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VOORWOORD

n dít ínstructíeboekje aíndt a gegeaens betret'lende de
bedíeníng en het onderhoud l)an trekkers (T -serie ) , uracht-

I

u)agens (A-serie), bussen (B-serie) en gem,eentewagens
(G-serie), uitgerust met een díeselmotor.
Het heelt geenszins de pretentie aolledig te zijn, aangezien de
onderhoudsinstructies bewust zijn beperkt tot díe werkzaa,mheden welke de chaulleur ol de onderhoudsmonteur zetl kan
uerríchten. Voor repa,ratíes en at'stellingen welke buiten het
bestek uan dít boekje uallen2 u)ende U zích tot (Jw DAF-úeaIer,
díe gaarne bereíd ís aIIe ínlichtíngen te aerstrekken aangoande
het onderhoud uan Uw DAF.
Dít boekje beaat geen aanwíjzíngen aoor de uituoeríng nan
belangrijhe repa,raties; hieruoor kan Ínen de wagen geheel aan

de plantselijke DAF-dealer toeaertrouu)en, die uolledig is
geinstrueerd en bij rep&raties uerplícht is uítsluitend originele
DAF-onderdelen te gebruiken.
Vordt tenslotte ín dít boekje gesproken ot)er uoor ol achter,
línks ol rechts, dan is dit gezien zíttend achter het stuurwiel.

Eíndhouen, september 1962.
W íj

zígíngen uoorbehouden.

INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN
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Afb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

t

Zoemer

Richtingqqnwijzerschqkelaar
Verwarming
Clcxondrukknop
Temperatuurmeter

Toerenteller

Remdruk (-vcrcuum)meter
Snelheidsmeter

9. Controlelcrmpjes
0. Brcrndstofmeter
t 1. Binnenverlichting
12. Stcrtdrukknop
6
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Instrumenten en bedieninEsorEcrnen

met dcrg- en totcralteller
I

ú1)

\\ -

I
\t

3. Stekerdoos
14. Contcrct-lichtschckelcrar
15. Ruitenwisser Q stuks)
16. Rolhoesketting
L7, Dimschcxkelaar
18. Koppelingspedcrcrl
I9. Bempedaql
20. Accelerctiepedclcl
21,. Hcrndremhefboom
22. Versnellingshefboom
23. Two-speed schakelacrr
24. Uitlcrcrtremknop (pedcrcrl)
I

Hoofdschcrkelcrcrr

Achter de motor bevindt zich

Brcndstofmeler
een

hoofdschcrkelcrcrr met crfneembqre
sleutel. Tijdens repcrcrties crcrn het
electrische systeem moet de sleutel
worden uitgenomen teneinde kortsluiting te voorkomen. Men behoeft

dqn geen crcculcqbel los te maken.

Dit is een electrische meter, die met
behulp vctn een vqricrbele weerstand
in de brandstoftcnk, de hoeveelheid
crqnwe zige brcrndstof ccrngeeft. De

meter werkt crlleen, indien de
contcrctsleutel geheel is ingedrukt.
Temperctuurmeler
Deze geeft de temperctuur vcrn het
koelwclter qqn.
De schcrcrlverdeling loopt vcrn 4 0 " C

tot 100'C.
De meest gunstige bedrijfstempercrtuur is 75" -

S0o C.

Vcrcuummeter

Deze meter geeft de onderdruk in
de vqcuumtank crcn. Bij stationqir

Alb. 2

toerentcrl moet het vcrcuum minimaql
0,5 kg/cm2 bedrcrgen, bij hogere
toerentcllen 0,8 kg/cm2.

Hoofdsshcrkelqqr

Ncr driemaql Íntrcrppen vcrn het rempedcrcrl mqg het vcrcuum slechts
zijn teruggelopen tot 0,4 kglcmz.

Snelheidsmeter

De snelheidsmeter, die de snelheid
in km/h crcrngeeft heeft tevens een
totcrcrl- en dcrgteller. De dcrgteller kcn
weer op nulstcrnd worden gebrcrcht

door de knop onder het instrumentenbord linksom te dracrien.

Een zoemer treedt in werking
wqnneer het vcrcuum in de tcrnk
beneden de minimum wcrqrde dcrcrlt.

Rijd in geen gevcrl weg voordat het

geluid ophoudt.
Luchtdrukmeler
Inplclcrts vcrn de vqcuummeter kcrn

Toerenteller
Ncrcrst

de snelheidsmeter kcn

een

toerenteller zijn gemonteerd. Deze
geeft het toerentcrl vqn de motor
crctn. Men dient er nquwkeurig op
toe te zien dcrt dit nooit boven 2700
komt voor de DD 575 motor en nooit
boven de 2750 voor de DA 475 motor.

een luchtdrukmeter zijn gemonteerd.
Deze geeft zowel de tcrnkdruk als de
remdruk crcrn, de eerste met een

zwarte wijzer, de tweede met

een

rode.

De tcrnkdruk moet tussen de 4,8 en
5,3 kg/cmz liggen en mcrg tijdens het
remmen niet meer dcrn 0,3 kg/cmz

per

rempedcrcrlslcrg dcrlen.

Een zoemer treedt eveneens in
werking wcnneer de druk in de
tcnk beneden de minimum wcrarde
dcrcrlt. Rijd in geen gevcrl wesÍ voor-

lichting niet meer kcrn worden uitgeschcrkeld.

Controlelcmpies

dcrt de zoemtoon is weggevcrllen.

Op de schakelkclst ncrast het instrumentenpcrneel zijn 4 controlelcrmpjes

in een houder

Gecombineerde

crcrngebrcrcht.

contscl-lichlsehqhelcrsr

Het rode lcmpje is een lcrcrdcontrole-

gezette contcrct- en/of lichtschqkelqcrr zíjn stekerdoos, claxon
en ccrbineverlichting nog inge-

qccu's niet worden gelcrden.

Bij

lcrmpje. Dit brandt wqnneer

crf

schakeld.

Hierbij is de contactsleutel geheel
uitgenomen of slechts gedeeltelijk
ingestoken. Wanneer de sleutel

volledig is ingedrukt, stact

de

contactschcrkelcrcrr,,crcfn", wccrrbij
de brcrndstofmeter en de controlelcmpies eveneens zijn ingeschclkeld.
De gedeeltelilk ingestoken of geheel

ingedrukte sleutel kan bovendien
worden verdrqqid (rechtsom) wcrcrrdoor de stadslichten (stcrnd 1) of de
hoofdverlichting (stcrnd D wordt
ingeschcrkeld. De acrnsluiting van de
stcrdslichten is zodcrnig, dat deze

ook blijven brcrnden wqnneer

de

hoofdverlichting wordt ingeschcrkeld.

bij een storing
in de hoofdverlichting, bijv. een
Daqrdoor heeft men

doorgebrcrnde dimgloeilcrmp, steeds
de beschikking over twee, voor een
tegenligger zichtbcrre lcrmpen.

De instrumentenverlichting

brcrndt

tegelijk met de stcrdslÍchten.

Het blquwe lcrmpie geeft crcrn of de
hoofdverlichting (groot licht) is ingeschcrkeld.

Het groene lampje is voor oliedruk-

controle. Het brandt wcnneer de
druk beneden de minimum wcrcrrde
dcrcrlt.

Het orcrnie lcmpie is reserve lcrmpie.

Wcrnneer het oliedruk- of lacldcontrolelcmpje gcrct branden, crls de

motor sneller dcrn stqtionclir loopt,

moet deze ogenblikkelijk worden
stopgezet.
Richti ngccnwijzerschcrkelcar

Voor het bedienen vcrn de richting-

zers is een schakelcrcrr gemonteerd met een ingebouwd con-

crcrnwij

trolelcrmpie.

Stophcndel

De stophcndel is nqast de bestuurderszitplaqts tegen de motorkcrp gemonteerd.

Gedimd of groot licht wordt d.m.v.
een voetschakelcrcrr gekozen. Met

Achterqsschckelknop

ingeschakelde verlichting b.v. tijdens
pcrrkeren, kcn men de contcrctsleutel

Wanneer de crchterqs vcrn

uitnemen, wccrrbij dus de contcrctsehcrkelcqr en de instrumenten zijn
uitgeschcrkeld

I

en wcrcrrbij de

de

ver-

een

dubbele overbrenging is voorzien
(schakelcrs), bevindt zich crctn de

versnellingshefboom een schclkel-

knop voor electrische bediening vcn
schcrkelqs. Het gebruik hiervan
wordt in het hoofdstuk ,,Schcrkelqs"
behcrndeld hie blz. I 0 ).

de

Rolhoesketting

Door crcrn het uiteinde vcrn de rolhoesketting te trekken, wordt de
rolhoes opgetrokken, waardoor de
rcrdicrteur meer wordt bedekt.

Ald. 3 Stoelverstelling

STARTEN
Controleer vóór ell<e eerste stcrt het

oliepeil vctn de motor met behulp

lijkt met behulp vcrn de koudstart
instcrllctie:

vcrn de oliepeilstok, welke zich crcln

de rechterzijde vcrn de motor bevindt.
Ook de wcrtervoorrccrd in de radicrtor
dient te worden gecontroleerd, even-

qls de

Het is
verder noodzcrkelijk, dct de qccu
voldoende op spcrnning is. Ncl een
brandstof voorrqcrd.

periode vcrn stilstcrnd kcln het nodig

zíjn het brqndstofsysteem te

ont-

luchten. Zie hiervoor blcldz. 20.
Stcrt nu qls volgt:

l. Zet de stopmcrnette
hie afb. 8).

ncrcrr boven

(zie cfb. 8).

2. Trek de rolhoes op.
3. Trek de stophefboom qcrn de inspuitpomp nqcrr buiten (cfb. D.

4.

Steek de contqctsleutel geheel in

de schakelaqr.

nctctr boven

2.

Steek de contcrctsleutel geheel in
de schcrkelcrar.

3.

Trclp het koppelingspedccrl in en
zet de versnellingshef boom vrij.

4. Druk de stcrrtknop

1. Zet de stopmcnette

in.

Indien de motor na 20 seconden
niet loopt, dient men de oorzqck

op te sporen.
Tijdens een vorstperiode kcn het
stcrrten zonodig worden vergemcrkke-

Afb. 4 Koud-slarl inrichting

Opmerkingen:

5. Trcp het koppelingspedccl in en
zet de versnellingshefboom vrij.

6. Trcrp het qccelercltiepedccl geheel in en druk op de stcrtknop
totdat de motor loopt.
Indien het starttoerentcrl terug loopt
dient men het stcrrten te beèindigen
en enkele minuten te wqchten clvorens opnieuw te stcrrten.

Stcrrt nooit opnieuw, crlvorens de
motor en ook de startmotor stilstcrcrn,
dcrcrr qnders het tcrndwiel oP de
stcrrtmotor en de stcrrterkrcrns op het
vliegwiel worden beschadigd.
Lcrqt

uw molor, nc deze te hebben

gestart

t zo hort mogelijk

stationcrir

drqcrien.

RIJDEN
Tijdens het rijden met de wagen is het zeet belcngrijk, dcrt de gedrcrgingen
vcrn de motor regelmctig worden gecontroleerd ctcrn de hcrnd vctn de meetinstrumenten op het instrumentenbord en het geluid dcrt de motor mcclkt.
Oliedrult

gemiddeld toerentcrl met

Controle vctn de smering vctn een in
g zijnde motor is zeer belclngrijk. Zodrc wordt greconstateerd, dct

belcrsting te lcrten werken. Men kcrn
dit bereiken door op een lcrge versnelling voorzichtig weg te rijden,
fotdat de tempercrtuurmeter ongeveer

werkin

de oliedruk wegvcrlt (het

wcrcrrs

chuwingslcmp

j

e

groene

gcrct brcrnden

)

is het vcrn groot belcrng de motor
direct te stoppen.
Ko

elwcrler-lemperctuur

Een motor mag niet te wcrm
worden, doch evenmin te koud
blijven. De normqle bedrijfstemperc-

tuur vcrn de DAF-motor is
75" - 90" c.

cct.

Wcrnneer een motor koud is gestcrt,
is het belcrngrijk dcrt zo snel mogelijk
de vereiste werktempercrtuur wordt
verkregen. Dit doet men het beste

door de motor, zodrcr deze eenmqcrl
behoorlijk dóór blijft lopen, op een
IO

enige

50' C ccrnwijst, wctctrncr men op
normcrle belcrsting kcrn overgqcn.
De thermostcrat drccrgt er toe bij
dcrt de juiste werktemperctuur
snel mogelijk wordt bereikt.

zo

Met de rolhoes moel de koelwcrterlemperqtuur zo constcrnt mogeliik
worden gehouden onder clle belcrstingen en weersomslqndÍEheden'

llet Eeluid vqn de motor
Het geluÍd dcrt een lopende motor
maakt is voor de chcruffeur een ctctnduiding of de motor in goede con-

ditie is. De

chauf

f

eur is

<rcrn het

geluid vqn een goed lopende motor

spoedig gewend, zodqt

vreemd,e

geluiden direct opvcllen.

Bij het opschcrkelen gcrclt men cls
volgt te werk:

Trcp het koppelingspedccrl in en
het qccelerqtiepedcrcl los, breng de versnellingshefboom in de neutrcrle stqnd en
schcrkel in de gewenste versnelling.
lcrcrt tegelijkertijd

Versnellingsbclr

Het terugschakelen gebeurt op de-

zelfde manier, clleen met dit
verschil, dclt vóór de gewenste
versnelling wordt ingeschcrkeld, het

toerental vctn de motor iets

moet

worden opgevoerd (qccelerqtiepedccl iets intrcrppen, het z.g.
,,tussengcs").

Bij het bestijgen vcrn een helling
dient tijdigr te worden teruggeschcrkeld. Wcrcht dus niet tot de
motor een te lclcg toerental heeft.
Bij het cfdcrlen vctn een steile helling

C|f."f,?Jl
Afb.

5

dient men eveneens terug te
schcrkelen (bij zeer steile clfdclingen
tot in de eerste versnelling). Men

Schakelschemc

4.vetsnellÍngsbalr

remt dan crf op de motor. Ontkoppet

niel.

Houd bij het remmen de

motor

gekoppeld tot het lcrqtste moment,
om dqn pas te ontkoppelen.
Schclrelcrs fcrchlerqs mel

dubbele overbrenginE)
De bediening geschiedt d.m.v. een
schcrkelknop, die crcrn de versnellingshefboom is gemonteerd.
De ingedrulrte stcrnd vcrn de knop

komt overeen met een

crchtercrs-

overbrenging, die op de y\reg een

Icge snelheid geeft bij een

@
Afb. 6

Erote

trekkrcrcht (hier te noemen overbrenging A).
De uitgetrokken stqnd vctn de knop

Schql(elschemcr

5.v€Ìsnellingsbclr

komt overeen met een overbrengring,

Gebruik nooit kracht om te

die op de weg in verhouding
schcr-

kelen, doch beweeg de versnellingshefboom slechts zover crls deze wil
Eqcn.

hogere snelheid geeft bij

een
een

kleinere trekkrccht (hier te noemen
overbrenging B).
Het indrukken of uittrekken vcrn de
TI

knop kcrn gedurende het rijden in
iedere versnelling plccrtsvinden' Het
is echter gewenst hierbij steeds te
ontkoppelen, terwijl verder rekening
moet worden gehouden met dezelfde

eisen, die worden gesteld crctn het
schcrkelen met

de versnellingsbck'

Voor men wegrijdt drukt men

de

schqkelknop in, schcrkelt in de eerste
versnelling en men rijdt normaql

\Meg (overbrenging A). Trek vervolgens de schcrkelknop uit, lqcrt het
gcrspedcral los en trcrp tegelijkertijd
het koppelingspedccl in. Bij het loslcrten vcrn het koppelingspedccrl is
de crchtercrs crutomcrtisch in over-

brenging B geschckeld.
Om dan ncrcrr de tweede versnelling
met <rchtercrsoverbrenging A te
schakelen, moet eerst gewoon met

geschiedt in de overige versnelIingen op dezelfde wijze clls hiervoor omschreven.
Wcrnneer de wqgen in achtercrsoverbrenging B rijdt en het btijkt
noodzcrkelijk te zijn om terug te
schakelen ncctr A, dcrn moet eerst

de schcrkelknoP worden ingedrukt
en dan het koppelingspedclcrl word

en ingetrcrpt dcrcrrbij het gcrspedccl

in dezelfde stand vcrsthoudend' Lcrat
vervolgens het koppelingspedcrcrl

weer opkomen en de achtercrs
d.crn

is

in overbrenging A geschcrkeld'

Als bijvoorbeeld door het teruglopen
van het motortoerental blijkt dctt de
totcrle overbrenging vctn versnellingsbcrk en crchtercrs nog niet voldoende
is, dcrn kan worden teruggeschakeld

nqctr een lcrgere versnelling door

de versnellingsbcrk worden geschakeld, terwijl direct vóórdcrt het

eerste de schcrkelknop uit te trekken,
vervolgens het koppelingspedcrcrl in

koppelingspedccl wordt losgelcrten,
eerst de schakelknoP moet worden
ingedrukt. Ncr het loslaten vcrn het
koppelingspedcrcrl rijdt de wqgen in
de tweede versnelling met crchtercrsoverbrenging A.

te trcrppen en tegelijkertijd het
pedcrcll los te lcrten.

De achtercrs is nu in overbrenging

Het schcrkelen vctn de crchtercrsoverbrengingen A naqr B en omgekeerd

terugschclkelen geschiedt op dezelfde
w4ze crls hiervoor beschreven'

gcts-

B geschcrkeld, wctctrnct oP normcle
wijze met de versnellingsbcrk kan
word.en teruggeschcrkeld' Verder

Resumerend kan het volgende schema worden crcrngehouden:
Opschcrhelen

Vcrn

1A

ncrcrr

I

B:

SchakelknoP uittrekken.
Koppelingspedcrcrl in.
Gcrspedccl los.
Koppelingspedcrcrl los.

Vcrn

lB ncctr 2Az

KoppelingsPedcrcrl in.
Gcrspedcrcrl los.

Versnellingshefboom vcrn
SchakelknoP indrukken.
Koppelingspedcrcrl los.

De overige schcrkelingen geschieden op overeenkomstige wijze'
t2

I nqqr

2'

Terugschckelen
Vcrn 5 B ncrcrr 5 A:

Vcrn 5 A ncrcrr 4 B:

Schakelknop indrukken.
Koppelingspedcrcl in.

Schclkelknop uittrekken.
Koppelingspedccrl in.

Gcrspedclcrl vcrsthouden.

Gcspedcrcrl vasthouden.

Koppelingspedcrcl los.

Versnellingshefboom vcrn 5 ncrcrr 4.
Koppelingspedcrcl los.

De overige schcrkelingen geschieden op overeenkomstige wíjze.
OpmerkÍnE:

Denk erom dcrt bij het bergcrfwccrrts
rÍjden de motortoerentcrllen hoger

kunnen worden dcrn de mcrximcrql
toelaatbqre.
Mccrk dus een verstcrndig gebruik

vctn de motor cls rem.
Rijd nooit met de voet op

het
koppelingspedcrcrl.
Rem nooit fors zonder noodzacrk, dit
heeft onnodige slijtcge vcrn bcrnden
en remvoeringen enz. tot gevolg.

INRIJDEN
Het is bij het laten inlopen vcrn de
motor vcrn belcng om
bij welke
snelheid dan ook
deze niet zvy'crqr

te belcrsten, met- qndere woorden,

steeds het werk gemckkelijk en licht

te lcrten doen. Schckel dcrcrrom niet
te vroeg ncrcrr een hogere versnelling
en niet te lcrat ncrcrr een lcrgere ver-

snelling. Een betrekkelijk hoog
toerental is lcrng niet zo schcrdelijk

qls overbelclsting bij een lcrger
toerentcl. Het verdient wel cranbeveling het toerentcl te vcrriéren. Wij
qdviseren om voorcrl gedurende de
eerste 1500 km uw wagen niet met
volle belcsting te rijden, noch een
<ranhcrngwagen

te gebruiken.

Ncr

ongreveer 4000 km kcrn de motor als
ingedrccid worden beschouwd.

BELASTING
Of een bedrijfscrutomobiel in

de

prcrktijk crcrn de gestelde eisen voldoet, hcrngt niet alleen cf vcrn de
kwcliteit en de keuze vcrn het juiste
type, mqcrr ook vcrn de wijze vcrn
belcrden, de rijmethode en het onder-

houd. Overbelcsting verkort

de

de

wagen.

In de regel bespeurt men de gevolgen eerst ctctn de bcrnden en
veren, mcrqr ook de crssen, de trqnsmissie-orgqnen, de motor, de remmen, kortom crlle crndere onderdelen
hebben hierdoor sterk te lijden.

levensduur vqn clle onderdelen vctn

l3

UITLAATREM
Deze rem wordt bediend door een

dat is verbonden met een
klep in de uitlcrctleiding en met de

pedcrcrl,

stophefboom op de inspuitpomp.
Door het intrcrppen vqn dit pedqcrl
wordt eerst de opbrengst vcrn de
inspuitpomp op nul gebrqcht, dqcrrncr de uitlactleiding gesloten.

De motor wordt nu

ccrngedreven

door de in beweging zijnde wqgen.
Hierdoor ontstacrt een compressoref fect, dat remmend op de motor

Afb.

werkt.

Indien een uitlqatrem crcnwezig is
kan deze tevens worden gebruikt
voor het stoppen vc:n de motor.
Bij wagens voorzien vcrn luchtdruk-

7

Uitlcctremknop

nÍet ontkoppelen, dcrcrr hierdoor het
remef f ect verloren gcrcrt.
De uitlqcrtrem kcrn onder clle omstcrndigheden worden gebruikt doch

remmen is het uitlcqtrempedcral vervqngfen door een uitlcrcrtremknop,
welke zich op de vloer, ccr. 20 cm
lcrger dan de dimschakelclcr, bevindt.

is bij uitstek geschikt voor qfremmen
tijdens crfdcrlingen. Men kqn dqn in

Bij gebruik vctn uitlcratrem mcrg men

spccrrt bovendien de remvoering.

een hogere versnelling rijden en

STOPPEN
Ncrdcrt de \^rqgen tot stilstcnd is
gebrcrcht, moet men de versnellingshefboom in de neutrcle stand
plcrcrtsen en de motor enkele minuten

stcrtionair laten drqcien, teneinde
deze in de gelegenheid te stellen crf
te koelen. Om de motor hierna te

stoppen drukt men de stopmcrnette
nqcrr beneden of trcrpt men het uitlcratrempedcrcrl in.

Alb. I
t4

Stopmcnelte

ONDERHOUD

Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen niet
voorkomen, dcrt ook een crutomobiel die crcrn de hoogste eisen voldoet, op den
duur slijtcrge gcrclt vertonen. Deze slijtcrge treedt bij bepccllde onderdelen
vroeger op dcrn bij crndere en ontstcrcrt bovendien zeer geleidelijk, zodat indien
men er niet specicrcrl ccht op slcrcrt, dit ontstqcrn ncuwelijks wordt bemerkt.
De slijtage kan dqn echter reeds een zodcnige vorm hebben qqngrenomen, dqt
een belcrngrijke repcrcrtie somtijds onvermijdelijk is. Een repcrrctie, die niet
<rlleen kosten met zich mede brengt in de vorm vctn een repcrcrtierekening,
doch vooral ook door de bedrijfsstcrgnatie, die misschien niet direct in geld
kcln worden uitgedrukt, mc:crr wcrqrvqn de werkelijke omvqng zeer belcrngrijk
kcrn zijn.
Voorkom bedrijfsstcrgncrtie, niet qlleen door een goede behcrndeling, mcrcrr ook

door periodieke controle- en onderhoudsbeurten.
De DAF-orgcnisctie verleent voor een goed onderhoud een specicrle service,
bestqqnde uit het grctis verrichten vcrn de werkzacrmheden voor het doorsmeren en verversen van de motorolie na het clfleggen vcrn in totcrql 600 km,
1400 km en 2500 km.
Voor deze drie smeerbeurten worden crlleen de gebruikte smeermiddelen en
materiqlen berekend. Tevens wordt bij deze gelegenheid een grctis technische
controle ctqn motor en chassis uitgevoerd.

Wendt U hiertoe tot de DAF.qgent
Een goede verzorgingr crlleen gedurende de eerste 2500 km is echter niet
voldoende. Ook dcrcrrna moet U niet crlleen zorgdrcrgen voor een regelmctig
doorsmeren en olie verversen, zocrls in dit instructieboekje stcrclt ccngegeven,
mcrctr bovendien steeds in het oog houden, dat voorkomen beter is dcrn genezen.
Controleer Uw wagen dus op geregelde tijden.

Hierbij dient te worden opEemerkt dcrt onder onEunstige bedrijfsomstcndigheden, biiv, veel slcrrl- en slopwerk, riiden op slechte, stolfige wegen ol slechte
weersomstcrndiEheden, de in de volgende hoofdstukhen genoemde kilorneterslcrnden moeten worden behort of zonodig dienen te worden gehclveerd. PleeE
hiervoor overleg mel Uw DllF.cgèrl.

l5

MOTON

TECHNISCHE GEGEVENS

Type

DA {75

DD 575

Acntcl cilinders

6

6

Boring

100,6 mm

Slcrg

100,6 mm
120,7 mm

Slcrg volume

t00 mm
4 ,7 7 liter

Mcrx. vermogen

100

Max. drcrcrimoment

31 kgm

Min. toerentcl

420-500 omwfmin.
2750 omw/min.
2500 omw/min.

Max. onbelcrst toerentql
Max. belcst toerentql

16

5,7

pk bij 2500 omw/min.

bij

5 liter

120 pk

1400 omw/min. 38 kgm

bij 2400 omw/min.
bij 1400 omw/min.

420-500 omw/min.
27

00 omw/min.

2400 omw/min.

:I

:

Compressie verhouding
Inspuitvolgorde
Inspuitmoment

l-5-3-6-2-4

l -5-3-6-2-4

28" voor b.d.p.

28" voor b.d.p.

Inspuitdruk

170-175 kglcm2

Inhoud koelsysteem

19

16

140-145 kslcm2

liter
Koelwcrter temperatuur 75-80" C
Inhoud smeeroliesysteem 12 liter
Klepspeling (koud)
0,5 mm
Aanhqalspcrnning

22 liter
75-80'C
12 liter
0,5 mm

:

Cilinderkopmoeren

25-26 mkg (180-190

Knevels vctn

verstuiverhouders

5 mkg

Smeerolie: (zie lqqtste blz.)

16

(3

I

5 ft.

lbs.

)

ft.

lbs.)

.[fb. 9 Motor links yoor

Afb. l0 Motor rechls achter
t7

ALGEMEEN ONDERHOUD
MOTORSMENING

Gebruik goede olie

Het verversen vcrn de olie

Het betalen vcrn het verschil in prijs
tussen olie vcrn goede kwclliteit en
goedkope olie is geen weggegooid
geld, dcrcrr repcrcrties, die het gevolg
zijn vcrn het gebruik vctn goedkoPe
olie, zeer kostbcrcrr kunnen zijn.
Sommige olièn bevcrtten zwavel-

Ondcnks de goede werhing vctn
filters is niet te vermijden dct verontreinigingen in de olie terecht

jes, die zelL weliswccr

geen

ncdelige uitwerking hebben,

mctqr

deelt

tezcrmen met bepcralde verbrcrndings-

producten zuren vormen, welke het
metacrloppervlclk crantcrsten.

Oliepeil

I{et peil vcrn de olie in het

wordt

cf

ccrrter

gelezen oP de Peilstok.

Controleer het peil steeds nadcrt de
motor enige tijd heeft stilgestcrcrn en
de motorolie dus weer gelegenheid
heeft gehcd in het cqrter te zcrkken.

komen. Deze bestaan hoofdzckelijk

uit het uit de buitenlucht qctngezogen stof , condenszuren en fijn
verdeelde kool- en metccrldeelties
die tezcrmen de sqmenstelling vctn
de olie vercrnderen, slijtcge veroorzcrken en door de zuurvorming het

metactloppervlcrk crcrntcrsten. Dit zq'l
ncrcrrmate de verontreiniging ctcngroeit de beschcrdiging doen toenemen. Het niet tijdig verversen vctn
de smeerolie kqn dcrcrrom zeeî
ernstige gevolgen hebben.

Men tclpt de smeerolie crf wqnneer
de olie wcrrm, dus goed vloeibcrcrr is
en vergeet hierbij het f ilter niet
(stop I in <rfb. In. Het is belcrngrijk
om het voertuig dccrrbij horizontaal

te plcrcrtsen.
Ten sterkste wordt

af gercden de
motor met Petroleum enz. door te
spoelen, dcrcr het onmogelijk is de

Afb.

t

t

OlÍepeilsloh

Het oliepeil moet steeds blijven
gehcndhccfd tussen de merktekens
en mast noch hierboven noch hieronder komen.
l8

Afb, 12 Smeeroliefilter

petroleum volledig cf te

element. Tcrp hiervoor het filter af
(stop I in cfb. 12), verwijder de kolf

tcrppen,

zonder de ccrrterpan te verwijderen;
de crchtergebleven hoeveelheid

(3) door bout Q) los te drqqien en
neem het filterelement uit. Reinig
filterkolf en breng een nieuw filter-

petroleum zo.I de nieuwe olie verdunnen. Mcrck de olievuldop met
het bijbehorende filter goed schoon
crlvorens olie

bij te vullen.

element qcrn. Monteer vervolgens
het filterelement en de kolf weer en
de motor een ogenblik drcraien
teneinde het filter met olie te vullen.
Controleer dacrrna het oliepeil en
lcrcrt

Smeerolielilter
Het smeeroliefilter moet iedere 8000

km worden voorzien vcrn een nieuw

vul zonodig

bíj.

BNANDSTOFSYSTEEM

Reinheid vcrn de brcrndstof

dct een tijd open heeft gestccn

Voor een goede werking vqn

de

dieselmotor is zuiverheid vcrn de
brandstof een eerste vereiste.
Gebruik geen brcrndstof uit een vqt

en

wcrcrrin zich dus zeker wqter en stof
bevinden.. Gooi liever een paar liter
brcrndstof weSJ, dqn het risico te
nemen vqn bedrij fsstoringen ten
gevolge vcrn verontreiniging.

Schemcr brqndstofsysteem

I.

Tcnkzeef

7

2.
3.
4.
5.
6.

Groffilter

8. Verstuivers

Inspuitpomp

. Invoer

9. Terugvoerleiding

Opvoerpomp

I0. Verstuiverfilter

Fijnfilter

I

Gecclibreerd gcct je

1. Ontluchtpijpje
12. Tcnk
t9

worden cfgenomen. Het fijnfilter
(crfb. I6) is gremonteerd in de brcrndstofleiding tussen de oPvoerpomp
en de inspuitPomP. Ncr ied'ere
16.000 km moet het element worden
vernieuwd.

Alb. l4

Tcrnkzeel

Brcrndstoltcnk

Rijd de tcrnk niet geheel leeg, dqcrr

dit vervuiling vcrn het

brclndstof -

systeem kcrn veroorzcrken terwijl er
dcrn bovendien lucht in het brcrndstofsysteem komt.
Tcrp de

tcnk

dcrcrrom

iedere 48.000

km <rf en reinig tegelijkertijd
bodemzeef

de

.

Brcrndstof fiinf iller
Illb. t 6 Brandslolfiintiller

Schroef de moer ( I ) boven crcn het
filter los, wctardoor de filterkolf loskomt en het element kcrn worden
uitgenomen. Reinig de filterkolf en
monteer dan het nieuwe element'

Dit oude element mcrE nooit opnieuw
worden Eebruikt.
De pakking qctn de bovenzijde vcrn

de kolf moet door een nieuwe
worden vervqngen. Let er oP, dcrt de
en de pcrkking schoon
zijn. Voer crl deze werkzcrcrmheden
uit met schone hcrnden.
Het filter wordt automatisch ontlucht door een nquw gcrcrtie in de
terugvoerleiding ncrcrr de tcrnk.

pcrsvlcrkken

Illb. tS BrcrndstofErolfilter

Brcrndstof

leidingen

Brcrndstoffilters

De leidingen moeten <rbsoluut lucht-

Het groffilter kie cfb. 15) bevindt
zich in de leiding tussen tcrnk en
Dpvoerpomp en moet iedere 8.000

dicht zijn.
Lekken in de brcrndstofleidingen
kunnen optreden ctqn de Perszijde
of crcrn de zuigzijde vcrn de brcnd-

km worden gereinigd. Door bout ( t )
los te dracrien kan de kolf Q)
2A

stofpomp.

Lekken aan de perszíjde

Om deze op te sporen mqclkt men
wcrrtels en leidingen ctcrn de buiten-

zijde schoon en controleert die ter-

wijl de motor drqcit.
Men moet voorcrl zorgen de wqrtels
vctn de brandstof leidingen niet te
forceren bij het crcrndrcrcrien.
Lekken aan de zuígzíjde

D.w.z. tussen brcrndstoftank en
brcrndstoftoevoerpomp, wqqrdoor
lucht in de leidingen binnendringt.

rriltlH

Men moet in dit gevcrl cllle wartels
tussen brcrndstoftcnk en brqndstof pomp goed vcrstzetten.
Er kcrn ook op crndere wijze lucht in
de leidingen komen, nl. wanneer er
te weinig brandstof in de tcnk is.
Controleer dit dus in de eerste plcrcrts.
Indien de brclndstofleidingen tussen
de inspuitpomp en de verstuivers
moeten worden vervqng€D, monteer
deze dcrn steeds dusdqnig dct d.eze
zonder ergens onder spcrnning te

staqn precies cqnsluiten qcrn

de

pomp en de verstuiver. Zie toe dct
de oude leiding steeds wordt vervqngen door een nieuwe vcrn gelÍike

[lb. 17 Inspuitpomp
De inspuitpomp

De

brcrndstof

inspuitpomp is

een

precisie-instrument, dct cllleen mcrg
worden behcndeld door specicrlisten,
die over het dccrrvoor noodzcrkelijke
gereedschcp beschikken.
In de crfstelling vcrn de regulcrteur
mcrg geen wijziging worden crqngrebrcrcht, dcclr dan de gcrcrntie vervalt.
Wcrnneer de brandstoftoevoer nctcrr

de verstuivers normcrql is en
,,krcken" vc[n deze goed

kcrn

het

worden

lengte.

wqqrgenomen, kcrn de oorzcrak vcrn
niet stcrten vcrn de motor liggen in

Ontluchten

een foutieve crfstelling vcrn de pomp.
Het is in dit gevcrl gewenst, de

Wanneer ondqnks crlle voorzorgen

toch lucht in het brandstofsysteem
komt, moet men

dit ontluchten.

Gewoonlijk kan dit beperkt blijven
tot de lcrge drukleídingen. Hiertoe
gcrcrt men cls volgt te werk:
l. Geef enige slcrgen met de hefboom vcrn de toevoerpomp e in

afb l7r.
2.

Open vervolgens de ontluchtings-

krqqn ( 1) vcrn de inspuitpomp.
Pomp met het hcrndpompje de
brqndstof op tot er g,een lucht
meer uit de leiding komt. Sluit,
crl pompende, de kracrn weer.

motor door de DAF-crgent te laten
controleren en crfstellen. Ncr iedere
48.000 km verdient het acrnbeveling
de Ínspuitpomp te laten controleren
en testen door een vcrkkundige.
Iedere 4.000 km dient de ccrrterolie
vctn de inspuitpomp te worden ververst met ccr. Ya I motorolie.
Mqak de vqcuumleidingen los vcrn
de regulqteur en blcrcrs deze leidinlfen door met perslucht. Controleer
tevens de werkingrvcn het membrccn.
Druk hiervoor de stophefboom in de

stopstcnd, sluit met uw vingers de
openingen vcrn de vcrcuumctcrn2t

sluitingen clf, en lcrat de stophefboom
Ios. Het membrctqn mag niet terug

komen. Bij verwijdering vcrn de
vingers moet het plotseling worden
teruggedrukt door de krcrcht vcrn

de veer.
De verstuivers
Voor een goede werking vcrn de

dieselmotor is het een

crbsolute
verstuivers oP de

vereiste, dcrt de
iuiste inspuitdruk zijn crfgesteld.
Voor controle vcrn de insPuitdruk
moet men gebruik mcrken vctn de

een element vcrn de brcndstof inspuitpomp defect is. Om dit te

kunnen crcntonen dient men

de

vermoedelijk slechte verstuiver te
vervcngen door een goede reserve
verstuiver en de proef te herhcrlen.

luehtfilter

Het luchtfilter dient periodiek

te

worden schoongemcrcrkt (tegelijk met
iedere motorolieverversing).

hiertoe bestemde specicrle crppcrratuur. De uitvoering vctn deze werkzaqmheden mag alleen worden
opgedrqgen ctcrn deskundigen.

Het verdient crcrnbeveling steeds
enige op de iuiste druk cfgestelde
reserve-verstuivers

bii de hcrnd

te

hebben. W'cnneer men twijfelt, of
een verstuiver niet goed functioneert,
kcrn men crls volgt te werk gctcrn:
Drcrcri bij stationcrir toerentcrl de

J@

wcrrtelmoer vctn de inspuitleiding
crcrn

de verstuiver iets los

dieselolie kan ontsncrppen. Wanneer
dit nu de wartelmoer vctn een slecht

werkende verstuiver is, dan geeft

dit

losdraaien green

Alb, 18 Luchtfiller

totdcrt

merkbcrre

invloed op de werking van de motor.
Deze proef geeft echter geen bewijs,
dcrt de verstuiver slecht werkt, dcrar
ook de mogelijkheid bestcrct, dat

Demonteer het oliefilterbcrd met het
element. Wcls deze uit in dieselolie,
droog beide met samengeperste lucht

en vul het bcrd tot het qqngegeven
merkteken (tussen de pijlen). Dompel
het element in de olie, lcrcrt het filter
uitlekken, plccrts het in het oliebad
en monteer dit weer.

KOETSYSTEEM

Het is vcrn belcrng het mcrximcrle
koelef f ect vcrn het koelsYsteem te
behouden. Spoel daarom cilinderblok en rcrdicrtor tweemcrcrl per iccrr
door .Zorg ervoor dcrt de voorzijde
vcrn de rcrdiqtor niet verstopt rccrkt
door vuil of insecten. Dit belemmert
een goede koeling, dus een goede
warmte <rfgifte.
Wcrnneer
22

het koelwater kookt zel

dqn de wqgen stil, doch lclcrt de
motor stcrtionair (dus onbelclst) doordraqien totdcrt de tempercrtuur vqn
het koelwcrter is gezclkt. Giet geen
koud wcrter in een wctrme motor.
Hierdoor kunnen cilinderkop, -blok
ertz. scheuren.
Thermoslqcl
De thermostccrt regelt de koelwaterstroom bij koude en 'wctrme motor.

Wqnneer de bedrijfstemperatuur nog
niet is bereikt wordt het koelwqter
vicr een omlooppijp teruggevoerd
nctctr de pomp.
Het zcrl duidelijk zijn dat een goede

werking vcrn de thermostcrct zeeî

stromen totdcrt het er qctn de
bovenzijde schoon uitkomt.

5. Mcck het

thermostacrthuisdeksel

los en verwijder de thermostaqt.
6. Controleer de werking vcrn de
thermostcrcrt.

belcrngrijk is voor de juiste bedrijfs-

temperatuur. Een defecte thermostacrt moet dcrqrom direct worden

7.

Breng de thermostcrqt weer ctctn
en mqqk de rcrdicrtorslcrng vcrst.

vervqngen,

8.

Vul het gehele systeem met zcrcht
wqter en tcp dit weer ctf ncrdctt

Doorspoelen

Lacrt tweemcql per jcrclr het koelsysteem doorspoelen teneinde het
verstopt rcrken vcrn kcnclen te voorkomen. Acrngezien echter het blok
thermo-syphon koeling heeft kqn
men niet op de gebruikelijke wíjze
doorspoelen. Ga dcrarom crls volgt
te werk:
l. Verwijder de vuldop en tcp
rcrdiqtor en cilinderblok crf. Breng

de vuldop weer

crcrn.

Afb. 20 trltcpkrcqn in rcrdictor
de motor de bedrijfstempercrtuur
heeft bereikt. Dit kcrn het beste
ctcrn het einde vqn de dcrg
gebeuren daqr niet met koud
wcrter mqg worden gevuld voordct de motor is cfgekoeld. Doe
dit enige mcrlen en spoel bij de
lqcrtste keer de radiator nogmacrls door.

Anti.roesl mÍddel

Afb, t 9 Aftqpkrccn vcn cilÍnderblok
2.

Macrk de rcdicrtorslangen los van

3.

het motorblok.
Steek een waterslang in

de

onderste rcrdicrtorslcrng en drcai
er een lcrp omheen teneinde zo
weinigmogelijk druk te verliezen.
4.

Lacrt

nu wqter door de rqdiqtor

Het is strikt noodzcrkelijk zomer en
winter een anti-roest middel qcn het
koelwcrter toe te voegen, teneinde

de corrosieve werking in het koelsysteem te onderdrukken. Als crntiroestmiddel moet een emulgeerbqre
olie (bíjv. Shell Donax C) worden

gebruikt, welke I % vctn de hoeveelheid koelwater moet bedrcrgen.
23

Het koelwater krijgt hierdoor een
melkwitte kleur. Wcrnneer tijdens

verwqrmen met behulp vqn een

een geregelde controle mocht blijken

motorkcp of de oliepcrn wordt

dclt het koelwcrter doorzichtiger is
geworden mqg 100 cc worden toegevoegd.

verwqrmer, welke onder
geplcrctst.

2. Het koelwater uit het
systeem

crf

De spcrnning vcrn de V-sncrar dient

op geregelde tijden te worden

ge-

controleerd. Bij een juiste spcrnning
moet men de snqcrr tussen ventilator
en dyncrmo 12-15 mm kunnen indrukken l. ,ie crfb. 2L). De spcrnning
kan ingesteld worden door middel
vcrn de stelbout in de dyncrmosteun
ncreerst de beide bevestigingsbouten
te hebben losgedrccrid.

gehele

tcrppen, wqnneer het

voertuig in een

V.StlCGll

de

onverwcrrmde

ruimte of in de buitenlucht
wordt gezel.
3. Het vriespunt vctn het koelmiddel
verlcrgen, door toevoeging vqn
crnti-vries.

Altcppen
Het koelwcrter moet nq gebruik vqn
het voertuig volledig worden clfgetcpt en worden opgevangen. Verwijder hiervoor de vuldop en open
de crftcrpkrccrn in het cilinderblok en
in de onderbak vcrn rcrdicrtor (clf b.
19 en 20).
Teneinde te voorkomen dat enig
wcrter zal qchterblijven lqcrt men de
motor gedurende zeer korte tijd
stqtioncrir drcrcrien. Het in emmers
opgevqn€ten wcrter zcrl gedurende de

stilstcnd in een verwcrmde ruimte
moeten worden geplcrcrtst en bij het
wederom in gebruik nemen vcrn het

voertuig in de radiator moeten
worden gegoten, omdqt het steeds
Afb, 2l V-Srcct-spqnning

opnieuw vullen vctn vers wcrter de
vorming vcrn ketelsteen bevordert.
Ncr het vullen vcrn het koelsysteem

Bii vorst
Voor de vorstperiode invclt is het
noodzcrkelijk de nodige voorzorgs-

dient men de mot or 2 tot 3 minuten
snel stcrtionqir te lcrten lopen en

daarna weer bij te vullen tot het

te tref en. Het koelwater vcrn het systeem mag niet

overlooppijpje.

bevriezen, dclcrr dit een beschcldiging
vcrn het blok, de rcrdiqtor, de pomp
en de leidingen zal veroorzcrken. Om

Anli-vries middelen

mcrcrtregelen

f

dit te voorkomen bestacn er drie
methoden:

l. De wagen plcrcrtsen in een verwcrrmde ruimte of de motor
24

Er zijn in de hcrndel diverse prepqrqten verkrijgbccrr, die men onder
de nqcrm vcrn anti-vries middelen
trcrcht te verkopen. Deze voldoen
evenwel niet ctctn de gestelde eisen

en kunnen, qlhoewel zij een vriespuntverlcrging geven, crcrnzienlijke
schade in het koelsysteem ctqnrichten. Er wordt met ncrdruk op
gewezen een crntÍ-vries middel le

gebruiken vcrn een bekend

en

betrouwbcrar merk,
Het toepqssen vqn dieselolie, petro-

leum, glycerine ertz., wordt

ten

sterkste cfgercrden. De uitwerking
vctn genoemde producten is vctn
dien crqrd, dcrt een ernstige beschcrdiging placrts kcrn vinden. Het meest

geschikte cnti-vries middel voor

deze motor is een vloeistof

op

glycol bcrsis.
Het is niet mogelijk vctn clle goede
soorten crnti-vries hier de grewenste
mengrverhoudingen crcrn te greven. De
goede soorten worden prcctisch clle

in bussen verkocht, wcrarop
mengverhoudingen stacrn

de

ctctnge-

geven.

dienen te worden ncrgezien en
eventueel te worden vervqngen.

2. Wordt het koelsysteem gevuld
met een crnti-vries mengsel, dcrn
zq) de vulling slechts tot even
boven de pijpjes mogen komen,
crcrngezien

bij temperqtuurver-

hoging dit mengsel meer uitzet
dan wcrter.

3. Indien de hoeveelheid koelvloeistof ncr een periode vermindert, moet een mengsel

vcrn

gelijke scmenstelling crls

het
oorspronkelij ke worden bij gevuld.

Water alleen

zo'J

het vriespunt

verhogen.

4. Anti-vries gemorst op de ccrrosserie zcj het lcrkwerk crcrntqsten.
Spoel dit rijkelijk met wcrter crf.
Het cfpoetsen met een doek ver-

groot slechts de oppervlqkte

vcrn

qcrntcrsting.

5. Wordt bij het verwisselen

vcrn

de motorolie een kleverige substcrntie in de crf getcrpte olie

Enige opmerkÍngen

l. Alvorens over te gactn tot

het

gebruik vcrn qnti-vries, verdient
het crcrnbeveling het koelsysteern

terdege te reinigen en de koppcrkking op lekkcge te controleren (lekkcge vcrn glycol in de

gevonden dcrn kcrn worden ccrngenomen dct het crnti-vriesmiddel
in de motor is terechtgekomen.

Een grondige reiniging en inspectie zijn dcrn noodzcrkelijk.

motor veroorzclakt vcrstkitten vctn
delen). Ook de wqterslqngen

PERIODIEK ONDERHOUD
DAGETIIKS

t. Controleer het oliepeil met de
peilstok en vul, indien nodig, bij.

2. Controleer de hoeveelheid wcrter
in de rqdiator.
3. Koelwclterslcrngverbindingen en
hoedanigheid vcrn slcrngen con-

IEDENE 4.|||||| KM

l. Luchtfilter reinigen en filterolie
verversen met motorolie.

2. Carterolie vctn inspuitpomp ver-

troleren.

4. Werking'

5. Controleer de brqndstofvoorrqad
in de tcrnk.

vcrn rolhoes controleren.

versen met ccr. Va liter motorolie.
25

3.

Motorolie verversen.

IEDEnE 16.000 Kllil

4.

Filter op kleppendeksel reinigen
en olie verversen.

l. Element

5.

V-sncrcrr spcnning controleren.

2.

6.

Alle leidingen

brcrndstof fijnf

ilter

vernieuwen.

Klepspeling controleren.
De speling (bij koude motor)

bedrccgt 0,5

en

mm.

pijpverbindingen controleren.
3.
7.

Smoorklepbediening smeren.

8.

Werking vctn vccuumpomp

controleren.
of

4.

9. Bediening uitlcrqtrem (indien

5. Alle bouten en moeren vcrn motor
en ctccessoires ncrtrekken. Denk
specicrcl crcrn inspuit- en vqcuumpomp (eventueel compressor).

IEDENE 8.f||l|l KM

l. Kopbouten

vctn compressor

controleren.

2.

Filtergcrcrsie

in

Afstelling stationcrir toerentcrl
controleren.

compressor controleren.

qqnwezig) smeren.

Mqximum onbelcrst toerentcrl

6. Motor uitwendig reinigen.
7. Acrndrijving toerenteller

vqcuumpomp

reinigen.

3. Smeeroliefilterelement
vernieuwen.

crcrn

rechterzijde vcrn motorblok
spctctrzctcrm met vet smeren.

8. Filter qchter ontluchtpijp vcrn
motorventilqtie reinigen.

4. Element brandstofgroffilter
reinigen.
IEDERE 24.OOO KM

l. Verstuivers

testen.

IEDENE 48.O|l|| Kf,I

1.

Brcrndstoftank cftcrppen en

bodemzeef reinigen.

Alb.
26

22

Vqcuumpomplilter

2.

Inspuitpomp testen en vullen
met motorolie (Va liter).

3.

ZeeÍ,

4.

Remluchtcompressor en

in ondercqrter reinigen.

persleidingen ncrcr
drukregelqcrr inwendig reinigen,

NIEUWE OF GENEVIDEERDE MOTOR

Bij een nieuwe of gerevideerde motor moeten tÍjdens de inloopperiod,e enige
extrcr beurten worden uitgevoerd en wel bij:
600 km

2. Luchtfilter reinigen en verversen

1. Motorolie verversen.
2. Luchtfilter reinigen en verversen
3.
4.

met motorolie.
Olieccrrter vcrn inspuitpomp verversen met motorolie.
Filterelement vcrn smeeroliefilter
vernieu'wen.

met motorolie.
2500 lrm

1. ZeeÍ. in ondercqrter reinigen.
2. Motorolie verversen.
3. Luchtfilter reinigen en verversen

5. Cilinderkopmoeren cranhqlen
(zie afb. 23).
6. Klepspeling controleren.

4. Filterelement

1400 km

5. Brandstofgroffilter reinigen.
6. Klepspeling controleren.

l. Motorolie

verversen.

Afb.

23

met motorolie.
vcrn smeeroliefilter

vernieuwen.

[qnhqclvolgorde cilinderrropmoeren

(Acnhqclspcrnning 25-26 mkg.

of 180-lg0 ft.

lbs.)

STORINGSTABEL
Stqrt niet
Brqndstoftank leeg.
Toevoerpomp defect.

Verstuivers verstopt.
Inspuitpomp defect of onjuist cfgesteld.
Lucht of lekkcrge in brcrndstofsysteem.
Te lcge qccuspcnning.
Te dikke smeerolie.
Hcrngende kleppen.

Lekke koppcrkking.

Verbroken of slechte mcsscrverbinding.

Zekering seriepcrrcrllelschckelcrcr doorgeslcgen.
27

Slcrrt, rncrcr stopt weer

Brcndstofleiding of filter verstopt.
Ontluchtingsstop of brcrndstofpomp los.
Lucht in brandstofsysteem.
Toevoerpomp defect.

Ontluchtleiding op tank verstopt.
Uitlclcrtrem ont juist

crf

gesteld.

Slqct over
Hcrngende kleppen.

Verstuiver verstopt of defect.
Lucht in brandstofsysteem.
OververhittÍng

Verstopte rqdiqtor.
Defecte wcrterpomp.

Slippende V-snaar.
Te weinig wqter.
Thermostacrt

blijft

hcrngen.

Inspuitmoment te lacrt.

Uitlcrcl rookl
Smeerolienivecru te hoog.
Lekkende verstuiver.
Inspuitpomp te laqt.
Lclge compressie.

Mqximum inspuitopbrengst te hoog.

Molor lrekl niel
Pompopbrengst te klein.
Lekkende kleppen.
Te kleine klepspeling.
Versleten zuÍgers of zuigerveren.

tuchtfilter verstopt of boven niveau gevuld.
Slecht cfgestelde uitlcrcrtrem.
Brcrndstof

filter

verstopt.

Motor loopt onregelmcrtig
Lucht in brcndstofsysteem.
Toevoerpomp defect.

Inspuitpomp defect.
Lekkende inspuitstuhken,
28

CHASSIS
TECHNISCHE GEGEVENS

(Voor olie- of vetsoorten zie lclqtste blz.)

Koppeling

Vrije slca koppelingspedcrcrl

25-35 mm

Versnellingsbclr
Olie-inhouden:

4 versnellingsbcrk
5 versnellingsbcrk

3,7

5 liter

3,5 liter

Aehleras
Olie-inhouden:
ll00 en 1300 serie
1502-1600 serie enkele reductie

dubbele reductie
3200 serie

7 liter
I

I

liter

I3 liter
13 liter

Voorqs

Vlucht

Ncloop (uitgez. A 1602 serie)
idem A 1602 serie
Toespoor (uitgez.

V

serie)

1" -{- 30',
2" 30', {-

1" 30', -F

30',
30',

t-3 mm

idem V serie

0mm

Fuseepenhelling
Voor 2800 en 3500 kg voorcrs

(niet ccrngedr.)

Voor 4000 kg voorqs
Voor crcrngedr. voorcs
Mcx. wieluitslca (uitgez. V serie)
crfhcnkelijk vcrn het chcrssistype
variérend vcrn
idem V serie

g"

5"

30',

5"

36'-41o
29"

Stuurinrichting
Inhoud stuurhuis: mechanisch
hydrcrulisch bekrcrchtigd

1,5-2 liter

3 liter
29

Wielen
Wielenmqqt:
1100 en 1300 serie
1502, 1600 en 3200 serie
1602 serie

6,0X20(8-gcrcrts)

6,5X20(8-gcrcts)
,5 X 20 ( l0-gccrts)

7

Bqnden
Bqndenmaqt:
I 100 serie
1300 serie
I502-1600 en 3200 serie

1602 serie

X 20,10 p.r.
X 20lLZ p.r.
X 20112 p.r.
I 0,0 0 X 20 Trcrnsport
7,50
8,25
9,00

Bandenspanning: Voor bandenspcrnning wordt verwezen ncrar de specificatie
vcn de bcndenfclbrikcnt.
Bemsysleem

Vrije slcrg rempedcrcl
Mcrx. onderdruk in vqcuumtcnk
Mcrx. druk in luchtdruktank(s)

12-13 mm
0,6-0,8 kg/cm2
4,8-5,3 kglcm2

Inhoud vorstbeveiliger

200 cm3

Vulling vorstbeveiliger\

Remvloeistof

I

Zie lqqtste blz.

ALGEMEEN ONDERHOUD
KOPPETING

De cfstelling vqn de vrije

slcrg

vcrn het koppelingspedccl geschiedt

d.m.v. een stelbout (crfb. 24). Drcci

eerst de borgmoer los. Bij een te
kleine vrije slcrg moet men de bout

linksom en bij een te grrote

slcrg

rechtsom drcqien. Vergeet voorql

niet de borgmoer weer vast
zetten.

Alb.
30

24

Afslelling koppelÍng

te

VERSNETTINGSBAK EN trCHTERBNUG

Het aftqppen vcrn versnellingsbcrk en
crchterbrug kcrn het beste gebeuren
nqdqt de r/yagen enige tijd heeft
gereden. De olie is dcrn wqrmer

(dunner) en vloeit gemcrkkelijker weg.
De eerste mcrql dient de olie te
worden ververst na 600 km; vervolgens iedere 16.000 km.

STUUNINRICHTING

Te grote speling in de stuurorgcrnen

is een oorzcrck vcrn onzeker sturen,
slqcn vcrn het stuur en te veel
speling in het stuurwiel.
Men moet er echter rekening mee
houden dclt de oorzcrak hiervqn zowel kcrn liggen in de stuurinrichting
zelf, crls in speling in de stuurverbindingen.
De hydraulische bekrcrchtigde stuurinrichting, behoef t weinig onderhoud.

Het hydrculisch medium is tevens
smeermiddel. Dit dient ververst en

ontlucht te worden nct de eerste
2500 km en dcrclrnc iedere 24.000 km.
Controleer het peil iedere 2.000 km
met stilstcrcnde motor.
Vul zonodig olie bij en stcrrt dqqrnq

de motor. Zckt de olie nu onder
peil, dcrn is er lucht in de leiding.
Het ontluchten geschiedt door bij
lopende motor de ontluchtschroef te
openen en bij opgecrickte wagen
het stuurwiel vctn het ene einde ncrqr

het andere te drcrqien. Het filter
moet iedere 48.000 km worden vernieuwd.

BANDEN EN WIELEN

Controle bcrndenspcnning

Het controleren vctn de spcnning
moet gebeuren qls de banden koud
zíjn, dqcrr bij een wqrme bcrnd de
spcnning enigszins hoger zcll liggen.

Bcrndensliitcge

Overbelcrsting en een ongustige ver-

deling vcrn de lcding zijn

zeer

schqdelijk voor de banden.

wiel. Gebruik een goede

vcrn de bcnden óók crcrn het reservebcrnden-

I. Een verhoging vcrn de bqndenspcnning boven die, welke ctctnbevolen is, heft niet de gevolgen
vcrn overbelcsting op.

spcrnningsmeter.

2.

Denk bij het op spcnning brengen

Olie en vel

slijtcge vcrn het oppervlqk beín-

Olie, vet, petroleum e.d. zijn zeer
schcrdelijk voor rubber. Verwijder

dit dqn ook zo snel mogelijk vqn
de bcnd.

Snel rijden, heftig crccelereren,
hcrd remmen en het snel nemen
vqn bochten , zíjn fcrctoren, welke
clle zeer ongunstig zíjn en de
vloeden.

3.

Sterke en plotseling optredende
plcrcrtselijke wrijvingen b.v. door

het schuren lcngs een trottoir3l

bqnd, een losse steen op de \ireg

of een vrij diep gcrt in de

weef,

De voorwieluitlijning is eveneens

en voor het buitenwiel de conische
veerring, vrij zijn vctn stof en verf
en dcrt ook de vlckken vcrn de wiel-

vcrn groot belcrng voor

schijf en de

kunnen ernstige schcrde ctcrn de
bcrnd veroorzaken.

4.

gcrten, wqcrrin voor het binnenwiel
de conische kqnt vcrn de bout vcrlt

de

toestqnd vcrn de bcrnden. Onjuiste

uitlijning zcrl direct kenbcrcrr
worden in de vorm vcrn banden-

flens, die tegen

liggende vlckken vctn de dubbel
gemonteerde qchterwielen.

slij tcrge.

Door qqnwezigheid vctn vuil

Wielmoeren
De moeren vctn de wielen, die nieuw

of verwisseld zijn, moeten ncr 100 km
nog eens worden crcrngedrcrcid. Doe

dit dicrgoncclsgewijze.
Alvorens een wiel te monteren

naqf

elkaqr vcrllen, goed schoon zíjn. Dit
geldt eveneens voor de tegen elkcrcrr

e.d.

liggen de wielen niet vlck en
ontstcran verhogingen, die losse
verbindingen, speling en slijtcrge ten
gevolge hebben. Let op het bovenstcrqnde in het bijzonder wqnneer

de

men reservewielen monteert, dcrqr
deze dikwijls door stof en modder

wielbouten vcrllen om te voorkomen,
dcrt de moeren door roest vcrst gctctn

Vcrn pcrs geverfde wielen moet men

lcrcrt

men een druppel motorolie op

zijn verontreinigd.

zitten.

de verzonken gcrten zorgvuldig

Men lette er op, dct de verzonken

schoonmqken.

NEMSYSTEEM

De voertuigen vqn deze series zijn
uitgerust met hydrculische remmen
en voorzien vcrn een vqcuum rembekrachtiger. Het rempedccrl werkt
hydrculisch op crlle vier wielen en
de hcrndrem mechcrnisch op de
crchterwielen.

Het gebruik vctn de hcrndrem heeft
geen invloed op het hydrculische
remsysteem of omgekeerd.
Diverse typen uit deze series kunnen

op verzoek zijn uitgerust met een
luchtdruk-hydrcrulisch of een luchtdruk-mechanisch remsysteem, terwijl
wijl de V 1600 DD kcrn zijn uitgerust

met een gescheiden remsysteem,
wcrcrrbij de remmen op de voorqs
luchtdruk-hydrcrulisch en op de
crchtercrs luchtdruk-mechcnisch wor-

den bediend.
Onderhoud
1. Controleer of het rempedccrl vqst
qqnvoelt en niet de neiging heeft
om zich crls spons (veerkrcrchtig)
32

te gedrqgen. Dit wijst op een gebrek crqn remvloeistof, een lek-

kende leiding of luchtbellen in
het remsysteem.
Indien het vermoeden bestaqt
dcrt er lucht in de remleiding
crcrnwezig is, moet het systeem
worden ontlucht.

2. Een grote vrije pedcrcrlslcg is
een teken, dcrt de remmen
moeten worden bijgesteld.

Controleer met ingetrcrpt rempedaal het systeem op lekkcrge.

Dit zqJ opvcllen bij het ncrzien
vcrn de verschillende verbindingen, bovendien zq.l het rempedcrcrl verder kunnen worden
ingetrcpt.

3. Iedere 2.000 km moet de hoeveelheid remvloeistof worden
gecontroleerd. Een vlugge of
crqnzienlijke dcling vcrn het
niveau duidt op lekkcrges in
sommige delen van het systeem,

die moeten worden

opgespoord

en verholpen.
Het voorrqqdtcnkje bevindt zich
qcrn de binnenzijde vcrn de motorkcp. Het nivequ moet 2 tot 3 cm

onder de bovenrqnd stacrn.
Er dient op te worden gelet, dqt

het

gcrcrtje

in de vuldop geheel

I"ushtdruk bediende remmen
Wcrnneer de remmen met luchtdruk
worden bediend, zijn in de leiding
tussen compressor en tcnk nog een

olie - en wqtercrfscheider (A) (zie
crfb. 26), een drukregelaqr en een
vorstbeveiliger (B) gremonteerd.

open is.
Vqsuum. rerlb€krcchti ger
Deze dient om de druk, welke op de
remvloeistof wordt uitgeoefend, te
yergroten. Er dient echter rekening
mee te worden gehouden, dcrt indien

er onvoldoende vqcuum in

de

vqcuumvoorrqqd tcrnk is, er geen of
nagenoeg geen bekrachtiging crcrnwezig is. Men moet in zo'n gevcl
dus met de voet een grotere kracht
op het rempedcrcrl uitoefenen om

dezelfde remvertrcrging te kunnen
hclen.

Afb. 26 Olie. en wqlercrfscheider

Controleer geregeld de leidingen
vcrn de rembekrcchtiger op lekken.

drukregelqqr en vorstbeveiliEer

De olie- en wqtercrfscheid.er
Vcrcuum-bekrcrchtiger trekkers
Smeer de vqcuum-bekrcrchtiger vcrn

de trekkers iedere 32.000 km met
mcrximaql 25 cc remvloeistof.

moet

dcrgelijks worden crfgeblcrzen om olie

en wcrter te verwijderen.
Start de motor en druk de knop ( I )
in tot condens e.d. zijn cfgeblcrzer'.
Teneinde de bclnden op te pompen

dient men ncrdqt de qfscheider

is

de vleugelmoer Q) te
verwijderen en de slcng qcrn te

cfgeblcrzen
brengen.

Achter de drukregelcrar is

een

vorstbeveiliger gemonteerd teneinde
bevriezing vcrn condenswqter tijdens
de vorstperiode te voorkomen. Vóór
de winter moet de beveiliger
gedemonteerd en grondig worden
gereinigd.

Afb. 25 Vcrcuum-tehb€kraehtiger
(trekkersl

Wanneer de tempercrtuur beneden
het vriespunt dacllt moet de vorst-

beveiliger in

werking worden

gesteld.
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Alb.

27

28
Afb. 28

r@

Alblcctskrcrcrn
Afblccrskrcrcrn

(crfb. 27).

Vorstbeveiliger

Luchtketels dienen dcrgelijks

Hiervoor is een vulplug met peilstok
ccrnwezig U in crfb. 26). De vulstop

moet worden geoPend met stil-

Tlfccrrschuwing:

de onderste stcrnd stqcrn.
De regelknop (5) bevindt zich

Wcrnneer

stcrqnde motor. De knoP (5) moet in
crcrn

de bovenzijde. Geheel uitgetrokken:
C; half uitgebeveiliging tot

-4o
C;
trokken: beveiliging onder
-4o
niet uitgetrokken: geen beveiliging

er geen of onvoldoende
luchtdruk in de voorrccdketel is,

kcrn er qbsoluut niet worden geremd,

dus ook niet met een vergrote
krcrcht op het rempedcrcrl.

IE@
[fb. 29
I.

Vacuumpomp.

2. Meter.
3. Vqcuumtcrnk.
34

te

worden cfgetcrpt bij lopende motor.

Schemc yccuum bekrachtiEd hydrculisch remsysteem
4.
5.

Vacuumbekrqchtiger.
Hoofdremcilinder.

6. Remschoenen.

Alb.

l.

30

Compressor.

2. Olie- en watercrfscheider.
3. Drukregelcrcrr.
4. Vorstbeveiliger.
5. Luchtketels.
6. Overstroomklep.
7

@

Schernq luchtdruk.hydrculÍsch rems ysfeem

. Leidingfilter.

I

9. Remklep.
0. Lucht-hydrculische cilinder.

I

l. Voorwielremmen.

L2.
13.
L4.
15.

Achterwielremmen.
Hcrndremklep.

Afsluiter.
Koppelingskop.

8. Meter.

-;-

++*fl
1L

15

Afb.3ISchemcrluchtdruI(.meGhqnisehremsys,."-@
l.

Compressor.

2. Olie- en wcrtercrfscheider.
3. Drukregelcrcr.
4. Vorstbeveiliger.
5. Luchtketels.
6. Overstroomklep.
7

. Leidingfilter.

9. Remklep.
I

0. Stoplichtschckelqqr.

I l. Snelontlcstklep.

12. Remkamers.
13. Hcndremklep.
14. Afsluiter.
I5. Koppelingskop.

8. Meter.
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PERIODIEK ONDERHOUD

DAGETITKS

IEDENE 4.fl||O KM

Remmen

Koppeling

Luchtdruktqnks en olie- en wqterqf

scheider afblcrzen.

Bedieningscrs vcrn koppelingslcrger

beide zijden smeren vicr de
nippels. Vrije slcrg vcrn het koppecrcrn

Banden en wielen

Bandenspcnning (ook vcrn het
reservewiel) controleren met een
bqndenspcnningsmeter. Controleren

of clle ventielen voorzien zijn vcrn
stofdopjes. Ncrgcrcn of de bqnden
beschqdigd zijn en steentjes en
crndere scherpe voorwerpen uit de
bcrnd verwijderen. Geen olie of vet
op de banden lcrten zitten, deze
tcrsten rubber crqn.

IEDENE 2.OOO KM
StuurinrichtinE
Stuurkogels en fuseepennen smeren.
Hydrculisch bekrcrehtigd sluur
Het peil van de hydrcrulische vloeistof controleren bij stilstcrqnde motor.
Veren

lingspedcrcl controleren.
VersnellinEsbck
Hoeveelheid olie in versnellingsbclk

controleren en zo nodig bijvullen. Kogel versnellingshefboom
met motorolie smeren.
Acndrijfcs

Kruis- en schuifkoppelingen

en

tussenlcrger smeren met vet.

Achteras
Hoeveelheid olie controleren en zo-

nodig bijvullen tot crqn nivecruplug.
Vcrn het tcrndemstel de centrqle crs
smeren.

Slijtplcten smeren met vet.

Werking bedieningsknop schakelcrs
cont roleren.

Bemmen

Afstellinlt vqn remmen en rempedccrl

controleren en indien nodig nctstellen. Pedcrcldrcrcipunten smeren.
Nivequ vctn remvloeistof in voorracrdtcnkje controleren en, zo nodig

bijvullen tot 2-3 cm onder bovenrcrnd.
Werking vcrn handrem controleren.
Hqndrembediening smeren. Bediening vc:n luchtdrukremklep smeren.

Alle

gcrf

felpennen smeren (oliekan).

Chcrssis

Overeenkomstig smeerschemcr doorsmeren.
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[lb. 32 Cenlrqle crs vcrn tqndemstel

Sluur

Oliepeil in stuurhuis controleren en
zonodig bijvullen. Neem dcrcrrtoe

eerst de grille los qls getoond in

<rfb.33.

Afb. 34 Luchtlilter rembekrcrchtiger
IEDENE I6.000 KM
Stuurhuis

Alb. 33 Grille

Bouten cranhalen. Eventuele speling
corrigreren.

qfnemen

VersnellinEsbck

Olie verversen.

Bqndenlier

Bevestigingsbouten crcrnhqlen.

As vcrn bandenlier via de

twee

nippels smeren.

Voorcrs

Controleer de wieluitlijning.
Ccrbine

Achteras (tcrndemstel)
Schcrrnieren smeren.

Olie verversen.

Koppelschotel (crlleen trekkers)

Oliepeil in schakelmotor controleren.

Smeer scharniercrs vicr de nippels.
drccriplqqt schoon en vet deze
in. Houd contqctring droog (niet

Mcrcrk

invetten !).

IEDENE 8.f|OO KM
RembekrcchtiEer (vcrcuum)

Luchtfilter in ccrbine reinigen en in
remvloeistof dompelen.
Steekqs en wielen
Bouten en moeren qcrnhcrlen.

Bevestigingsbouten crcrnhalen.

Remmen

Filter vqn olie- en wcterqfscheider
reinigen.

Aan de achterzijde vcrn iedere rembij het luchtdruk-mecha-

cnkerplcrcrt

nisch remsysteem bevindt zich bij

de S-nok een plug. Na

het

verwijderen vcrn deze plug dient de

nokas spctctrzctcrm met
te worden gesmeerd.

chqssisvet

TlliellcEers

Speling controleren.
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Veren

IEDENE 32.f||l0 KM

Bouten vcrn veerophcrnging

ctctn-

drcrcrien om eventuele speling tussen
de rubber bussen op te hef fen.

Moeren vcrn veerstroppen

crctn-

trekken.

KoppelinE

Schuifbuis en druklcrger spcrcrrzclcrm
smeren vicr de smeernippels op het
koppelingshuis.
WiellcrEers

Schokbrekers

Werking schokbrekers

controleren

en zo nodig bijstellen.
Acrndriilcrs

Flensbouten vcrn kruiskoppelingen
en ophcrngbouten vctn tussenlqger
qcrnhqlen.

Cabine
Bouten en moeren crcrnhqlen.

Wielncrven demonteren en wiellcgers
schoonmqken en invetten. Vet goed
in de lcrgers kneden en nqven voor
1/g deel vullen met vet.
Remmen

Remvoeringen, remtrommels en wielremcilinders controleren.

Vqcuum rembekrcehtiger
(clleen trekkers)
Rembekrcrchtiger smeren met 25 cc
remvloeistof

.

IEDENE 48.OO|l KM
Chassis

Geheel reinigen.

Componenten remsysteem controleren. Filterelement vcrn oliereservoir
vqn hydraulisch bekrachtigd stuur
vernieuwen.

IEDENE 2I.OOO KM
IEDENE 8o.Oflf| KM
Stuur

Renrmen

Olie in hydrcrulisch bekrcrchtigd
stuur verversen.

nieuwen.

Membrqnen vctn remkcrmers ver-

ATÎENÎIE:
Bij een nieuwe of gerevideerde versnellingsbck of qchterqs dient de volgende
handelwijze te worden qqngehouden:
Tap de olie crf ncr de eerste 600 km. Vul de huizen met dunne olie, crick de
crchtercrs op en lqcrt de motor met middelmcrtig toerentcl ongeveer een minuut
drqcrien, terwijl de tweede of derde versnelling is ingeschcrkeld. Tclp weer crf
zotg er voor dct geen spoelolie cchterblijft. Vul dqcrrncr tot cran de nivecru-plug
met de voorgreschreven olie.
Bij eerste vulling vctn een schckelcs-differentieel dient men ongeveer Yz liter
olie door de tweede vulplug (in het pignonhuis) te gieten.
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STORINGSTABEL
KOPPETING

Slipt
Onjuiste crfstelling.
Voering verbrcrnd of versleten.
Plcten vet.
Komt niet vrii
Te grote pedccrlslcrg.
Onjuiste drukvinger-crfstelling.
Rctelt
Gebroken veren.

Versleten druklcrger of drukgroep.

$

l.
;i,

L

q:

VENSNETTINGSBAK

ffi
w

tr
R,

[i

r

Mcrcrkt

te veel geluid

F:
it

Onvoldoende of onjuist smeermiddel.
Tandwielen of lcrgers gebroken of versleten.
Schcrkelvork verbogen.

É,,
tè

x

t).
S;,

F,
k'
É,.

h
f

*::
É.,

F
$,

Schqkelt moeiliik

h
*.

Koppeling komt niet vrij.

F

Schcrkelvorken klemmen.
Schakelringen klemmen.

F

b-,

Versnellingsbck los vctn koppelingshuis.

Rl

kr

r,
trr.

k

p,
p

Bliift niet

ingeschcrkeld

Tcrndwielen of lcrgers versleten.
Schakelvork verbogen.
Versnellingsbck los vctn koppelingshuis.

S.l

s
h

r"

TUSSENAS

Abnormqle Eeluiden
Kruiskoppeling niet in juiste stcrnd.
Olie-gebrek.
Slijtcrge in koppelingen of tussenlqger.
TICHTERAS

Bromgeluid

Te weinig of onjuist smeermiddel.
Lcrgers

te

Ycrst.

Versleten lcrger.

Onjuiste speling tussen pignon en kroonwiel.
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NEMSYSTEEM

Slepende remmen

Oniuiste cfstelling.
Terugtrekveer rempedcrcrl zwcrk of gebroken.
Terugtrekveer remschoenen zwcrk of gebroken.

Remleiding verstopt.
Losse of beschcrdigde wiellcrgers.
Remcilinders of bekrcrchtiger def ect.
Bodemklep in remklep lekt.

Geen vrije pedaclslcrg.
Ontluchtingsopening in hoofdremcilinder verstopt.
Vuil in remvloeistof.

Zuigertje in wielremolie blijft hcrngen.
Remklep defect.
Blokkerende remmen
Remvoering plcrctselijk vet.

Geen originele remvoering.
Remmen onjuist crfgesteld.

Te Erole pedcclslcrE
Remvoeringslijtcge.

Onjuiste cfstelling.
Lucht in remsysteem.
STUUNINNICHTING

Stuurwiel drqcril zwqqr
Te weinig olie.
Te lcge bandenspcrnning.
Onjuiste crfstelling.
Onjuiste voorwieluitlijning.
Stuurwiel stoot
Te hoge bqndenspcrnning.
Overmqtige speling in voorwiellcrgers.
Versleten fuseepennen of bussen.
Def ecte schokbrekers.
Te veel speling in stuurwiel
Onjuiste crfstelling.
Versleten stuurkogels.
Versleten fuseepennen of bussen.
Overmqtige speling in voorwiellcrgers.
Stuurpomp mcrakt lcrwqcri (hydr. stuurinrichtinE)

Filterelement verstopt.
Te weinig olie.
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ETECTNISCHE INSTAIIIITIE
TECHNISCHE GEGEVENS
Accu:

L2V
I 6 0 Ah/20h

spcrnning

ccrpcciteit DA serie

,

2X

DD serie

120 Ahlz1h

Dyncno:

DA serie, behcrlve G 1600 DA
en busserie
DD serie en G 1600 DA
en busserie

360 WlLz V

4s0

wlrz v

Stcrrtmolor:

DD serie

4 pkll? V
4 pkl24 v

Zelreringen:

IO

DA serie

X 8A
2 X 25 A

Lcmpen:

w
4W
5W

Koplcrmp (duplolcrmp)

4s140

Stcrdslichtlcrmp

Achterlichtlcmp
St

oplich t lclmp/ri

ch t i n

gqanwij zerlcrmp

Richtingaanwij zerlcrmp vóór

15W

t5w
5W
2W
2W
2W

Ccbineverlichting
Instrumentenverlichting (groen)
Controlelcrmpjes
Rich

ti

n

gacrnwij z ers chqkelqcrrlcmp

ALGEMEEN ONDERHOUD

lccu

Polen en poolklemmen vcrn de crccu

moet men steeds goed schoon

en

De accu moet minstens iedere mqand

vrij

worden gecontroleerd. De vloeistof
(electrolyt) moet cltild even boven

met zuurvrije

de plcrten stcran. Is het

doppen vrij door ze met een ijzev
drcrcrdje door te steken.

nivecru

gezcrkt, dcrn moet men uitsluitend
bijvullen met gedestilleerd wcter.

vcrn oxydcrtie houden. Vet ze in

Mcak de

vcrseline.

luchtgcrcrt

jes in de vul-

Het verdient qanbeveling de toestcrnd

4l

vcrn de crccu vqn tijd tot tijd te
controleren door het s.g. vctn het
zuur te meten.

De volgende gegevens

kunnen

worden crcrngehouden:
Volledig gelcrden I ,2 8-1 ,3 0 ; hclf
ontladen -+' L ,2L; beneden l,l 5 accu
geheel ontladen.
De crflezing moet voor de verschillende cellen ongeveer gelijk ziin.

Wanneer het zuur wordt gewogen
moet grelijktijdig worden gecontroleerd of de hoeveelheid die in

de zuurweger wordt

De koplcrmpen zijn vqn een tYPe,
wqcrrvqn de reflector en het glcs
één geheel vormen. Zíi geven een
crsymmetrische lichtbundel. Door
middel vctn een eenvoudige verstelling kunnen deze lcmPen zowel
voor het rechts- crls voor het linkshoudend verkeer worden ingesteld.

A. Het crfstellen

vcrn de koplcrmpen

geschiedt op de volgende wijze:

opgezogen,

I.

sehoon is.
Dyncrmo en stqrtmolor

Plcrcrts de wagen op een vlcrkke
horizontcrle vloer, zodcrnig dct de
koplcmpen op 5 m afstcrnd recht

voor een verticale wcrnd

De dyncmo moet iedere 32.000 km
worden gecontroleerd teneinde een
goede werking te verzekeren.

I. BedrqdinE. Controleer de bedrcrding en de isolctie op breuk of
beschcrdiging en zorg dat clle
aansluitingen schoon zijn en
goed vcrst zitten.
2. Collector. Een vuile collector kcrn
worden schoongemccrkt door er
een schoon droog lcrpie tegen te
houden en het anker lcrngzcam
met de hclnd te drqcrien.

3.

Koplcrmpen

scherm

2. Schakel het dimlicht in en
scherm de rechter koplcrmp cf.
3. Zet op de wcrnd een horizontcle
Iijn, welke voor een belcrste
wcgen 5 cm en voor een onbelaste wcrgren 8,5 cm lcrger ligt
dcrn het hart van de koplcmpen.

Borstels, Controleer of de borstels
vrij in de houders kunnen bewegen. Wanneer de borstels de

minimum toegestqne lengte vctn
15 mm hebben bereikt, moeten
deze worden vervcngen.
Indien de dyncmo nc deze controle

nog onvoldoende werkt dient

dynamo en regelccrr door

men
een

specicrlist te lclten testen.
De stroomspctnningsregelcrcr is door
de fcrbriek op de juiste waqrde
cf

gesteld en verzegeld.

De stcrrtmotorcontrole komt

geheel

overeen met die vcrn de dyncmo.
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of

stcrcrn.

Alb.

35

4.

Verwijder de chroomrqnd (clfb.
35) door de wijs- en ringvinger
in de gcrten vcrn de chroomrqnd
te steken en de duim te plcrctsen

op het koplcmpglcrs, wcrcrrdoor
de chroomrqnd zonder gereedschclp kcrn worden

5.

crf getrokken.
stelschroefjes
zichtbccrr wqcrmede de dimlichtbundel kqn worden crf gesteld.
Door verdraqiing vcrn de bovenste
stelschroef (l in crfb. 36) moet de

Nu zijn er twee

dimlichtbundel zodcnig worden

@

gesteld, dcrt het horizontcle
gedeelte vcrn de licht-donker
crf

,Ìì-

*
#
ffi

Afb.

grens op de in punt 3 genoemde

lijn vclt.

37

de rechter koplcmp,
doch nu
met crfscherming vc:n- de linker-

koplcrmp cls genoemd in
B.

de

punten 2 t/m 5.
Het instellen vcrn de koplclmpen
voor rechts- of linkshoudend verkeer:

t. Verwijder de chroomrcrnd lzie

punt
2.

A4 ).

Verwijder het glcts met reflector
(deze vormen één geheel) door
één hand tegen het koplcmpglcs

te houden (crfb. 37) en met de
crndere hqnd de linksboven bevindende borglip qchterover te

ffi

ffi

ffii

ffi
ffii:
:*,:

{f:

f:

Afb.

@

drukken.
3.

36

.

Denk voorts een verticqql vlck
vqnuit het hcrrt vctn de koplctmp

en evenwijdig crcrn de

crchterzijde vcrn de reflector is nu
de duplo lcrmpfitting zichtbacrr
met er onder een plclstic schuifje.

lengtecrs

vctn het voertuig nccrr de in punt

I genoemde wqnd. Door verdrcrcriing vctn de onderste stelschroef Q in cfb. 36) wordt de
knik in de dimlichtbundel zo
gesteld, dcrt deze valt op het
snijpunt van het denkbeeldige
verticale vlck met de horizontcrle
lijn.

6. Herhacrl dezelfde hcrndeling

met

De reflector met glcrs is nu los
vqn het koplcrmphuis en qcrn de

4.

Rechtshoudend verkeer: verwijder de fitting met gloeilcrmp en

beweeg het schuifje (crfb.38)
nqcrr links; plcrcts daqrna weer

de fitting met gloeilcrmp.
Linkshoudend verkeer: verwijder

de fitting met gloeilcrmp en
beweeg het schuifje (cfb. 38)
nctcrr rechts; plcrcts daqrncr weer

de fitting met gloeilcrmp.
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Indien de hoorn niet, of

onregel-

mcrtig werkt, behoeft het cppcrrcrct
zelÍ. niet defect te ziin.
Controleer eerst of de oorzcrck elders

te vinden is, zocrls een los contqct,
een gebroken drcrcrdverbinding of
een ontlcrden cccu.

--/ ./
[fb.

@
38

De electrische hoorn
De electrische hoorn is zodanig clf-

gesteld, dcrt een goed geluid

en

Afb. 39 Zekeringen

een lcrnge levensduur zijn verzekerd.

PERIODIEK ONDERHOUD

IEDERE 2.O|||| KM

lecu
Zuurnivectu controleren en zo nodig
bijvullen met gedestilleerd wcter.
Polen schoonmaken en invetten met
zuurvrije vcrseline.

IEDERE 16.000 KM
Koplcmpen

Afstelling controleren.
IEDERE 32.|l||O KM

Startmotor en dyncrmo controleren.

Instrunenlen en qccessoires
Reductiekcstie

Instrumenten en qccessoires (o.c.
verlichting) op juiste werking
controleren.

Reductiekcstje onder snelheidsmeter

met enige druppels olie (SAE
smeren.
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ffi
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Afb.

{0

Electrisch sehemc 1100, 1300, 1502 en 1600 DA
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Illb. 4l Eleclrisch schemc 1300, 1502, 1600 en 3200 DD
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IDENTIFICATIEPLAATJE

De belekenis vcn de nummers is de volgende:
;
H,,

t*.

ffi

&
F

$
ffi

p

h
6t'
ffi

r
tu,

&'
ffir

R.
&,t

ffi
$',
F

ff',

1-00 Ccbine-vloer-frontstuk
2-00 Motor
2-38 Motorophcnging
2-50 Koelorgqnen motor
3-00 Versnellingsbcrk + bediening
3-10 Reductiebck + bediening
3-20 P.T.O. + bedienins
3-3 0 Acndrij fcrssen
3-40 Koppeling en bediening
4- I 0 Uitlccrtorgqnen
4-64 Gcrsbediening
4-87 Luchtinlcrcrt
5-00 Electrische instcllatie

5-20 Instrumentenbord

5-75 Schckelorgcrnen two-speed
6-00
6-60
7-00
7 -20
7

Reminstallcrtie
Hcrndrem
Voorcrs

Wielen

-30 Stuurinrichting

-4L Voorveer
-42 Achterveer
7-90 Schokdemper voor
7 -9L Schokdemper qchter
7
7

8- I

0

Achtercrs

9-00 Chcssisrcrcm

Iedere vvctgen is voorzien vcrn een identificcrtieplcrctje crls boven getoond. Bij
het bestellen vctn onderdelen is het noodzcrkelijk om het complete identificcrtienummer vcrn het hoofdcomponent vcrn het betreffende onderdeel op te geven.

H
?i,
F
q

t,,

t

Alb.
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Chcrssisnummer

Afb.
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Motornummer

BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN
Molor:

Motorolie:

DG of DM (nieuwe API klcrssificatie)
Hecrvy Duty of Suppl. I

Viscositeit:

vorst

(oude API klassificcrtie)

SAE 20
SAE 30
SAE 40

normqql
tropen

BrcrndstofinspuitpomP: zie motor

Oliebcldluchtlilterr
Versnellingsbck
en lussenbqlr:
Achtercrs:

zie motor

Olietype:
Viscositeit:
Olietype:

Regulcrr

Boven
-I2"
Beneden

C
C

-L2'hypoid
Super Duty
(minimcrcrl CRC I0 level)

SAE
SAE

90
80

SAE 140*
C
SAE 90
C
-12'
CRCO level)
Hypoid (minimacl
Olietype:
Achtercs:
(dubbele reductie) :
SAE 14 0 *
C
Boven
Viscositeit :
-L2"
SAE 90
C
Beneden
-I2"
Schcrkelmolor en reductiekcstie vcrn de hilometerleller:
Olietype: Motorolie SAE 10W of crutomcrtische

Viscositeit:

Boven

-I2"
Beneden

trcrnsmissieolie AQ-ATF type A
Centrqle cts smeren met een Regulclr of Compound
olie. Viscositeit: SAE 250
Vettype: Multi-purpose
Acndriifassen:
Olietype: Regulcrr, Compound of Multi-purpose
Stuurhuis:
Viscositeit : SAE l4 0
Hydr. bekrcrchtigd stuur: Olietype: Automcrtische trcrnsmissieolie AQ-ATF
type A
Hecrvy Duty (SAE 70 RI) remvloeistof
Bemsysleem:
Hydr. bediening
Hecrvy Duty (SAE 70 RI) remvloeistof
vcrn koppelinE:
Methylclcohol (CHgOH)
Vorstbeveiliger:
Toevoegen crcrn koelwcrter (zomer en winter) I %
Koelsysleem:

Tcrndem Achlercrs:

Dieselbrcrndstol:

emulgeerbare olie. Bij temperqturen onder 0 o C
qnti-vries op crethyleenglycol bcsis gebruiken.
Minimqal te voldoen qctn British StcrndcrÀ 2869-1957
Clcrss A. Bij zeer lclge tempercrturen bestclclt de
mogelijkheid vcrn pcrrclfine-neerslctg, welke ver-

stopping veroorzcrakt. Ter voorkoming hiervan mag
l5 % lichtpetroleum (kerosine) worden toegevoegd.
IJsvorming wordt voorkomen door toevoeging vqn
0,5

% spiritus.

* Indien de wagen buiten wordt gestcld moet i.v.m. ,,chcnnelling" bij
temperqturen lcrger dcrn ca. 0'C met SAE 90 worden gevuld.
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