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1. Motorkapscharnier.

2, Ventilatieklep.
3. Portiervanger.
4. Cabine-hoek.
5. Portierkruk.
ó. Portier-en raama{dichting.
7 . Interieur rechts-achter.

Alb. 2, Cabine-constructie

8. Afdichtin,g van achterruit.
I Ventilatieklep in dak.

10. Afdichting van panoramaruit.

11. Interieur links-voor.
i2, Portier-ophanging.
1 3. Motorkapafsluiting



I'orped of ro nt-ca b in es XC

AFB. I. MONTAGE-OVERZICHT.

1. Vloerframe met schutbord

2. Ophangblok cabine voor en achter.

3, Cabine-steun, achter.

4. Deksel handschoenkast.

5. Ha ndschoenkast.
ó. Sluiting met slot.

7 , Ventilatieklep.
8. Rubberrand.

9. Torsieveer van ventilatieklep.
10, Bevestigingsprofiel sierstrip

(bovenste en 5de).

1 1. Bevesti,gingsprof iel sierstrip (2de).

12. Bevestigingsprofiel sierstrip (3de).

13. Bevestigingsprof iel sierstrip (ade).

14, Ligger met slingergat.
1 5. Sierstrip.
1ó. Beschermplaat met gaas.

17. Kup op 2de en 3de bevestigingsprofiel

18. ,,DAF"-embleem.
19. Stelpen.
20. Rubber-tule.
21 , Koplampplaat (rechts).

22. Koplampplaat (links).

23. Zijplaat motorkap (rechts).

24. Z ijplaat motorka p (links).

25. Ophangbeugel radiateur.

26, Ophansblok.
27. Steun trekstang rechts.

28. Steun trekstang links.

29, Trekstan,g rechts.

30. Trekstang links.

31. Trekstang midden.

3,2. Vergrendel ingsbeugel.

33. Rubberdop.
34. Trekveer.

35. Veiligheidshaak.

3ó. Grendelhe{boom.
37 , Motorka p.

38. Scharnier rechts.

39, Bevestigin,gsplaat motorkaP.
/,C, Bevestig ingsplaat motorku p.

41 . Scharnierarm.
42. Scharnierhe{boom.
43. Tussenstuk.

44. Trekveer.
45. Kniehe{boom.
46, Bevestigingsplaat aan schutbord.

47. Bevestigingsplaat aan schutbord.

48. Aanslagplaat in motorkaP.

49. Pen voor motorkaPscharnier.

50. Drukveer.

51. Spatbord (rechts).

52. Spatbord (links).

53, Spatbordsteun (voor).

54. Spatbordsteun (midden).

55. Spatbordsteun (achter).

5ó, Spatbordsteun (voor).
57. Spatbordsteun (midden).

58, Spatbordsteun (achter).

59. Afdekplaat voor spatscherm.
óC. Hoeksteun voorzijde spatbord.

61 . Opstapplaat,
62. Accusteun.
ó3, Accudeksel.
64. Opstapsteun.
ó5. Bevestigingssteun.
66. Afdekplaat.
71, Opstapmat.
72, Embleem.
73, Embleem.
74. Kachel.

81. Cabineromp.

82. Slotplaat (portierschoot).

84, Deurneushouder.
85. Spiegel.
Bó. Spiegelstang.
87 , Klembeugel voor spiegel.

BB. Panoramaruit.
89. Raa m rubber.

90. Achterhoekruit.
91 . Raa m ru bber voor hoekru iten.

92. Achterruit midden.

93. Ventilatieklep in dak.

94. Voetstuk aan stoel.

95. Schui{mechanisme.
96. Stoelbeugel.
97, Zitkussen.

98. Voetstuk bilrildersbank.

99. Zitkussen.
10C. Rrgkussen.
1C1. Trekband portier.

102. Rugkussen.

1 1 1. Zonneklep.
151. Kaal portier.

152. Bovendekplaat.
153. Onderdekplaat.
154, Raamapparaat.

1 55. Beugel raama ppa raat achter.

1 5ó, Beugel raa ma ppa raat voor.

157. Raamslinger.
158. Glasroede.
159. Rubberpro{iel.
i ó0. Ruit.

1ó1. Portierkruk binnenzijde.

162. Trekslot,
163. Handgreep.
164. Portierkruk buitenzijde.

170, Scharnier.
175. Scha rn ier.

176. Portier (rechts).

177, Bovendekplaat.

178. Onderdekplaat.
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Torpedof ront-cabines xc

Onderhoud.
Het algemeen onderhoud van de cabine is eenvou -

dig.Wanneer het goed wordt b;igehouden voor-

komt het later grotere moeiliikheden. Docr de oor-

Zittingen.

Alb. 3. Verstellen van chauffeurszitting.

De zitting kan worden verwíjderd door deze geheel naar
voren te schuiven en uit de rail te lichten.

Bekled ing.

De hemel is in de opstaande gleuf geklemd. Wan-

neer de hemel moet worden vernieuwd, kan de oude

hemel er uit worden gescheurd. Om de nieuwe he-

mel aan te brengen moeten de kartonstroken een

keer worden omgeslagen en wel zodanig,dat de

stof aan de buitenzijde komt. Daarna de karton-

stroken achter de opstaande rand plaatsen en cle

hemel strak trekken.

zaak van enig eventueel rammelend geluid direkt
weg te werken eh, waar nodig, kleine afstelingen te

verrichten kunnen giotere afwijkingen worden voor-

komen.

Afb. 4. Verstelinrichting van de chauffeurszitting.

De bekleding op de achterwand kan normaal wor-

den losgenomen met behulp van een sterschroeve-

draaier en na herstelling of vernieuwing worden aan-

gebracht.
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, Werkplaatsi nstructi es

PORTIEREN

uit elkaar nemen en verwiideren.

Afb. 5.

Verwijder de onderdekpla'at en neem de ruitkruk af .

Maak de bovernrplaat los en laat deze iets zakken. Haal
de verbindingsstang bij het slot los (zie piil).

Alb. 7.

Uitdraaien Yan de ruitarmen.

I EEEI
Afb. 6.

2. Verwiideren van de dekplaat (zie pijlen).

I

l,
I

1.

\

4.3.

@
Afb. 8.

Verwijderen van het ruitmechanisme en losmaken van
ruitgeleider (zie pijlen).
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Torpedolront-ca bin es XC
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@
Afb. 9.

5. Verwijderen van de ruit en portierslot (zie pijlen). Maak

l;**IilT,?"i. îffi:,J-iii:3ì: *L:::""' 
door de

elkaar zetten en aanbrengen,

Breng het portier aan. Voor de afstelmogelijk-

heden wordt verwezen naar het hoofdstuk,,af-
stellen" blz. l0 afb. 20 en 21 .

Alb. 10.

2. Bevestig de ruitrubber in de geleider (afb. l0).

3. Het in elkaar zetten vÒn de overige onderdelen

gaat in omgekeerde volgorde als die van het uit

clkaar nemen.

RU ITEN.

Verwijderen van voorruit.
| . Verwijder de ru itenwissers en het witte plastic-

koord.

2. Druk aan de binnenziide met de vlakke hand in

een hoek van de voorruit. Werk, zodra de ruit
uit de hoek is, geleidelijk naar het midden toe.

Ve;'wijderen van hoek- en achterruiten.
Dcze ruiten kunnen van binnen uit met de vlakke

hand uit de stijlen worden gedrukt.

A.rnbr"engen van voorruit.
l. Controleer het ruitprofie[. Het profiel moet strak

cn glad zíjn om het breken van de ruit door

spanningen in de toekomst te vermijden.

NL 05 62



Werkp I aatsi nstructi es

2.

Alb. 1.

Aanbrengen van het afdichtrubber op de ruit.

4. Het

Afb. 13.

aanbrengen Yan de ruit.

A{b. 15.
Het ,aanbrengen van wit plastic koord.

AÍb. 12.

3. Breng een stuk koord in het afdichtrubber en wel zo
dat de uiteinden aan de bovenzijde van de ruit komen
te zitten.

Afb. 14.

5. Het aanbrengen van de vloeibare kit aan beide zijden
van de ruit, tussen ruit en afdichtrubber.

Aanbrengen van hoek- en achterruiten.

l. Controleer het ruitprofiel.
2. Breng het afdichtrubber op de ruit aan en mon-

teer een sterk koord in het afdichtrubber.
3. De ruit van binnenuit de cabine op zijn plaats

brengen.

4. Breng vloeibare kit aan tussen de ruit en het af-

dichtrubber aan beide zijden van de ruit.
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Torpedof ront-cabines

CABINE.
Verwijderen van cabine.

| . Verwijder de accu's en de versnellingshandle.

Afb. 1ó.

2. Verwijder de
motorkap.
Maak elk scharnier
bij de twee pennen
(1) los opdat de
alstelling niet wordt
ontregeld.

Afb. 17.

3. Verwijder het complete voorfront met de zijplaten en maak alle draad
de daarvoor bestemde contactblokjes los (Z en 8).

Verwijder de spatborden.

Maak de cabine-steunen aan de voorzijde bij (1) en (7) los.

Maak de Ki-gass-aansluiting bij (3) los.

Maak de aansluiting van het acceleratie-pedaal bij (4) los.

Maak de aansluitingen van de koppelingscilinder en hoofdremcilinder

Maak de stuurkoppeling (9) los.

Afb. 18.
4. Maak de Km-teller aansluiting bij (1)

terugtrekveer bij (2) los.

@
en de koppelings-
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Arb. 17.

de zijplaten en maak alle draadver'bindingen tussen cabine en
os (Z en 8).

;ijde bij (1) en (7) los.

e-pedaal bij (4) los.

ingscilinder en hoofdremcilinder resp. bij (5) en (ó) los.

chassis bij
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5.

Afb. 19.

Maak de achterste cabinesteun
de handremhefboom bij (3) en
bekrachtiger bij (4) los.

bij (1) en (2) los. Maak
de luchtleiding van de

De cabine kan nu van het chassis worden verwiiderd.

Het aanbrengen van de cabine.

Het aanbrengen van de cabine is de omgekeerde

volgorde va n verwijderen.

AFSTELLLEN.

tn de hieronder geplaatste afbeeldingen worden de

afstelmogelijkheden weergegeven voor diverse on-

derdelen va n de cabine.

Afb.

Afstelling van

20.

portierslot.

Afb. 21.

Afstelling van portierscharnieren.
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Torpedof ront-ca bines XC

\

Atb. 22.

Afstelling zijplaat motorkap (achterzijde).

Atb.24.

Afstelling zijplaat motorkap (onderzijde).

Atb.23.

Afstelling zijplaat motorkap (voorzijde).

Afb. 25.

Afstelling motorkapscharnier.

11
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@
Atb. 26.

Afstelling motorkapsluiting. Met de moer (1) en (2) kan
de grille naar yoren of naa,r achteren worden afgesteld.

Alb. 27.

Alstelling pèn van motorkapsluiting.

12
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