje niet hoger dan 1 ,à 2 cm
stijgt; het olieniveau komt hierdoor boven de bovenste merkstreep van het
oliepeilstokje. De olie moet elke 48.000 km worden ververst. Het filterelement
in het voorraadtankje moet daarbij worden vernieuwd.
Gontroleren van het olieniveau
Het olieniveau moet elke 2.000 km worden gecontroleerd. Eerst moet bij stilstaande
motor met behulp van het oliepeilstokje worden vastgesteld of er olieverlies
heeft plaats gehad. Dit is reeds het geval wanneer het olieniveau tot de bovenste
merkstreep staat. Om lucht aanzuigen te voorkomen moet eerst bij stilstaande
motor zoveel olie worden bijgevuld dat het olieniveau 1 ,à 2 cm boven de bovenste
merkstreep komt te liggen. Daarna moet de motor worden gestart en nogmaals het
olieniveau worden gecontroleerd. Er moet nu bij draaiende motor olie worden
bijgevuld tot het olieniveau tot de bovenste merkstreep ligt. Bij afzetten van
de motor moet, zoals hiervoren is beschreven, het olieniveau 1 à 2 cm boven de
bovenste merkstreep van het oliepeilstokje stijgen.

KOPPELING
De koppeling wordt hydraulisch bediend. Periodiek moet de hoeveelheid

rem-

vtoeistof in het voorraadtankje (zie afb. 41) worden gecontroleerd en eventueel
worden bijgevuld.
Om bij dit voorraadtankje te kunnen komen dient de grille te worden afgenomen

(zie afb. 42),
Gelijktijdig dient de vrije slag van de koppeling te worden gecon,troleerd en
eventueel te worden bijgesteld door middel van de stelbout, welke zich links van
het koppelingshuis bevindt (zie 1 in afb.43).
Voor het afstellen dient eerst te worden gecontroleerd of de zuiger in de werkcilinder tegen de achterwand van de cilinder rust. Daarna de borgmoer van de

D
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Afb. 40. Olie-aftapplug van
hydraulisch bekrachtigd stuur

Afb. 47. Voorraadtankie van
hydraulisch bediende koppeling
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Afb. 42. Afnemen van grille
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43.

1 stelbout

2

Ontluchtingsnippel

stelbout losdraaien en de stelbout zodanig afstellen dat de speling overeenkomt
met het voorgeschrevene (zie technische gegevens). Vergeet hierna niet de
borgmoer weer vast te zetten.

illi

Ontluchten

Indien enig deel van het hydraulisch bedicnde koppelingssysteem gedemonteerd

is geweest, of indien is gereden met te weinig remvloelstof, is hei noodzakelijk
het koppelingssysteem te ontluchten
Vul hiervoor het voorraadtankje eR schuif een rubber of plastic slangetje op de

lili

ill

ontluchtingsnippet (2 in afb. 43) van de werkcilinder en dompel het aÀdere einde
in een gedeeltelijk met verse remvloeistof gevuld glazen potje. Draai'nu met een
sleutel de nippel één slag los. Trap het kòppelingspedaal i; en draai de nippel
dicht voor het einde van de pedaalslag is bereikt. Laat het pedaal weer terug-

ilil
ltii

komen en herhaal dit net zo lang totdàt er geen luchtbellen meer in het glazàn
potje op.stijgen. Het is belangrijk tijdens het ontluchten het vloeistofpeil in het
voorraadtankje te controleren en zonodig bij te vullen. Hierdoor vooikomt men
dat opnieuw lucht in het systeem komt. -De remvloeistof, die uit het systeem is
gevloeid, kan niet direct worden gebruikt voor het bijvullen van het voorraadtankje, omdat deze te veel lucht bevat. Deze dient eerst een uur of twee te staan,
afvorens zii veilig weer kan worden gebruikt. Gooi vuile remvloeistof weg, deze
kan storingen veroorzaken.

tii

WIELEN
lili

Afvorens wielmoeren los te draaien is het raadzaam om eerst de draad van de
uitstekende wielbouten met een harde borstel te reinigen en dan van een druppel
olie te voorzien. Eveneens als een wiel wordt gemontéerd een druppel olie op'de
draad van de wielbout laten vallen om te voo-rkomen dat de moeren door roest
yast gaan zitten. Men lette er op, dat de verzonken gaten, waarin voor het
binnenwiel de conische kant van de bout en voor het buitenwiel de conische
veerring valt,.vrij ziin van stof en verf en dat ook de vlat<ken van de wielschijf
en de naaf, die tegen elkaar vallen, goed schoon zijn. Dit geldt eveneens voor
de tegen elkaar liggende vlakken van de dubbel gemónteerdé achterwielen. Door
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aanwezigheid van vuil e.d. liggen de .wielen niet vlak aan, waardoor vervorming
van remtrommels kan optredéÀ met als resuttaat slechte remwerking en kans op
tet op het bovenstaande in het bijzonder wanneer men reservewielen
"frirry"n.
monteért, daar deze dikwijls door stof en modder zijn verontreinigd.. Van pas
schoonmaken.
ó"u"*Oe wielen moet men- de verzonken gaten zorgvuldig
óe moeren van de wielen, die nieuw of verwisseld zijn, moeten na 100 km nog
eens worden aangedraaid. Doe dit diagonaalsgewijze.
Attentie: Bij hài iebruik van ,,Trilex" ùielen db moeren steeds .op een volgend
aandraaien, dus niet diagonaalsgewijze.
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Electrisch schema

123 15678910

11 12
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Afb. 45. Zekeringen
6. Achterlicht rechts,

1. Linker koplamp (dimlicht)

2. Rechter koplamp (dimlicht)
3. Linker koplamp (groot licht),
blauw verklikkerlampje

4. Rechter koplamp (groot licht)
5. Linker koplamp (stadslicht)
in

stru

m e nte n bo

rdverl

i

c

hti

n

g,

contourverlichting (cabinedak),
achterlicht links,
achterlicht links van volgwagen

achterlicht rechts van volgwagen,
rechter koplamp (stadslicht)
7. Claxon, cabineverlichting

8. Kachelventilatoren,
brandstof meter

9. Stoplichten,
ri

chti ngaanwi jzi ngs I ichten

10. Ruitewissers

.

Temperatuurmeter, temperatuursi g arenaansteker
12. Schakelasbediening

11

verkl i kkerl ampje,

Onderhoud

Wanneer aan de electrische installatie moet worden gewerkt verdient het
aanbeveling om de hoofdschakelaar uit te draaien. De installatie is dan spanningloos. Dit voorkomt kortsluitingen.

Accu

De accu moet minstens iedere maand worden gecontroleerd. De vloeistof
(electrolyt) moet altijd even boven de platen staan. ls het niveau gezakt, dan
il

il

39
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moet men uitsluitend bijvullen met gedistilleerd water. Polen en poolklemmen
van de accu moet men s.teeds goed schoon en vrij .van oxydatie houden. De
poofklemmen moeten goed vast z-itten. Vet ze in met zuurvrile vaseline.
De luc.htgaatjes in de- vuldoppen moeten steeds open zijn. Zijn O"i" verstopt,
verwijder de vuldop en steek het gaatje met een ijzerdraadje dóor.'' Z.ofg steeds,
dat de accu's met de vuldoppen ziln afge_sloten wanneer aan- of nabii'd"e accu's
moet worden gewerkt, daar een vonk bf open vuur het in de accu jÀvormde
explosieve waterstofgas. makkelijk tot ontbranding kan brengen. Het" verdient
aanbeveling de toestand van de accu van tijd toi tilO te controleren door het
s'9: van het zuur te meten. Dg yglgeîdg gegevens kuónen worden aangehouden:
volf edig geladen 1,28 - 1,30; half geladeà :t 1,21: beneden 1,15
accu geheel

ontladen.

.?: aflezing moet voor de verschillende cellen onderling ongeveer gelijk zijn.
Wanneer het zuur wordt gewogen moet gelijktijdig woiJón
of de
"
vloeistof, die in de zuurwéger wordt opgezogen, òchoon is.lecontroleerd
Dynamo en startmotor

De {4lamo en startmotor moeten af en toe inwendig worden gecontroleerd
(zie PEHIODIEK ONDERHOUD) teneinde een goede *è7r.inj t" veizekeren.
1' Bedrading. Controleer de bedrading en de isolatie op breuk of beschadiging
_?org dat alle aansfuitingen schoón zijn en goed vastzitten.
2. 9n
Collector. Een vuile collector kan worden schoingemaakt door er een schoon
]apj| tegen te houden en het anker tangzaam met de hand te draaien.
3. $oog
Borstels. Controleer of de borstels vrjj in óe houders kunnen bewegen.
Wanneer de borstefs door slijtage te kort zijn geworden, dan moeten de
borstels worden vervangen. Ter ùoorkoming vàn échade aan de collector is.
het zaak om regelmatig de minimale lengté van de borstels te controleren.
ndien de dynamo een inwéndige controlebeu"rt heeft gehràd ir f,r"t ook raadzaam
de spanningsregelaar te contioleren, daar beiden òp elkaar behoren te zijn
f

afgestemd. Deze werkzaamheden kunnen het best door
rf".i;i;iòàò"rri"o"n,
immers de spanningsregelaar is door de fabriek verzegefd.
""n
Koplampen

De stadslichtlampjes zijn. in de koplampen ingebouwd en zi)n ontstoken wanneer
de lichtschakelaar zowel in stand 1 als in -stand 2 rtuuJ' geschakeld, dus bij
lgeschakelde dif- of grootlicht zijn de stadslichtlampjes alti;d ontstoken.
De koplampen ziin van een type, waarvan de reflecior en frét glas
g"heel

vormen.Zii.geven een asymmetrische lichtbundel. Door middel van een eenvoudige
"én
verstelling kunnen deze lampjes zowel voor het rechts- als voor het linkshoudend
verkeer worden ingesteld.
A. Het afstellen van de koplampen geschiedt op de volgende wijze:
1 ' Plaats de wagen op een vlakke horizontale
vloer, zodanig dat de koplampen
9p 5 meter afstand recht voor een verticale wand of schérm
2- Schakel het dimlicht in en scherm de rechter koplamp ar. staan.
3' Zet op de wand een horizontale lijn, welke voor een belaste wagen S cffi,
voor een onbelaste wagen _8,S
4. Verwijder de chroomraód (afb.
46) dtor Je wijg- en ringvinger in de gaten
van de chroomrand te steken en de duim te plaatsen ip frét f.ópfàmpglas,
' waardoor de chroomrand zonder gereedschap kan worden'afgetrofofi"n. '
5. Nu Tiin er twee stelschroefjes iichtbaar waarmede de dimlichtbundel kan
worden afgesteld. Door verdraailng van d-e bovenste stelschroef (l in afb. 4l)
moet de dimlichtbundel zodanig wòrden afgesteld, dat het Àorizontale gedeelte
van het licht-do.nf"t grens op Oe in punt 3 genoemde lijn valt. Den[ voorts
een verticaal vlak vanuit het hart van de koplamp en'eu"nwijdig aan de
fengteas van het voertu.ig n?ar de in.pul!-1 genoemde wand. Dooi vérdràaiing
van de onderste stelschroef (2 in afb. 4l vlordt de knik in de dimlichtbundel
zo gesteld, dat deze valt op het snijpunt van het denkbeeldig" uértidÉ vlak
met de horizontale lijn.
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Afb. 47. Afstelschroefies
6. Herhaal dezelfde handeling met de rechter koplamp doch nu met
afscherming van de tinker koplamp als genoemd in de punten 2 t/m 5.
B. Het instellen van de koplampen voor rechts- of linkshoudend verkeer:
1. Verwijder de chroomrand (zie punt A 4).
2. VerwiJder het glas met reflector (deze vormen één geheel) door een hand

Afb. 46. Verwiideren van chroomrand

3.
4.

tegen het koplampglas te houden (afb. 48) en met de andere hand de linksboven bevindende borglip achterover te drukken.
De reflector met glas ls nu los van het koplamphuis en aan de achterzijde van
de reflector is nu de duplolamp-fitting zichtbaar met er onder een plastic
schuifje.
Rechtéhoudend verkeer: v€t'wijder de f itting met

g

loeilamp en beweeg het

schuifje (afb.49) naar links; plaats daarna weer de fitting met gloeilamp.
Linkshoudend verkeer: verwijder de fitting met gloeilamp en beweeg het
'schuifje (afb. 49) naar rechts; plaats daarna weer de fitting met gloeilamp.

Stadslicht

Door de lip (1 in afb. 49) naar links te draaien kan het stadslichtlampje worden
u

itgenomen.

\t--.

--/ ,/

@
Afb. 48. Verwijderen van

glas

Af

b. 49.

@
rVerstelschuifie

met reflector
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NIEUWE OF GEREVIDEERDE ONDERDELEN
Bij nieuwe of gerevideerde onderdelen moeten tijdens de inloopperiode van die
onderdelen enige extra beurten worden uitgevoerd, te weten:
NA DE EERSTE 600 KM
Motor
1

. a. Cilinderkopmoeren warm
b. Klepspeling controleren.

aanhalen (zie af6. 50).

2. Filterelement van smeeroliefilter
3. Motorolie verversen.
4. Werking oliedruklampje.

vernieuwen.

5. Luchtfilter reinigen en verversen met motorolie.
Brandstofsysteem

(Alleen DO motor) Olie in brandstofpompcarter verversen.

@
NA DE EERSTE

Afb.

50.

2.OOO

KM

Aanhaalvolgorde cilinderkopmoeren

Motor

1. Element van smeeroliefilter
2. Motorolie verversen.
3. Werking oliedruklampje.
4. Klepspeling controleren.

vernieuwen.

Brandstofsysteem

1. (Alleen DO motor) Olie in brandstofpompcarter
2. Waterafscheider reinigen.

verversen.

Versnellingsbak, differentieelhuis en hydraulisch bekrachtigd stuur

1. Olie in versnellingsbak verversen.
2. Olle in differentieelhuis verversen.

(Bij ingebruikname van een gerevideerd of nieuw differentieel dient de eerste
olievulling een inloopolie (Shell S 5229 A) te ztjn. Bij deze eerste vutling
dient men tevens ongeveer een Yz liter via de vulopening van het pignonhuié

te gieten.)

3. De hydraulische vloeistof in het bekrachtigde stuur verversen benevens het
filterelement in het voorraadtankje vervangen.
4. lndien nog niet bij nul-inspectie geschied dienen bouten en moeren van
versnellingsbak, assen, veren en stuurinrichting te worden aangehaald.
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PERIODIEK ONDERHOUD
ELKE 2.OOO KM
Stuurinrichting
(Alleen bij hydraulisch bekrachtigd stuur) Olieniveau in voorraadtankje controleren

en eventueel bijvullen met automatische transmissie-olie.
ELKE 4.OOO KM
Stuurinrichting

Verbindingen van stuurarm, stuurstang, fusee-arm, spoorstang en fusees smeren
met vet.
Koppeling

1. Nippels van koppelingsas aan weerszijden van koppelingshuis smeren met vet.
2. Twee nippels aan koppelingpedaalas smeren met vet.
3. Vloeistofniveau in voorraadtankje van hydraulisch bediende koppeling
controleren en zonodig bijvullen met remvloeistof,
slag bij koppelingsstelbout controleren.

,

4. Vrije

Versnellingsbak

Olieniveau controléren en zonodig bijvullen met olie tot niveauplug.
Achteras

.

Olieniveau

in

differentieelhuis controleren

en zonodig bijvullen met olie tot

niveauplug.

1

Electrische installatie
:|

:
ì
.

. t.
2.

Vloeistofniveau in accu's controleren en zonodig bijvullen met gedeetilleerd
water tot ca. 5 mm boven de platen. Polen en klemmen schoonmaken en
invetten met zuurvrije vaseline.
lnstrumenten en accessoires op juiste werking controleren.

I

Brandstofsysteem

I'l
.

Waterafscheider aftappen.
Ghaeeis

Doorsmeren volgens schema.

L^

T

Koppelschotel (alleen trekkers)

l.

De nippels van de scharnieras met vet

2. De draaiplaten schoonmaken en deze

smeren.

invetten. Houdt daarbij de contactring

droog (niet invetten).

i

:.
i

Remmen

Controleren en eventueel bijstellen.
ELKE 6.000 KM

\

Motor

1.

Element van smeeroliefilter vernieuwen.

ì
I
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ir

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Motorolie verversen.
(Alleen DO motor) Olie in brandstofpom.pcarter verversen.
Vloeistofniveau in koelsysteem controleren en zonodig bijvullen.
Spanning ventilateurriemen controleren.

Rolhoeswerking controleren.
Verzegeling aan brandstofpomp en (alleen DO motor) aan venturi controleren.
Oliedruk controleren d.m.v. oliedruklampje.
Leiding- en pijpverbindingen controleren,
10. Draaipunten van gaspedaalstangen smeren (oliekan).
ELKE î 2.OOO KM
Filterelement van oliebadluchtfllter reinigen en olie in de pan verversen.
ELKE 16.000 KM
Chassis
1.

Geheel reinigen.

2.

Alle bouten en moeren, ook van aan chassis bevestigde componenten, aanhalen.

Stuurinrichting

Stuurinrichting en wieluitlijning controleren.
Schokbrekers
Werking controleren.

Wielen, naven

1. Wielmoeren aanhalen.
2. Steekasmoeren aanhalen.
3. Wlellagerspeling controleren.
Remmen

1. Zeef in olie-waterafscheider reinigen.
2. Onder de stelbout van de,,slack-adjuster" bevindt zich een plugje. Dit plugje
uitdraaien en vervangen door een smeernippel, dan met vet smeren en
vervolgens de nippel weer vervangen door het plugje.
en de nippel aan de binnenzijde van de wieltrommel
(achterwielen) spaarzaam met vet smeren.

3. De nippel op de remnokas
Brandstofsysteem
Fijnfi lterelement vervangen.

Motor

1.
2.
3.
4.
5.

Uitwendig reinigen.
Klepspeling controleren.
Stationair toerental controleren.
Maximum onbelast toerental controleren.
Alle bouten en moeren van motor en accessoires aanhalen.

Gabine

Bouten en moeren aanhalen.
Electrische installatie

1. Startmotor en dynamo controleren.

,(Letten op minimum lengte van de koolborstels.)

2. Koplampafstelling controleren.
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ELKE 24.OOO KM
Koppeling

Druklaler spaarzaam smeren met vet via de smeernippel boven op

het

koppelingshu is.

Versnellingsbak

Olie verversen.
Differentieelhuis

Olie verversen.
Brandstofsysteem

1. Verstuivers testen.
2. Waterafscheider inwendig reinigen.
Motor
Carterventilatie réinigen
ELKE 48.OOO KM
Stuurinrichting

Filterelement in voorraadtankje van hydraulisch bekrachtigd stuur vervangen, en
hydraulische vloeistof verversen en systeem ontluchten.
Wielnaven
(CeHCla) en
Wielnaven demonteren en wiellagers en naven schoonmaken in tri
l/s deel vullen
daarna invetten. Het vet goed in de lagers kneden en naven voor
met vet.
Remmen

'Componenten

van remsysteem controteren.

Electrische installatie
Startmotor en dynamo inwendig controleren en lagers invetten.
ELKE 96.000 KM

Motor

1. Zeef in ondercarter reinigen.
2. Kop van luchtdrukcompressor reinigen
3. Persleid ing van compressor naar drukregelaar

reinigen, c.q. vervangen.

Brandstofsysteem

1. Brandstoftank(s) en bodemzeef reinigen.
2. Brandstofinspuitpomp en regulateur testen.
Koppeling
Remvloeistof in hydraulisch bediende koppeling vernieuwen en ontluchten.
Remmen

Membranen van remluchtkamers vernieuwen'

BRANDSTOF EN S]VIEERMIDDELEN
Motorotie: DM (nieuwe API classificatie)

Motor:

Viscositeit:

Suppl. 1 (oude API classificatie)
beneden

boven
Brand stofi nspuitpomp

:

0'

C

SAE 20
SAE 30
SAE 40

van 0o tot +30' C

*30'

C

zie motor
zie motor

Oliebadluchtfilter:

Olietype:

Versnellingsbak:

Regu lar

Viscositeit: Boven 0'

sAE 90 t)

C

Beneden 0" C

SAE 80

Olietype:

Achteras:

Super Duty hpoid (Mil .-L-21 058 specific.)
(minimaal CRC10 level)
Viscositeit: Boven 0" C
sAE 140 2)
Beneden 0" C
SAE 90

Aandrijfassen:

Vettype:

Stuurhuis (mechanisch): Olietype:
Hydr, bekrachtigd

stuur:

Mu ltipurpose

of

Viscositeit:

Regular, Compound
SAE 90

Olietype:

Automatische transmissie-olie AQ-ATF

Multipurpose

Hydr. bediening van koppeling:

Heavy Duty (SAE 70 R3) remvloeistof

Vorstbeveiliger van remsysteem:

Brandspiritus

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

Koelsysteem:

Dieselbrandstof

:

Minimaal te voldoen aan British Standaard 2869-1957
Class A. Bij zeer lage temperaturen bestaat de
mogelijkheid van paraffine-neerslag, welke verstopping
veroorzaakt. Ter voorkoming hiervan mag 15 o/o lichtpetroleunn (kerosine) worden toegevoegd. lJsvorming
wordt voorkomen door toevoeging van 0,5'o/o brandspiritus.

t) lndien de wagen veel start- en stopwerk verricht SAE 80 gebruiken.
Indien de wagen wordt gestald in een omgevingstemperatuur lager dan 0o C
moet i.v.m. ,,channelling" met SAE 90 worden gevuld. Dit geldt ook voor
wagens die veel start- en stopwerk verrichten.
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f. Indien chassis is voorzien van een hydraulische stuurbekrachtiging dient het
oliepeil in het reservoir iedere 2.000 km te worden gecontroleerd.
Niet van toepassingn indien chassis
bekrachtiging.
Alleen DO-motor.

is uitgerust met een hydraulische stuur,
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SMEERSCHEMA
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l"A -'is voorzien van een hydraulische stuurbekrachtiging dient het
reseryoir iedere 2.000 km te worden gecontroleerd.
fssing, indien chassis
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lor.

is uitgerust met een hydraulische stuur-
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