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VOORWOORD

In dit ínstructíeboekje uíndt a gegeuens betrellende

bedieníng en het onderhoud nan urachtwogens ( A-serie)

trekhers (T-seríe) uitgerust met een dieselmotor.

Het heelt geenszins de pretentie uolledig te zíjn, aangezíen de

onderhoudsínstructíes bewust zíjn beperlct tot díe werkzaanl-

heden welke de chaulleur ot' de onderhoudsmonteur zell kan

aerríchten. V oor reparatíes en alstellingen welke buiten het

bestek a&n dít boehje uallen wende men zích tot de DAF-dealer,

díe uolledig geinstrueerd en bíj reparaties uerplicht ís

uítsluitend, origínele DAF-onderdelen te gebruíken.

Wordt tenslotte in dít boekje gesproken ouer noor ot' achter,

Iíruks ol rechts, dan is dit gezien zittend achter het stuurwiel.

Eindhouen, mei 1962.

W íj zí gingen u oorb ehouden.
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INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN

Alb. I Instrumenlen en bedieningsorgcrnen

l. Zoemer
2. Richtingcrctnwijzerschcrkelaqr
3. Verwqrming
4. Clcxondrukknop
5. Temperatuurmeter

of remdrukmeter
6. Toerenteller
7 . Remdrukmeter
8. Snelheidsmeter
9. Controlelcmpjes

I 0. Brandstof meter
I l. Einnenverlichting

4.

12. Stcrtdrukknop of stqrtertrek-
knop (met voorgloei-inrichting)

I 3. Stekerdoos
14. Contcrct-lichtschckelqqr
15. Ruitenwisser
t 6. Rolhoesketting
L7. Dimschqkelaqr
18. Koppelingspedcrcl
I9. Rempedcrcrl

20. Accelercrtiepedcrcl
2L. Hcrndremhefboom
22. Versnellingshefboom
23. Uitlqatremknop
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Hoofdschcrkelcrcrr

Achter de motor bevindt zich een

hoof dschckelcrcr met crfneembcrre

sleutel. Tijdens repcrrcrties qctn het

electrische systeem moet de sleutel
worden uitgenomen teneinde kort-
sluiting te voorkomen. Men behoeft
dqn geen crccukqbel los te mcrken.

Afb. 2 Hooldschqkelqqr

Snelheidsmeler

De snelheidsmeter, die de snelheid
in km/h ccngeeft heeft tevens een

totcrcrl- en dcrgteller. De dcrgteller

kan weer op de nulstcrnd worden
gebrcrcht door de knoP onder

het instrumentenbord linksom te

drcrcrien.

Toerenteller

Nacrst de snelheidsmeter kcrn een

toerenteller zijn gemonteerd. Deze
geeft het toerentcrl vctn de motor
crqn. Men dient er ncruwkeurig op

toe te zien dct dit nooit boven 2600

komt.

Brandslolmeler

Dit is een electrische meter, die met

behulp vcrn een vcrricrbele weerstcrnd
in de brcrndstoftcrnk, de hoeveelheid
crcrnwezige brcndstof crangeef t. De

meter werkt crlleen, indien de

contqctsleutel geheel is ingedrukt.

Tempercluurmeler

Deze geeft de temperqtuur vcrn het
koelwcrter ctcrn.

De schcrcrlverdeling loopt vctn 40' C
tot 100'C.
De bedrijfstemperatuur is 75" C.

Luchtdrukmeter

Deze geef t zowel de tcnkdruk clls

de remdruk ctctn, de eerste met een

zwcrrte wijzer, de tweede met een

rode.
De tcrnkdruk moet tussen de 4,8 en

5,3 kg/cm2 liggen en mcrg tijdens het
remmen niet meer dcrn 0,3 kglcmz
per rempedcralslcg dalen.
Een zoemer treedt eveneens in
werking wqnneer de druk in de

tank beneden de minimum wcrqrde
dcrcrlt. Rijd in geen gevcrl weg voor-
dcrt de zoemtoon is \Meggevcllen.

Gecombineerde contqct-
lichtschqkelcrcrr

Bij crf gezette contcrct- en/of licht-
schcrkelqcrr zijn stekerdoos, cabine-
verlichting en clcrxon nog inge-
schcrkeld.
Hierbij is de contcrctsleutel geheel
uitgenomen of slechts gedeeltelijk
ingestoken. Wanneer de sleutel
volledig is ingedrukt, stcrqt de

contqctschcrkelcrcr ,,orc:n" , wclcrrbij de

brcrndstof meter en de controle-
lcrmpjes eveneens zijn ingeschakeld.
De gedeeltelilk ingestoken of geheel

ingedrukte sleutel kcrn bovendien
worden verdrcrqid (rechtsom) wqqr-
door de stcdslichten (stcnd 1) of
de hoofdverlichting (stqnd 2) wordt
ingeschcrkeld. De cransluiting vqn
de stcrdslichten is zodqnig, dclt deze

ook blijven brcrnden w'cnneer de

hoofdverlichting wordt ingeschakeld.
Dcxqrdoor heeft men bij een storing
in de hoofdverlichting, bijv. een

doorgebrqnde dimgloeidraad, steeds



de beschikking over twee, voor een
tegenligger zichtbcrre lcrmpen.
De instrumentenverlichting brcrndt
tegelijk met de stcrdslichten.
Gedimd of groot licht wordt d.m.v.
een voetschclkelqar gekozen. Met in-
geschcrkelde verlichting b.v. tijdens
pcrrkeren, kcrn men de contcrctsleutel
uitnemen, wcrqrbij dus de contcrct-
schckelaar en de instrumenten zijn
uitgeschcrkeld en wcrcrbij de ver-
lichting niet meer kqn worden
uitgeschakeld.

Conlrolelcmpies

Op het bedieningspcneel nqqst het
instrumentenpcrneel zijn 4 controle-
lcmpjes in een houder crcngebrqcht.
Het rode lclmpje is het lacdcontrole-
lcrmpje. Dit brcndt wqnneer de
qccu's niet worden gelcrden.
Het blquwe lcmpje geeft crcrn of de
hoofdverlichting (groot licht ) is
ingeschakeld.
Het Eroene lclmpje is voor oliedruk-
controle. Het brcrndt wqnneer de
druk beneden de minimum wcrcrrde
dcclt.
Het orqnje lclmpje is reserve lcmpje.
Wcnneer het oliedruk- of lccd-
controlelcmpje gcrclt branden, qls

de motor sneller dcrn stationqir
loopt, moet deze ogenblikkelij k
worden stopgezet.

Zekeringdozen

Twee zekeringdozen zíjn gemon-
teerd ctctn de binnenzijde vcrn het
bedieningspcrneel. Dit pcrneel is
scharnierend ccrn het instrumenten-
bord bevestigd. Hierdoor zijn even-
eens de electrische verbindingen
gemcrkkelij k bereikbqcrr.
De dozen bevqtten gezqmenlijk L2

zekeringen, twee vctn 25 Amp. en
de overige vcrn 8 Amp.

RichtinEqanwijzerschqkelqqr

Voor het bedienen vctn de richting-
crcrnwij zers is een schcrkelqar ge-
monteerd met een ingebouwd
controlelcmpje.

Stopmcrnelle

De stopmcrnette is nqcrst de bestuur-
der tegen de motorkcp gemonteerd.
Wcrnneer men de motor wil stoppen,
dient men de stopmcrnette ncrcrr

crchteren te bewegen.
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STARTEN

Controleer vóór elke eerste stcrrt het
oliepeil vqn de motor met behulp vcrn

de oliepeilstok crctn de rechterzijde
vctn de motor. Ook de wqtervoorrcrqd
in de radicrteur dient te worden
gecontroleerd,evencrls de brcndstof-
voorrqqd. Het is verder noodzckelijk,
dcrt de qccu voldoende op spcnning
is. Nc een periode vcrn stilstcrnd kcrn

het nodig zijn het brcrndstofsysteem
te ontluchten. Zie hiervoor blc.dz.20.
Stcrrt nu als volgt :

l. Zet de stopmanette ncrcrr boven
(zie crfb. 9).

2. Steek de contqctsleutel geheel
in de schcrkelcrcrr.

3. Trcrp het koppelingspedcrcrl in en

zet de versnellingshef boom vrij.

4. Druk de stqrtknop in.
Indien de motor nct 20 seconden
niet loopt, dient men de oorzcrak

op te sporen.

Tijdens een vorstperiode kcrn het
starten zonodig worden verge-
mckkelijkt met behulp vcrn de koud-
stqrt instcrllcrtie:

l. Zet de stopmcnette nqctr boven
hie cfb. I ).

2. Trek de rolhoes op.

3. (Bij de DD 575 motor) Trek de
stophefboom ctqn de inspuitpomp
nqcrr buiten afb. 5.)
(Bij de DS 575 motor druk de
koudstcrrtbedieningspcrl ncrqr
qchter cfb.6.)

4. Steek de contcrctsleutel geheel
in de schcrkelqqr.

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

6. Trcp het accelercrtiepedcrcrl g€-
heel in en druk op de stcrrtknop
totdct de motor loopt.

Fccultcrtief kunnen deze motoren
tevens zijn uitgerust met een extrcr

koudstcrrtinrichting door middel vcrn

een electrische gloeispiraal in het
inlqqtspruitstuk vqn de motor. In dit
gevcrl is dcrn de stcrrtdrukknop op

het instrumentenbord vervqngen door
een stqrttrekknop.

De bediening hiervqn is cls volgt:

Bij normqle tempercrtuur: Stcrrtknop

Eeheel uittrekken (er heeft dcln gJeen

voorgloeiing plcrcrts).

Bij vorst : Stcrrtknop hcllf uittrekken

Alb. 5 Koud-stcrrt inrichting Alb. 6 Koud-stqrl pcrl



RIIDEN

Tijdens het rijden met de wagren is het zeeî belcrngrijk, dcrt de gedrcrgingen
vcrn de motor regelmcrtig worden gecontroleerd ctcrn de hcnd vcrn de meet-
instrumenten op het instrumentenbord en het geluid dct de motor mqqkt.

en bij 0' tot 
-5" 

C gedurende
I minuut in deze stcrnd houden en
dcrcrrncr geheel uittrekken en crls de
motor loopt de knop loslcrten; bi;
tempercrturen vctn 

-5" 
tot 

-I0 
" C

moet de stcrrtknop gedurende 1,5

minuut en vcrn _I 0 
o tot _l S " C

gedurende 2 minuten hclf worden
uitgetrokken.
Het stcrrten mqg hoogstens 20 sec.
crchtereen geschieden; dracit de
motor nog niet, dcrn moet er opnieuw
worden gestcrrt met eventueel voor-
gloeien.

Oliedruk

Controle vctn de smering vctn een in
werking zijnde motor is zeer belcng-
rijk. Zodrcr wordt SJeconstclteerd, dcrt
de oliedruk wegvclt ( het groene
wccrrschuwingslcrmpje gclclt brqn-
den) is het vcrn groot belcng de
motor direct te stoppen.

Ko elwqter.lempercrluur

Een motor mag niet te wcrrm wor-
den, doch evenmin te koud blijven.
De normcrle bedrijfstempercrtuur vctn
de DAF-motor is 75' C.
\ffcrrrneer een motor koud is gestcrrt,
moet men trachten de koelwcrter-
tempercrtuur en dien ten gevolge
ook de smering zo snel mogelijk op
een normqcrl peil te brengen. Dit
doet men het beste, door de motor,
zodrc deze behoorlijk door blij f t

lopen, op een gemiddeld toerentql

8.

OpmerkinEen:

Stcrrt nooit opnieuw, qlvorens de
motor en ook de startmotor stilstacrn,
dqqr qnders het tandwiel op de
stcrrtmotor en de stqrterkrans op het
vliegwiel worden beschcrdigd.

Lqqt uw motor, nq deze te hebben

gestcrrt, zo kort moEelijk stationcrir

drcrqien.

en enige belasting te laten werken.
Men kcrn dit bereiken door op een
lcae versnelling voorzichtig weg te
rijden, totdat een temperctuur vctn
ongeveer 50" C is bereikt, wqcrrncr
men op normclle belcsting kqn over-
gcrcn. De thermostcrcrt zotgt ook voor
een zo snel mogelijk bereiken vcrn

de juiste werktemperctuur.

Met de rolhoes moet de koelwqler.

lempercluur zo eonslcnt mogeliilr

worden Eehouden onder qlle be.
lcrstingen en weeÌsomslqndigheden.

Het geluid vqn de molor

Het geluid dct een lopende motor
maqkt is voor de chquf f eur een
crcrnduiding of de motor in goede
conditie is. De chcluffeur is crcrn het
geluid vcrn een goed lopende motor
spoedig gewend, zodct vreemde
geluiden direct opvclllen.
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Het zo spoedig mogelijk opsporen
vctn de oorzqak hiervcn is begrijpe-
lij k en kqn in zeeî vele gevcrllen
beschadiging vcrn één of meerdere
onderdelen voorkomen.

VersnellinEsbcrk

BiJ het opschcrkelen gccrt men ctls

volgt te werk:

Trcrp het koppelingspedcrcl in en
lcrcrt tegelijkertijd het qccelercrtie-
pedcrcl los, breng de versnellings-
hefboom in de neutrale stcrnd en

schqkel in de gewenste versnelling.

Het terugschcrkelen gebeurt op
dezelfde mqnier, crlleen met dit
verschil, dctt vóór de gewenste
versnelling wordt ingeschqkeld, het
toerental vctn de motor iets moet
worden opgevoerd (qccelercrtie-
pedccl iets intrcrppen, het z.g.

,,tussengcts").

Bij het bestijgen vcrn een helling
dient tijdig te worden terugge-
schcrkeld. Wccht niet tot de motor
een zeet lccrg toerentcrl heeft. Bij
het afdclen vqn een steile helling
dient men eveneens terug te
schqkelen (bij zeer steile crfdclingen
tot in de eerste versnelling). Men
remt dan crf op de motor. Ontkoppel
niet.

Alb. 7 Schcrkelschemcr

Houdt bij het remmen de motor
gekoppeld tot het lqqtste moment,
dqn ontkoppelen.
Gebruih nooit krqcht om le schcke-
Ien, doch beweeg de versnellings.
helboom slechts zover qls deze wil
gClqn.

Opmerhing:
Denk erom dcrt bij het bergcfwccrts
rijden de motortoerentcrllen hoger
kunnen worden dcrn de mcrximqql
toelcrcrtbcrre.

Maak dus een verstcrndig gebruik
vcrn de motor crls rem.

Rijd niet met de voet op het
koppelingspedacl.
Rem nooit fors zonder noodzcrak, dit
heeft onnodige slijtcrge vctn bcrnden

en remvoeringen erLz. tot gevolg.

INRIIDEN
Het is bij het laten inlopen vcrn de
motor vcrn belcng om bij welke
snelheid dcrn ook 

- 
ds2s niet zwccrr

te belcrsten, met <rndere woorden,
steeds het werh gemcrkkelijk en licht
te lcrten doen. Schckel dcrqrom niet

te vroeg nqctr een hoge versnelling
en niet te lcrct nctqr een lcgere
versnelling. Een betrekkelijk hoog
toerentcrl is lcng niet zo schcldelij k

als overbelcrsting bij een lcrger

toerental. Het verdient wel qcrn-



beveling het toerentql te vcrriéren.

Wij qdviseren om voorcrl gedurende
de eerste 1500 km uw wcrgren niet

met volle belcrsting te rijden, noch
een crcrnhcrngwagen te gebruiken.
Ncr ongeveer 4000 km kcrn de motor
als ingedracid worden beschouwd.

Het in het bedrijf voldoen vqn een
bedrij f scruto hcrngt niet crlleen crf

vcrn de kwcliteit en de keuze vqn
het juiste type, mcrctr ook vcn de

w4ze vcrn belcrden, de rijmethode
en het onderhoud. Overlcrden ver-
kort de levensduur vctn clle onder-
delen vctn de wqgen.

BELASTING

UITLAATREM

In de regel bespeurt men de ge-

volgen het eerst ctcrn de bcrnden en
veren, mctcrr ook de qssen, de trcrns-
missie-orgqnen, de motor, de rem-
men, kortom crlle andere onderdelen
hebben hiervcrn sterk te lijden.

Deze rem wordt bediend door een

voetdrukknop, welke is verbonden
met een klep in de uitlclcrtleiding en

met de stophefboom op de brcnd-
stofpomp.

Door het intrcrppen vcrn deze knop
wordt eerst de opbrengst vcrn de

inspuitpomp op nul gebrcrcht en

dcrarnc de uitlccrtleiding gesloten.
De motor wordt nu crclngedreven

door de in beweging zijnde wqgen
en zuigt dus nog wqt verse lucht
crcrn die in de uitlqctleiding wordt
gepompt. Hierd.oor ontstcrcrt een

compressoref f ect, dcrt remmend op

de motor werkt.

Bij gebruik vcrn deze rem mcrg men
niet ontkoppelen, dcrqr hierdoor het
remeffect verloren gcct.

De uitlqcrtrem kcrn onder crlle om-
stcndigheden worden gebruikt doch
is bij uitstek geschikt voor crfremmen
tijdens cfdcrlingen. Men kcrn dcrn in
een hogere versnelling rijden en
spcrcrrt bovendien de voetrem.

10 .

Het gebruik vcrn deze rem op glcdde
wegen voorkomt het zo gevreesde
slippen door blokkeren.

Indien een uitlacrtrem ccrnwezig is

kcrn deze tevens worden gebruikt
voor het stoppen vctn de motor.

Afb, I Uitlcrcrtremknop



STOPPEN

Ncrdcrt de wctgen tot stilstand is
gebrcrcht, moet men de versnellings-
hefboom in de neutrqle stcrnd plcxcrt-

sen en de motor enkele minuten
stcrtioncrir lcrten drctaien, teneinde
deze in de gelegenheid te stellen
cf te koelen. Om de motor hierncr te

stoppen, drukt men de stoPmcnette
nctcrr crchteren (crfb. 9).

Deze stopmcrnette is naast de

bestuurder tegen de motorkcP ge-

monteerd en door middel vcrn een

bowden-kcrbel verbonden met een

hef boom op de brqndstofinspuit-
pomp. Door deze stopmcrnette nctctr

beneden te bewegen, wordt de

hef boom verdrcrcrid, wqcrrdoor de Afb. 9 Stopmcrnelle

ONDERHOUD
Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethoden kunnen niet
voorkomen, dqt ook een crutomobiel, die qcrn de hoogste eisen voldoet, op den
duur slijtclge gcat vertonen. Deze slijtcrge treedt bij bepctcllde onderdelen
vroeger op dcn bij cndere en ontstaqt bovendien zeer geleideliik, zodcrt indien
men er niet speciccl crcht op slqcrt, dit ontstcrcrn ncruwelijks wordt bemerkt.
Dcrn kcrn echter de slijtcrge reeds een zodcrnige vorm hebben qqngenomen, dcrt

een somtijds belcrngrijke repcrrctie onvermijdelijk is. Een repcrrcttie, die niet
alleen kosten met zich mede brengt voor de herstelling zelL, doch voorql door
de bedrijfsstcrgncrtie, die misschien niet direct in geld kcrn worden uitgedrukt,
mqcrr wctctrvctn de werkelijke omvqng zeet belcrngrijk kcln zijn.
Voorkom bedrijfsstcrgncrtie, niet qlleen door een goede behcndeling, mqctr ook
door periodieke controle en onderhoud.
De DAF-orgcrniscrtie verleent voor een goed

zie hiervcor het Service-couponboekje.

Wendt U hiertoe tol de DAF-crgent.

onderhoud een specicle service;

Een goede verzorgingr crlleen gedurende de eerste periode is echter niet
voldoende. Ook dqqrncr moet U niet crlleen zorgdrcrgen voor een regelmcrtig
doorsmeren en olie verversen, zoqls in dit instructieboekje stcrcrt qangegeven,

mqqr bovendien steeds in het oog houden, dcrt voorkomen beter is dqn gienezen.

Controleer uw \Mcrgen dus op geregelde tijden. Hierbij dient te worden
opgemerkt, dct onder ongunstige bedrijfsomstqndigheden, de in de volgende
hoofdstukken genoemde kilometerstanden moeten worden bekort of zo nodig
dienen te worden gehcrlveerd. Pleeg hiervoor overleg met uw DAF-crgent.

regelstcrng in de brcrndptof pomp
geheel wordt teruggetrokken (geen

inspuiting meer).

tt



TyPe

MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

IrD'575 DS 575

Aantal cilinders 6 6

Boring 100,6 mm 100,6 mm

Slcrg ' 120,7 mm 120,7 mm

Slcrg volume 5,76 liter 5,76 liter

Mcrx vermogen 120 pk bij 2400 omw/min. 165 pk bij 2400 omw/min.

Mcrx. koppel 38 kgm bij 1400 omw/min. 52 kgm bij 1800 omw/min.

Min. toerentql 420-500 omwimin. 500-600 omw/min.

Mcrx. onbelcrst toerentcrl 2600 omw/min. 2600 omw/min.

Mcrx. belast toerentcrl 2400 omwimin. 2400 omwfmin.

Compressie verhouding 16 : I 16 : I

Inspuitvolgorde l-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4

Inspuitmoment 28" voor b.d.p. 26" voor b.d.p.

Inspuitdruk 140-145 kg/cm2 180-185 kg/cm2

Inhoud koelsysteem 22 liter 22 liter

Koelwqter temperatuur 75' - 80' C 75" - 80" C

Inhoud smeeroliesysteem 12 liter 12 liter

Klepspeling (koud) 0,5 mm 0,S mm

Aanhqqlspcrnning :

Cilinderhopmoeren 25-26,2 kgm Zg,2-90,d kgm
(180-190 ft. lbs.) (210-220 ft. lbs.)

Knevels vcrn i

verstuiverhouders 5 mkg (35 ft. Ibs.) 5 mkg (3S ft. lbs.)

Smeerolie: zie lqatste bladz.

t2.



Afb. t 0 DD 575 Moior links voor

Afb, I t DD 575 Molor reehts qchter
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Alb. 12 DS 575 (met lurbosompressor) Motor links voor

NF

t4

Afb. 13 DS 575 (met turbocompressorl Motor rechts qchier



ALGEMEEN ONDERHOUD

MOTONSMENING

Gebruik Eoede olie

Het betcrlen vqn het verschil in prijs
tussen olie vctn goede kwcrliteit en
goedkope olie is geen weggegooid
geld, daqr repcrrcrties, die het gevolg
z\n vcrn het gebruik vqn goedkope
olie, veel kostbqqrder zijn. Sommige
olién bevcrtten zwcrveldeeltjes, die
zelÍ. weliswcrcrr geen ncdelige uit-
werking hebben, mctqr tezcrmen met

bepcclde verbrcrndingsproducten
zuren vormen, die het metcrcrl-

oppervlck crcrntqsten.

Oliepeil

Het peil vcrn de olie in het cqrter
wordt crf gelezen op de peilstok.
Controleer het peil steeds wqnneer
crlle olie vctn de motor in het ccrrter

is gedropen.

Afb. 14 Oliepeilstok

De stcrnd vcrn de olie moet steeds
gehcndhcrald blijven tussen de
merklekens.

Het verversen vqn de olie

Ondcrnks de goede werking vcrn

f ilters is niet te vermijden dct ver-
ontreinigingen in de olie terecht
komen. Deze bestcran hoofdzcrkelijk
uit het uit de buitenlucht qcrn-

gezogen stof, condenszuren en fijn
verdeelde kool- en metcrqldeelt jes

die tezcrmen de scmenstelling vctn

de olie vercrnderen, slijtclge ver-
oorzcrken en door de zuurvorming
het metcrcrloppervlcrk crcrntqsten. Dit
zq,l ncrqrmcrte de verontreiniging
ccrngroeit de beschadiging doen
toenemen. Het niet tijdig verversen
vcrn de smeerolie kcrn dcrcrrom zeer

ernstige gevolgen hebben.

Men tcpt de smeerolie cf wctnneer
de olie wctrm, dus goed vloeibqcrr
is. Bovendien is het belcrngrijk om

het voertuig horizontacll te plclcrtsen.

Ten sterkste wordt crf gercrden de
motor met petroleum enz. door te
spoelen. Het zql onmogelijk zijn clle
petroleum cf te tcrppen, zonder de
pcrn te verwijderen; deze crchter-
gebleven hoeveelheid zcrl de nieuwe
olie verdunnen. Macrk de vuldop
goed schoon alvorens deze te

openen.

Bij de DD 5 7 5 motor dient de smeer-
olie iedere 4.000 km te worden ver-
verst. De smeerolie vctn de DS 5 7 5

motor dient iedere 2.000 km (max.

3.000 km) te worden ververst crcrn-

gezien de zeer sneldrqqiende turbo-
compressor (l 60.000 timin.) ge-
voeliger is voor verontreinigingen in
de olie.
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Beide typen motoren dient men de
eerste mcrcrl bij de KM-stcnden 600,
1400, 250A en 4.000 te verversen,
wcrcrrncr men nctqr gelcrng het motor-
type hie boven), dient over te gcrcrn

tot de verversingstermijn vcrn 4.000
of 2.000 km.

SmeeroliefÍlter

Het smeerolief ilter moet iedere
8000 km worden voorzien vctn een
nieuw element.

Afb, 15 Smeeroliefilter

Tclp hiervoor het filter crf (stop I in
crfb. 15), verwijder de kolf (3) door
bout Q) los te drcrcrien en neem het
filterelement uit. Reinig filterkolf en
breng een nieuw filterelement crcrn.

Monteer element en kolf weer en
lcrcrt motor een ogenblik drqaien
teneinde het filter met olie te vullen.
Controleer dcrarncr het oliepeil en
vul zonodig bij.

Zeel in turbocompressor
(DS 575 motorl

Boven crcrn de turbocompressor be-
vindt zich een kniestukje met flens
wctqrctctn de smeerolietoevoerleiding

16 .

vctn de turbocompressor is bevestigd.
Onder deze flens bevindt zich een
cilindrisch oliezeeÍje, hetwelk ncr de
eerste 600 km dient te worden
vervqngen.
Mccrk hiervoor eerst de wqrtel vctn

de smeerolieleiding vcrn het knie-
stukje los ( I in afb. 16); verwijder
dcrn de twee flensboutjes Q en 3).

Alb. 16 Vervqngen vqn oliezeefje

Nu kan door verwijdering vctn de
inwendige veerring het zeefje wor-
den vervqngen.

Afb. 17 Oliezeefie

Bij de 48.000 km onderhoudsperiode
kcn worden volstaqn met het
reinigen vcrn dit zeefje.
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Alb, t I DrukvullinEsprincipe

A. Verbrqndingsruimte
B. Uitlacltgcrsturbine
C. Compressor
D. Lcgerhuis
E. Inlcrct
F. Uitlcrct
G. Olieretourleiding
H. Inlcrcrtspruitstuk

I. Uitlccrtspruitstuk

TUnBO-COMPnESSOn

BNANDSTOFSTSTEEM

De turbo-compressor behoeft weinig
onderhoud. Bij de 96.000 km-periode

verdient het qcrnbeveling om deze

compressor een inwendige controle-

en onderhoudsbeurt te geven. Dit

mcrg uitsluitend door een vakkundige

geschieden, dcrcrr de turbo-com-

pressor, evenqls de brcrndstofinspuit-

pomp een precisie instrument is.

Wel dienen de bevestigingsbouten,

wqqrmede de compressor op het

uitlqatspruitstuk is bevestigd bij de

eerste 6 0 0 km beurt en voorts bij

elke I6.000 km op vcrstzitten te

worden gecontroleerd. Vclnzelfspre-

kend is, dat ook regelmctig smeer-

olie- en luchtleidingen op vcrstzitten

worden grecontroleerd. Een losse

inlccrt luchtleiding is schcrdelijk voor

de turbo-compressor, dcrqr in zo'Ít

gevcl de compressor oneJezuiverde

lucht kqn <rcrnzuigen.

:

In crfb. 18 is in principe de werking
vctn de turbo-compressor weer-

gegeven.

Reinheid vqn de brqndstof
Voor een goede werking vcrn de

dieselmotor is goede kwcrliteit en

reinheid vcrn de brandstof een eerste
vereist e.

Gebruik geen brcrndstof uit een vct,
dcrt een tijd open heeft gestccrn en

waarin zich dus zeker wcrter en stof
kunnen bevinden.

Brcrndstoftcrnlt

Rijd de tcrnk niet geheel leeg, dqqr
dit vervuiling kcrn veroorzcrken en

er bovendien lucht in het brandstof-
systeem komt.

Tcp de tcrnk iedere 48.000 km qf en

reinig tegelijkertijd de bodemzeef .
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Brandstollilters

Het groffilter (crfb. 2I) bevindt zich
in de leiding tussen tank en opvoer-
pomp en moet iedere 8000 km
worden gereinigd. Door bout ( I ) los
te drcrcrien kcrn de kolf Q) worden
af genomen.

De fijnfilters (afb. 22 of 23) zijn
gemonteerd in de brcndstof leiding
tussen de opvoerpomp en de inspuit-
pomp. Ncl ied.ere 16.000 km moeten
de elementen worden vernieuwd.

Tcnkzeef

Grof f ilter

Inspuitpomp

Opvoerpomp

Alb. 19 Tcrnkzeel

Alb. 20 Principeschemq brcrndstolsysteem

I.

2.

3.

4.

5. Fijnfilters

6. Ontluchtopening

7 . Invoer

8. Verstuivers

9. Terugvoerleiding

I 0. Verstuiverf ilter

11. Ontluchtpijpje

12. Tcrnk

18.



ffi

Afb. 2l Brqndstofgrolfilter

Schroef de moer ( I in crfb. 22 of 2

in cfb. 23) boven crqn het filter los,
wqardoor de filterkolf loskomt en

het element kan worden uitgenomen.
Reinig de filterkolf en monteer dqn
het nieuwe element.
Het oude element mcE niet opnieuw
worden gebruild.

Alb. 22 Brqndstoffijnfilter
(DD 575 motor)

De pcrkking crqn de bovenzijde vctn

de kolf moet door een nieuwe
worden vervqngen. Let er op, dcrt de
pasvlcrkken en de pckking schoon
zijn. Voer crl deze werkzcrcrmheden
uit met schone handen.
Het filter wordt crutomatisch ontlucht

Afb. 23 Brcrndstofliinlilters
(DS 575 motor)

door een nquw gacrtje in de terug-
voerleiding ncrctr de tank.

Brcrndstofleidingen
De leidingen moeten qbsoluut lucht-
dicht zijn.
Lekken in de brcrndstof leidingen
kunnen optreden crctn de perszijde
of crcrn de zuigzijde vctn de brcrnd-
stoftoevoerpomp.

Lekken nan de perszijd,e.

Om deze op te sporen mcqkt men
wcrrtels en leidingen qcrn de buiten-
zijde schoon en controleer die
terwijl de motor drcrcrit.

Men moet voorcrl zorgen de wcrrtels
vcrn de brcrndstofleidingen niet te
forceren bij het crcrndrcraien.

Lelcken aan de zuigzijde.
D.w.z. tussen brcrndstoftcnk en

brcrndstof toevoerpomp, wcrcrrdoor
lucht in de leidingen binnendringt.
Men moet in dit gevcrl clle wartels
tussen brcrndstoftank en brandstof-
pomp goed vqstzetten.
En ook kcrn op <rndere wijze lucht in
de leidingen komen, n.l. wanneer er
te weinig brqndstof in de tcrnk is.

Controleer dit dus in de eerste
plcrcrts.
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Ontluchten

Wcrnneer ondcrnks alle voorzorgen
toch lucht in het brandstof systeem
komt, moet men dit ontluchten.
Gewoonlijk kqn dit beperkt blijven
tot de lcrge drukleidingen. Hiertoe
gccrt men als volgt te werk.

l. Geef enige slcrgen met de hef -

boom vcrn de toevoerpomp Q in
cfb. 24).

2. Open vervolgens de ontluchtings-
krcran (l) vcrn de inspuitpomp.
Pomp met het hcndpompie de
brcndstof op tot er geen lucht
meer uit de leiding komt. Sluit
crl pompende de krqcrn weer.

Alb. 24 Inspuitpomp

De brcrndstofinspuitpomp is een
precisie-instrument, dct crlleen mcrg

worden behcndeld door speciclisten,
die over het dcrcrrvoor noodzckelijke
gereedschcrp beschikken.
In de cfstelling vcrn de regulcteur
mqg geen wijziging worden crqn-

gebrcrcht, dcrqr dqn de gcrcrntie
vervqlt. Wclnneer de brcrndstof -

toevoer ncrcr de verstuivers normcrql
is en het ,,krcken" vcrn deze goed
kcrn worden waqrgenomen, kan de
oorzcrck vcrn niet starten vcrn de
motor liggen in een foutieve clf -

20'

stelling vcrn de pomp. Het is in dit
gevcl gewenst, uw motor door de
DAF-cgent te lcrten controleren en
<rf stellen. Ncr iedere 4 8.0 0 0 km
verdient het crcrnbeveling de inspuit-
pomp te lcrten controleren en testen
door een vcrkkundige.
Iedere 4.0 0 0 km dient de cqrterolie
vctn de inspuitpomp te worden ver-
verst met ccr. t/+ liter motorolie.

Afb. 2l De mechqnisehe regulqteur
(DS 575 motorl

De mechanische regulcteur vqn de
DS 575 motor is vcrn de fcrbriek uit
gevuld met ccr. I 5 0 cc motorolie.
Controleer iedere 4000 km het
nivecru door de nivequplug uit te
dracien en zo nodig olie bij te
vullen.

De verstuivers
Voor een goede werking vcrn de
dieselmotor is het een crbsolute
vereiste, dqt de verstuivers op de
juiste inspuitdruk zijn crfgesteld.
Voor controle vqn de inspuitdruk
moet men gebruik mqken vcrn de
hiertoe bestemde specicrle appqrcr-
tuur. De uitvoering vqn deze werk-
zcrqmheden mqg crlleen worden
opgedrqgen crctn deskundigen.
Het verdient crcrnbeveling steeds

Wru



enige op de juiste druk cf gestelde
reserve-verstuivers bij de hcrnd te
hebben.

Wan:reer men twijfelt, of een ver-
stuive:' niet goed f unctioneert, kcrn

men crls volgt te werk gcrcrn:

Drcrai bij stationqir toerental de
wqrtelmoer vqn de inspuitleiding
ctqn de verstuiver los, totdqt diesel-
olie kcrn ontsncppen.

Wcrnneer dit nu de wcrrtelmoer vctn

een slecht werkende verstuiver is,
dcrn geeft dit losdrcrqien geen merk-
bqre invloed op de werking vcrn de

motor.

Deze proef geeft echter geen bewijs,
dct de verstuiver slecht werkt, dqcr
ook de mogelijkheid bestaqt, dat een

element van de brcrndstofinspuit-
pomp defect is. Om dit te kunnen
acrntonen dient men de vermoedelijk
slechte verstuiver te vervqngen door
een goede reserve verstuiver en de
proef te herhcrlen.

luchtfilters
Het luchtfilter dient gelijktijdig rnct
de motorolieverversing te worden
schoongemcrcrkt en vcrn nieuwe olie
te worden voorzien.
Verwijder de oliepcrn en het element.
Wqs deze uit in dieselolie, dro og ze

met sqmengeperste lucht en vul de
pan tot de qangegeven merktekens
(tussen de pijlen).
Dompel het element in de motorolie,
lcrat het uitlekken, plcrats het in de
oliepcrn en monteer deze weer.

ffiM
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Afb. 26 Het luchtfilter

KOETSYSTEEM

Het is vcrn belcrng het mqximqle
koelef f ect vcrn het koelsysteem te
behouden. Spoel dcrcrrom cilinder-
kop en rcrdiqtor twee mcrcrl per jcrcr

door.
Zorg ervoor dat de luchtdoorgang
vcrn de radiqtor niet verstopt rqcrkt

door vuil of insecten. Dit belemmert
een goede luchtstroom, dus een
goede wcrrmte crf gifte.
Wcrnneer het koelwater kookt , zel
dcrn de wqgen stil, doch lclcrt de

motor stcrtionair (dus onbelcrst) door-
drcrcrien, totdcrt de temperqtuur vcrn

het koelwcrter is gezcrkt. Giet geen

koud water in een wqrme motor.
Hierdoor kunnen cilinderkop, -blok
enz. scheuren.

Thermostcrcrl

De thermostaqt regelt de koelwcrter-
stroom bij koude en wcrme motor.
Wqnneer de bedrij f stempercrtuur
nog niet is bereikt wordt het koel-
wqter vicr een omlooppijp terug-
gevoerd ncrqr de pomp.
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Het zal duidelijk zijn dcrt een goede
werking vcrn de thermostcrcrt zeer
belcrngrijk is voor een goede koeling.
Een defecte thermostqqt moet dqqr-
om direct worden vervcngen.

llfb, 27 V-SilcCr'spcrnning

V-SllGI(If

De spcrnning vcrn de V-snqqr dient
op geregelde tijden te worden ge-
controleerd. Bij een juiste spcrnning
moet men de snqqr tussen ventilator
en dyncrmo t 2-15 mm kunnen
indrul<ken híe crfb. 27).
De spcrnning kan ingesteld worden
door middel vcrn de stelbout in de

dynamosteun ncr eerst de beide
bevestigingsbouten te hebben los-
gedrcrcid.

Doorspoelen

Lcrct tweemqal per week het koel-
systeem d.oorspoelen teneinde het
verstopt raken vcrn kcrnqlen te
voorkomen . Acngezien echter het
blok thermo-syphon koeling heeft
kcrn men niet op de gebruikelijke
wíjze doorspoelen. Gcl dqcrrom qls

volgt te werk:
l. Verwijder de vuldop en tcp

rcrdicrtor en cilinderblok crf. Breng
de vuldop 'weer qcrn.

22.

Alb. 28 Aftcrpkrcrcrn vcrn cilinderblok

Mcck de rcrdiotorslqngen los vqn
het motorblok.

Steek een wcrterslqng in de
onderste rcrdicrtorslcng en drcrqi
er een lcrp omheen teneinde zo

weinig mogelijk druk te verliezen.

Lacrt nu wcrter door de rcrdicrtor
stromen totdct het er qcrn de
bovenzijde schoon uitkomt.

Mccrk het thermostqcrthuisdeksel
los en verwijder de thermostcrcrt.

Controleer de werking vcrn de
thermostaat.

Breng de thermostcrcrt weer crcrn

en mcrak de radiatorslcng vcrst.

Vul het gehele systeem met
zqcht wcrter en tcp dit weer qf
ncrdqt de motor de bedrijfs-
temperatuur heeft bereikt. Dit
kan het beste qcrn het einde vcrn

de dag gebeuren dcrqr niet met
koud wcrter mcrg worden gevuld
voordqt de motor is cf gekoeld.

Doe dit enige mcrlen en spoel bij
de lcrcrtste keer de rcdictor nog-
maqls door.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Alb. 29 Altcpkrcrcrn in rcrdicrtor

Anti-roest middel

Het is strikt noodzqkelijk zomeî en

winter een crnti-roest *ìdd.l ctqn

het koelwcrter toe te voegen, ten-
einde de corrosieve werking in het
koelsysteem te onderdrukken. Als
crnti-roest middel moet een emul-
geerbcrre olie (bijv. Shell Doncrx C)

worden gebruikt, welke I "/" vqn de

hoeveelheid koelwqter moet be-
drcrgen. Het koelwqter krij gt hier-
door een melkwitte kleur. Wcrnneer

tijdens een geregelde controle mocht
blij ken dcrt het koelwcrter door-
zichtiger is geworden mcrg I 0 0 cc

worden toegevoegd.

Bii vorst

Voor de vorstperiode invclt is het
noodzcrkelijk de nodige voorzorgs-
mcrcrtregelen te tref f en. Het koel-
wcrter vqn het systeem mqg niet
bevriezen, dcrcrr dit een beschcrdiging
vcn het blok, de rcrdiqtor, de pomp

en de leidingen zq.l veroorzcrken.

Om dit te voorkomen bestaìrn er

drie methoden:
l. De wcrgren plcrcrtsen in een ver-

wqrmde ruimte of de motor ver-
wqrmen met behulp vctn een
verwqrmer, welke onder de

motorkcrp of de oliepcrn wordt
geplcrctst.

Het koelwcrter uit het gehele
systeem crftcppen, wqnneer het
voertuig in een onverwcrrmde
ruimte of in de buitenlucht wordt
gezet.

Het vriespunt vqn het koelmiddel
verlcrgen, door toevoeging vctn
qnti-vries.

Aftcppen

Wqnneer geen qnti-vries wordt ge-

bruikt dient men er voor te zorgert,
dcrt gedurende het in bedrij L zijn
vctn de wctgen, de temPercrtuur vctn

het koelwcrter steeds boven de 0' C
kcrn worden gehouden. Lcrnge perio-
den vcrn stilstqnd mogen hierbij dus
niet voorkomen.
Het koelwcrter moet dcrn nc gebruik
vqn het voertuig volledig worden
cf getcrpt en worden opgevqngen.
Verwijder hiervoor de vuldop en

open de cftcpkrcrcn in het cilinder-
blok en in de onderbcrk vqn rcrdicltor
(crf b. 28 en 29).

Teneinde te voorkomen dct enig
wcrter zcrl achterblijven lclcrt men de

motor gedurende zeer korte tijd
stqtionqir drcrcrien. Het in emmers

opgevangen wcrter zq) gedurende
de stilstcrnd in een verwqrmde
ruimte moeten worden geplcrcrtst en

bij het wederom in gebruik nemen
vqn het voertuig in de rcrdictor
moeten worden gegoten, omdcrt het
steeds opnieuw vullen vctn vers
water de vorming vcrn ketelsteen
bevordert.
Ncr het vullen vcrn het koelsysteem
dient men de motor 2 tot 3 minuten
snel stqtionair te laten lopen en

dqqrncr weer bij te vullen tot het
overlooppijpje.
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Anti.vries mÍddelen

Er zijn in de hclndel diverse prepa-
rqten verkrijgbqqr, die men onder
de nctcrm vcrn qnti-vries middelen
tracht te verkopen. Deze voldoen
evenwel niet qctn de gestelde eisen
en kunnen, clhoewel zij een vries-
puntverlcrging greven, crcrnzienlijke
schcrde in het koelsysteem ccrn-
richten. Er wordl mel nqdruk op

Eewezen een crnlÍ-vries te gebruiken
vcrn een bekend en belrouwbcqr
merk.
Het toepcrssen vcrn dieselolie,
petroleum, glycerine enz., wordt ten
sterkste crf gercden. De uitwerking
vctn genoemde producten is vcrn

dien qqrd, dclt een ernstige be-
schcrdiging plccts kcrn vinden. Het
meest geschikte crnti-vries middel
voor deze motor is een vloeistof op
glycol bcrsis.

Het is niet mogelijk vcrn cllle goede
soorten clnti-vries hier de meng-
verhoudingen weer te geven. De
goede soorten worden prcktisch
clle in bussen verkocht, wctctrop
de mengverhoudingen stqcrn crqn-
gegeven.

Enige opmerkingen

1. Alvorens over te gqqn tot het
gebruik vctn crnti-vries, verdient
het crcrnbeveling het koelsysteem

PERIODIEK

DAGETITKS
l. Controleer het oliepeil met de

peilstok en vul bij indien nodig.
2. Controleer de hoeveelheid wqter

in de rcdiqtor.
3. Koelwcrterslcrngverbindingen en

hoedqnigheid vctn slcrngen con-
troleren.

24'

terdege te reinigen en de kop-
pckking op lekkcrge te contro-
leren (lekkcrge vcrn glycol in de
motor veroorzcrqkt vcrstkitten vcrn

delen). Ook de wcrterslqngen
dienen te worden ncrgezien en
eventueel te worden vervqngen.

Wordt het koelsysteem gevuld
met een qnti-vries mengsel, dcrn

zqJ de vulling slechts tot even
boven de pijpjes mogen komen,
crcngezien bij tempercrtuurver-
hoging dit mengsel meer uitzet
dqn wcrter.

Indien de hoeveelheid koelvloei-
stof ncr een periode vermindert,
moet een mengrsel vcrn gelijke
scmenstelling als het oorspron-
kelijke worden bijgevuld. Wqter
crlleen zo.l het vriespunt ver-
hogen.

Anti-vries gemorst op de cqrros-
serie zo.l het lcrkwerk crcntcsten.
Spoel dit rijkelijk met water crf.

Het crfpoetsen met een doek
vergroot slechts de oppervlqkte
vqn acrntqsting.

Wordt bij het verwisselen vcrn

de motorolie een kleverige
substantie in de cf getcrpte olie
gevonden dcrn kcrn worden qcrn-

genomen dat de cnti-vries in de
motor is terechtgekomen. Een
grondige reiniging en inspectie
zijn dcrn noodzckelijk.

ONDERHOUD

4. Werking vcrn rolhoes controleren.
5. Controleer de brandstofvoonqqd

IEDENE 2|||||l KM
1. (DS575 motor) Motorolie ver-

versen.
2. (DS 575 motor) Luchtfilter rei-

nigen en filterolie verversen.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.
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IEDENE 4fl||O KM

I . Motorolie verversen.
2. Luchtfilters reinigen en filter-

olie verversen.
3. Cqrterolie vcrn inspuitpomp ver-

versen met cq. Y+ liter motorolie.
4. (DS 575 motor) Olienivequ vctn

regulcrteur huis vcrn brcrndstof -

pomp controleren en zonodig
bijvullen met motorolie.

5. Filters op kleppendeksel rei-
nigen en olie verversen.

6. V-snacrr spcrnning controleren.
7. Alle leidingen en pijpverbindin-

gen controleren.
8. (DD 57 5 motor) Smoorklepbe-

diening smeren.

9. Werking vqn remluchtcompres-
sor controleren.

10. Bediening uitlcrqtrem (indien
gremonteerd) smeren.

IEDENE Sflfl|| KM

l. Smeeroliefilterelement
vernieuwen.

2. Element brcrndstof grof f ilter
reinigen.

3. Kopbouten vcrn remlucht com-
pressor controleren.

IEDENE 16.000 KM

l. Elementen vqn brqndstof fijn-
filter vernieuwen.

2. Klepspeling controleren. De

speling (bij koude motor) be-
dracrgt 0,5 mm.

3. Mqximum onbelcst toerentql
controleren.

4. Af stelling stcrtioncrir toerentql
controleren.

AIle bouten en moeren vctn

motor en qccessoires natrekken.
Denk speciccl aan inspuitpomp,
turbo-compressor en remlucht-
compressor.
Filter crchter ontluchtpijp vcrn

motorventilcrtie reinigen.
Acrndrij ving toerenteller crcrn

rechterzijde vcrn motorblok spcrcrr-

zc:r:m met vet smeren.
Motor uitwendig reinigen.

Alb. 30 AcndrijvinE toerenteller

IEDENE 48.f|||O KM

l. ZeeÍ. in oliepcrn reinigen.
2. Verstuivers demonteren, reinigen

en testen.
3. Remluchtcompressor reinigen.
4. Persleiding vcn compressor nctcrr

drukregelqqr reinigen c.q. ver-
vangen.

5. Inspuitpomp testen en vullen met

motorolie (Y+ liter).
6. Brcrndstoftcrnk en bodemzeef

reinigen.

8.

NIEUWE OF GEREVIDEERDE MOTOR

Bij een nieuwe of gerevideerde motor moeten tijdens de inloopperiode enige
extrcr beurten worden uitgevoerd en wel bij:
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600 KM

1. Motorolie verversen.
2. Luchtfilter reinigen en verversen

met motorolie.
3. Oliecqrter vctn brqndstofinspuit-

pomp verversen met motorolie.
4. (DS 575 motor) Olienivequ vctn

regulcrteurhuis vcrn brcrndstof -

1400 KM

l. Motorolie verversen.
2. Luchtfilter reinigen en verversen

met motorolie.

2s00 KM

l. Zeet in ondercqrter reinigen.

Alb. 3l Aqnhcclvolgorde cilinderkopmoeren
(DD 575 motor: Acnhcrcrlspcnning 25-26,2 mkg.)

(DS 575 motor: Acnhccrlspcnning Zg,Z-30,6 mkg.)

pomp controleren en zonodig b,ii_
vullen met motorolie.
Filterelement vcrn smeeroliefilter
vernieuwen.
(DS 575 motor) Oliezeef vcrn
turbo-compressor vervcrngen.
Cilinderkopmoeren crcrnhalen (zie
ctfb. 3 I ).

Klepspeling controleren.

2. Motorolie verversen.
3. Luchtfilter reinigen en verversen

met motorolie.
4. Filterelement vctn smeeroliefilter

vernieuwen.
5. Brandstofgrof f ilter reinigen.
6. Klepspeling controleren.

5.

6.

7.

8.

Dcrarncr volgens de normqle verversingsperiode (iedere 2000 of 4000 km).

Stqrt niet
STORINGSTABEL

Brcrndstof tcnk leeg.
Toevoerpomp defect.
Verstuivers verstopt.
Inspuitpomp defect of onjuist cfgesteld.
Lucht of lekkcge in brcrndstofsysteem.
Te lcrge qccuspcnning.
Te dikke smeerolie.
Hcngende kleppen.
Lekke koppckking.
Verbroken of slechte mqsscr.
Zekering serie pcrcllelschcrkelqcrr doorgeslcrgen.

26



Slcrrl, mcrcrr stopt weer
Brcrndstofleiding of filter verstopt.
Ontluchtingsstop op brcrndstofpomp los.

Lucht in brcrndstof systeem.
Toevoerpomp defect.
Ontluchtleiding op tcnk verstopt.
Uitlcrcrtrem niet goed crfgesteld.

Slcrqt oveÌ

Hangende kleppen.
Verstuiver verstopt of defect.
Lucht in brcrndstof systeem.

Oververhitting
Verstopte radiclteur.
Defecte wcrterpomp.
Slippende V-sncrqr.
Te weinig water.
Thermostccrt blijft hcrngen.

Inspuiting te lclclt.

Uitlaqt roold
Smeerolienivecru te hoog.
Lekkende verstuiver.
Inspuiting te lcrct.

Lcrge compressie.
Mcrximum inspuitpompopbrengst te hoog.

Motor trekt niet
Pompopbrengst te klein.
Lekkende kleppen.
Te kleine klepspeling.
Versleten zuigers of veren.
Luchtfilter verstopt of boven niveau gevuld.

Slecht crfgestelde uitlacrtrem.
Brandstof f ilter verstoPt.

Molor loopt onreEelmcrtig

Lucht in brcrndstof systeem.
Toevoerpomp defect.
Inspuitpomp defect.
Lekkende inspuitstukken.
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CHASSIS

TECHNISCHE GEGEVENS
(Voor olie- en vetsoorten, zie lqqtste blz.)

Koppeling

Vrije slcrg koppelingspedcrcl 25-35 mm
Speling hefbomen crcrn

koppelingshuis 2,25 mm

Versnellingsbck

Olie-inhoud,:

Achtercrs

Olie-inhoud:

Voorqs

Vlucht
Ncrloop
Toespoor
Fuseepenhelling
Max. wieluitslag binnenwiel

Stuurinrichting

Olie-inhoud stuurhuis
mechcrnisch
hydrcrulisch

VtIÍeIen

Wielenmqqt

Bqnden

Bcrndenmqcrt :

Bcrndenspcrnning :

6,5 liter

L4 liter

l' -F 30'
2" 30', -r- 30'
I-3 mm
5" 30',

40'

tot vulplug
3,5 liter

7,5 X 20 (10 gcrcrts)

t 0.0 0 X 20 trcrnsport
of t 1.00 X 20114 p.r.
Voor bcrndenspcnning wordt ver-
wezen nqctr de specificatie vctn de
bandenfabrikcrnt

Remsysteem

Mcrx. druk in luchtdrukketels 4,8-5,3 kg/cm2
Inhoud vorstbeveiliger 200 cms
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ALGEMEEN ONDERHOUD

KOPPETING

De koppeling wordt hydrcrulisch
bediend.
Iedere 4000 km moet de hoeveelheid
remvloeistof in het reservoir worden
gecontroleerd evencrls de vrije slclg

tussen stelbout en hefboom híe
crfb. 32), welke L,2 mm mag
bedrcrgen.

Alb. 32 Afstelling koppeling

Voor het crfstellen eerst controleren
of de zuiger in de hulpcilinder tegen
de crchterwand vcrn de cilinder rust.
Dcrcrrncr de borgmoer losdrcraien en

bij een te kleine slcg de stelbout
linksom en bij een te grote vrije slcrg

rechtsom dracrien. Vergeet voorcrl

niet de borgmoer weer vcrst te zetten.
Indien de vrije slcrg vcrn het koppe-
lingspedcrcrl (+- 30 mm gemeten qctn

het pedccrl) eenmcrql goed is cfge-
steld, behoeft hier niet meer ncrqr te
worden omgekeken.

Ontluchten

Indien enig deel vcrn het hydrcrulisch
koppelingssysteem gedemonteerd is

geweest, of indien is gereden met
te weinig remvloeistof, is het nood-
zcrkelijk het koppelingssysteem te
ontluchten.
Vul het reservoir, hetwelk zich links
onder de motorkcp bevindt en schuif
een rubber slcrngetje op de ontluch-

Afb, 33 Vloeistolreseruoir voor
koppeling

tingsnippel vcrn de hulpcilinder en

dompel het qndere einde in een
gedeeltelijk met verse remvloeistof
gevuld glczen pot je. Drcrai nu met

een sleutel de nippel één slcrg los.

Trcrp het koppelingspedccrl lcrng-

zcrcrm in en drcrai de nippel dicht
voor het einde vcrn de pedcrclslcg
is bereikt.
Lacrt het pedcrcrl weer terugkomen
en herhacrl dit net zo lcrng totdclt er
geen luchtbellen meer in het glcrzen
potje opstijgen.
Het is belcngrijk tijdens het ont-
luchten het vloeistofpeil in het
reservoir te controleren en zonodig
bij te vullen. Hierdoor voorkomt men

dat opnieuw lucht in het systeem
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komt, wqqrdoor het nogmcrcrls zolJ

moeten worden ontlucht.
De remvloeistof, die uit het systeem
is gevloeid, kcn niet direct worden
gebruikt voor het bijvullen vqn het
reservoir.

Het clf tcrppen vctn versnellingsbcrk
en crchterbrug kcrn het beste ge-
beuren, nqdqt de wagen enige tijd
heeft gereden. De olie is dqn

VENSNETTINGSBAK EN ACHTENBBUG

Deze vloeistof bevat teveel lucht en
dient een uur of twee te stqcn, crl-

vorens zL) veilig weer kcrn worden
gebruikt. Gooi vuile remvloeistof
wegÍ, deze kqn storingen veroor-
zcrken.

wcrmer (dunner) en vloeit ge-
makkelijker weg. De olie dient de
eerste mcrql te worden ververst nq
600 km; vervolgens iedere I6.000 km.

Te grote speling in de stuurorgcnen
is een oorzqcrk vcrn onzeker sturen,
slcrcrn vctn het stuur en te veel
speling in het stuurwiel.
Men moet er echter rekening mee
houden, dqt de oorzqcrk hiervcrn zo-
wel kqn liggen in de stuurinrichting
zelÍ. crls in de speling in de stuur-
verbindingen.

De hydrculisch bekrcrchtigde stuur-
inrichting behoef t weinig onder-
houd.
Het hydrc4lisch medium is tevens

STUUNINNICHTING

NEMSYSTEEM

smeermiddel. Dit dient ververst te
worden ncr de eerste 2 5 0 0 km en
daqrncr iedere 24.000 km.
Controleer het peil iedere 2000 km
met stilstcande motor.
Vul zonodig bij en stqrt dcrcrrnq de
motor. Zc.kt de olie nu onder peil,
dan is er lucht in de leiding. Het
ontluchten geschiedt door bij
lopende motor de ontluchtschroef te
openen en het stuurwiel vctn het
ene einde ncrcr het andere te
drcraien. Het f ilter moet iedere
48.000 km worden vernieuwd.

De voetrem bedient de wielremmen
luchtdruk-mechcnisch. De rem-
schoenen worden uitgezet met be-
hulp vctn een ,,S"-nok, die via een
zgn. slcrckcdjuster door een mem-
bracn in een remluchtkqmer wordt
bediend. De handrem werkt mechq-
nisch op de crchterwielen en werkt
onafhcrnkelijk vctn de voetrem. De
hcrndremhefboom is voorzien vcrn

een ratelmechcrnisme, wctcrrmede
wordt verkregen, dcrt door middel
vctn een ,,pompende" beweging (de
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knop op de hefboom dan niet
indrukken) de hcndrem strcrkker kcrn

worden ccngetrokken. Het lossen
vcrn deze hcrndrem geschiedt echter
door de knop op de hefboom wel in
te drukken en de hefboom snel en
met enigrszins krcrcht in ruststcrnd
terug te brengen.

Controle

Om te controleren of het luchtdruk-
gedeelte vctn het remsysteem ctqn
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de gestelde eisen voldoet, moet

men de motor stqrten en snel
stcrtioncrir lqten drqcrien. De tcnk-
druk (zwcrrte wijzer) moet nu op-
Iopen tot 4,8-5,3 kglcm2. Wcrnneer

deze wcrcrrde bereikt is kcrn men de

motor crf zetten. Trcrp vervolgens op

het rempedcrcrl. De druk mag niet
meer dcrn 0,3 kglcmz per pedcclslcg
dcrlen.

Wcrqrschuwing

Wqnneer er geen of onvoldoende
luchtdruk in de voorrqctdketel is,

kcrn er met de voetrem qbsoluul niet
worden crfgeremd, dus ook niet met

een vergrote krcrcht op het rem-
pedcrcrl. Er kcn ncrtuurlijk wel met

de hcrndrem worden geremd.

Remcrfstelling

Stel de remmen nooit crf wcnneer
de trommels wqrm (dus uitgezet)
zijn, qqngezien dcrn de mogelijkheid
bestaat dcrt de remmen gaqn slepen.

Voorrem

I. Zet de hcrndrem crqn.

2. Crick de voorcs op onder een

veerstoel.

3. Plcrcrts een ringsleutel op de stel-
bout kíe crfb. 34), druk de borg-
ring ncrqr binnen en drclci de

bout linksom tot deze vcrst zit.

4. Drcrcri de bout nu zover terug,
dct het wiel juist vrij kan
drcrqien.

5. Herhcrcrl deze crfstelling bij het

tweede wiel.

Alb. 34 AfstellinE rem

Achlerrem

I. Plcrqts stopblokken tegen de

voorwielen en zel de hcrndrem-

hefboom vrij.

2. Crick de qchtercrs op onder een

veerstoel.

3. Plcats een ringsleutel op de

stelbout, druk de borgring nqcrr

binnen en drcrqi de bout linksom
tot deze vast zit.

4. Drcrqi de bout nu zover terug,
dat het wiel iuist vrij kcn
drqcrien.

5. Herhcrql deze cf stelling bij het
tweede wiel.

LuchtdrukbedieninE

In de leiding tussen de compressor
en de tcrnk bevinden zich éen olie-
en wcrterafscheider (A) hie afb. 35),
een drukregelcrcrr en een vorst-
beveiliger (B).

De olie- en wcrtercrf scheider moet

dcrgelijks worden clfgeblczen om

olie en water te verwijderen.
Stcrt de motor en druk de knop ( I )

in tot condens e.d. zíjn crfgeblclzerl.
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[lb. 35 C)Iie. en wqterqfscheider
drulrregelccrr en vorstbeveiliEer

Teneinde de bcrnden op te pompen
dient men ncrdqt de ctfscheider is
cfgeblczen de vleugelmoer Q) te
verwijderen en de slcng crctn te
brengen.
Achter de drukregelccr is een vorst-
beveiliger gemonteerd teneinde be-
vriezing vctn condenswqter tijdens
de vorstperiode te voorkomen. Vóór
de winter moet de beveiliger
gedemonteerd en grondig worden
gereinigd.
Wcrnneer de tempercrtuur beneden
het vriespunt dcralt moet de vorstbe-
veiliger in werking worden gesteld.

rzftHiE
[lb. 36 VorslbeveilÍEer

Hiervoor is een vulplug met peilstok
crcrnwezig G in crfb. 35). De vulstop
moet worden geopend met stil-
stqqnde motor. De knop (5) moet in
de onderste stcrnd stqqn.

De regelknop ( 5 ) bevindt zich qcrn

de bovenzijde. Geheel uitgetrokken:
beveiliging tot 

-4o 
C; hcrlf uitge-

trokken: beveiliging onder 
-4" 

C;
niet uitgetrokken: geen beveiliging
(cfb.36).

Luchtketels dienen dcrgelij ks te
worden cfgetcpt bij lopende motor.

+
I 0. Oplegger-remklep
I l. Afsluiter
12. Koppelingskop
t 3. Mcrnometer
14. Snel ontluchtklep
15. Remluchtkcmer
16. Remluchtkcrmer
L7. Koppelingskop

1. Compressor
2. Olie- en watercrfscheider
3. Drukregelcrcrr
4. Vorstbeveiliger
5. Luchtketel
6. Luchtketel
7. Overstroomklep
8. Leidingfilter
9. Remklep
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Afb. 37 Schencr luchtdruk-mechcnisch renrsysleem (T 1800 ItSl

(Enkelhring, enkelleiding)
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BANDEN EN WIELEN

Conlrole bcrndenspcrnning

Het controleren vctn de sPcrnning

moet gebeuren crls de bclnden koud
zijn, dqar bij een wcrme bcrnd de

spcrnning enigszins hoger zcl liggen.
Denk bij het op spcrnning brengen
vcrn de bcnden óók crcrn het reserve-
wiel. Gebruik een goede bcrnden-
qpcrnningsmeter.

Olie en vel

Olie, vet, petroleum e.d. zijn zeer

schcdelij k voor rubber. Verwijder
dit dcn ook zo snel mogelijk vqn de

bcrnd.

Bcrndensliitcge

Overlcrdingen en een ongunstige
verdeling vcrn de lcrding ziin zeeî
schcrdelij k voor de bcrnden.

l. Een verhoging vcrn de bcrnden-

spcnning boven die, welke ctctn-

bevolen is, heft niet de gevolgen
vcrn de overlcrding op.

2. Snel rijden, heftig crccelereren,

hcrd remmen en het snel nemen
vcrn bochten , zún factoren, welke
alle zeeî ongunstig zíjn en de

slijtcrge vcrn het oppervlcrk be-
invloeden.

3. Sterke en plotseling optredende
plcrcrtselijke wrijvingen b.v. door
het schuren lcngs een trottoir-
bcrnd, een losse steen op de weg
of een vrij diep gcrt in de weg,
kunnen ernstige schade ctctn de
bcrnd veroorzqken.

4. De voorwieluitlijning is eveneens
vqr,l groot belcrng voor de toe-
stcrnd vcrn de bcrnden. Oniuiste
uitlijning zo.l direct kenbqar
worden in de vorm vctn bclnden-
slij tcrge.

WielmoeÍen

De moeren vctn de wielen, die nieuw
of verwisseld zijn, moeten na 100 km
nog eens worden cclngedrclaid. Doe

dit dicrgoncrcrlsgewij ze.

Alvorens een wiel te monteren lcrct

men een druppel motorolie op de
wielbouten .;cllen om te voorkomen,
dcrt de moeren door roest vqst gqctn

zitten.

Men lette er op, dcrt de verzonken
gicrten, wcrcrrin voor het binnenwiel
de conische kcrnt vctn de bout valt
en voor het buitenwiel de conische
veerring, vrij zijn vctn stof en verf
en dct ook de vlakken vcrn wiel-
schij f en de ncrqf lens, die tegen
elkcrcrr vqllen, goed schoon zíjn. Dit
geldt eveneens voor de tegen elkqclr
liggende vlcrkken vcrn de dubbel
gemonteerde qchterwielen.

Door qqnwezigheid vcrn vuil e.d.

liggen de wielen niet vlclk en ont-
stqqn verhogingen, die losse ver-
bindingen, speling en slijtcrge ten-
gevolge hebben. Let op het boven-
staande in het bijzonderwcnneer
men reserve wielen monteert, dcrar

deze dikwijls door stof en modder
zijn verontreinigd.

Vcrn pas geverfde wielen moet men

de verzonken gcrten zorgvuldig
schoonmcrken.
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PERIODIEK

DAGELITKS

Remmen

Luchtdruktanks en olie- en wcrter-
crfscheider cfblcrzen.

Bcrnden en wielen

Bandenspcnning (ook vcrn het
reservewiel) controleren. Controle-
ren of clle ventielen voorzien zijn
vcrn stofdopjes. Ncrgcrcrn of de
bcrnden beschcrdigd zijn en steentjes
en andere scherpe voorrrerpen uit
de bcnd verwijderen. Geen olie of
vet op de banden lcrten zitten, deze
tqsten rubber ctctn.

IEDENE 2OOO KM

StuurinrichtinE

Stuurkogels en fuseepennen smeren.

Veren

Slijtplctten smeren met vet.

Remmen

Afstelling vctn remmen en rem-
pedccl controleren en indien nodig
ncstellen.
Werking vcrn hqndrem controleren.
Hcrndrembediening smeren. Bedie-
ning vcrn luchtdrukremklep smeren.
Alle gcffelpennen smeren (oliekcrn).

Chcssis

Overeenkomstig smeerschemq door-
smeren.

IEDENE 4f||||| KM

KoppelinE

Bedieningscrs vctn koppelingslcger
crctn beide zijden smeren via de
nippels. Vrije slcrg vcrn het koppe-
lingspedccrl controleren.

36

ONDERHOUD

Versnellingsbck

Hoeveelheid olie in versnellingsbak
controleren en zonodig bijvullen.

Acndrijfcs
Kruis- en schuif koppelingen en
tussenlqger smeren met vet.

Achlerqs

Hoeveelheid olie in crchteras con-
troleren en zonodig bijvullen tot crqn
vulopening.

Stuur

Oliepeil in stuurhuis controleren en
zonodig bijvullen (mech. stuur).
Neem dacrrtoe eerst de grille los qls
getoond in cfb. 39.

Bcrndenlier

As vcrn bcrndenlier vicr de twee
nippels smeren.

Cqbine

Schcrrnieren smeren.

Koppelschotel (crlleen trekkers).
Smeer schqrnierqs vicr de nippels.
Mcrck drcciplqqt schoon en vet deze
in. Houd contcrctring droog (niet
invetten !).

Afb, 39 Grille crfnemen
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IEDENE SOf||| KM

Steekqssen en wielen

Bouten en moeren qanhalen.

IEDENE 16.000 KM

Stuurhuis

Bouten qanhcrlen. Eventuele speling
corri geren.

Versnellingsbcrk

Olie verversen.
Bevestigingsbouten aqnhcrlen.

Voorqs

Controleer de wieluitlijning.

Achlercrs

Olie verversen.
Bevestigingsbouten crqnhalen.

Remmen

Filter vcrn olie- en wqterqf scheider
reinigen.
In de ,,slcrck-crdjusters" zit een plug.
Ten behoeve vcrn de smering deze
plug vervqngen door een nippel en
smeren met vet. Dqqrncr de plug
weer crqnbrengen. De cts wctctrctqn

de ,,S"-nok zit met vet smeren. Bij

de voorwielen één nippel en bij de
crchterwielen twee nippels.

Wiellcrgers

Speling controleren.

Veren

Bouten vcrn veerophcrnging qctn-

drqcrien om eventuele speling tussen
cie rubber bussen op te hef f en.
Moeren vctn veerstroppen ctcrn-

trekken.

Schokbrekers

Werking schokbrekers controleren
en zonodig bijstellen.

Acndriifcs
Flensbouten vcrn kruiskoppelingen
en ophcngbouten vctn tussenlager
cqnhqlen.

Ccrbine

Bouten en moeren crctnhclen.

Chcrssis

Geheel reinigen.

IEDERE 24.|||||| KM

Olie in stuurmechcrnisme verversen.
(Hydr. stuur).

Koppeling

IEDENE 32.flf||| KM

Schuifbus en druklcrger spacrrzctcrm

smeren vicr de smeernippel op het
koppelingshuis.

Wiellcgers

Wielncrven demonteren en wiel-
lcgers schoonmqken en invetten.
Vet goed in de lcrgers kneden en

nqven voor '1" deel vullen met vet.

Remmen

Remvoeringen en remtrommels
controleren.

IEDENE 48.flf|O KM

Componenten remsysteem
controleren.

IEDENE 8O.Ofl|| KM

Membrqnen vctn remluchtkcrmers
vernieuvyen.

37



NIEUWE OF GEREVIDEERDE ONDERDELEN

Versnellingsbck en achtercrs

Tcp de olie cf ncr de eerste 600 km. Vul de huizen met dunne olie, crick de
qchteras op en lcrct de motor met middelmcrtig toerentcrl ongeveer een minuut
drqqien, terwijl de tweede of derde versnelling is ingeschckeld. Top weer sf
zotg er voor dct geen spoelolie cchterblijft. Vul dcrcrrna tot qcrn de nivecru-plug
met de voorgeschreven olie.

STORINGSTABEL

KOPPETING
Slipt

Onjuiste cfstelling.
Voering verbrcrnd of versleten.
Plcrten vet.

Komt niet vrij
Te grote pedcrcrlslcrg.

Onjuiste drukvinger-cfstelling.

lcrtelt
Gebroken veren.
Versleten druklcrger of drukgroep.
Vork los op crs.

VENSNETLINGSBAK
llficrckt te veel Eeluid

Onvoldoende of onjuist smeermiddel.
Tcrndwielen of lcgers gebroken of versleten.
Schcrkelvork is verbogen.

Schqkelt moeilijk
Koppeling komt niet vrij.
Schakelvorken ]<lemmen.
Schckelringen klemmen.
Versnellingsbcrk los vctn koppelingshuis.

Btiilt niel ingeschqkeld
Tcrndwielen of lcrgers versleten.
Schckelvork verbogen.
Versnellingsbck los vqn koppelingshuis.

TUSSENAS
Abnormcrle Eeluiden

Kruiskoppeling niet in juiste stclnd.
Olie-gebrek.
Slijtcrge in koppelingren of tussenlqger.
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ACHTEBAS

Te weinig of onjuist smeermiddel.
Lcrgers te vqst.
Versleten lcrger.
Onjuiste speling tussen pignon en kroonwiel.

stoppen en/of stcrrten
Losse ccndrij fcs.
Koppeling ontsteld of versleten.
Inwendige ontstelling of slijtcrge.

REMSYSTEEM

Onjuiste cfstelling.
Terugtrekveer remschoenen zwcrk of gebroken.
Losse of beschqdigde wiellcgers.
Remcilinders defect.
Geen vrije pedcrcrlslclg.

Remklep defect.

Remvoering plcrctselijk defect.
Geen originele remvoering.
Remmen onjuist cfgesteld.
Remklep defect.

STUUNINNICHTING

Te weinig olie.
Te lcrge bcrndenspcrnning.

Onjuiste crfstelling.
Onjuiste voorwieluitlijning.

Te hoge bcrndenspcrnning.
Speling in voorwiellcgers.
Versleten fuseepennen of bussen.
Def ecte schokbrekers.

BromEeluid

Speling merkbcrqr bii

Slepende remmen

Blokkerende remmen

Stuurwiel drcrait zwqqr

Stuurwiel stoot

Te veel speling in stuurwiel
Onjuiste crfstelling.
Versleten stuurkogels.
Versleten f useepennen of bussen.

Speling in voorwiellcrgers.

Stuurpomp mcrqld lcrwacri (hydr. sluurinrichtingl
Filterelement verstopt.
Te weinig olie.
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ELECTNISCHE INSTATTATIE

TECHNISCHE GEGEVENS
Accu:

spcrnning
ccrpcrciteit
Dyncrmo:
Slcrrlmotor:
ZekerinEen:

Lcmpen:
Koplcmpen duplolcmp
Stcrdslichtlcmp
Achterlichtlcrmp
St opl i cht lcrmp/ri cht in gf crctnwij zerlcmp
Richtingqanwijzerlcmp vóór
Cabineverlichting
Instrumentenverlichting (groen)
Controlelclmpjes
Richt in gctcrnwij z ers chqkelcrcrlcmp

ALGEMEEN
Accu

De accu moet minstens iedere mqcrnd
worden gecontroleerd. De vloeistof-
(electrolyt ) moet clltild even boven
de plcten stcrcn. Is het nivecru
gezctkt, dcrn moet men uitsluitend
bijvullen met gedestilleerd wcter.
Polen en poolklemmen vctn de qccu
moet men steeds goed schoon en
vrij vcrn oxydctie houden. Vet ze in
met zuurvrije vcrseline.
Mcrak de luchtgcrct jes in de vul-
doppen vrij door ze met een ijzer-
drccrdje door te steken.
Het verdient crcrnbeveling de toe-
stand vqn de qccu vctn tijd tot tijd
te controleren door het s.g. vctn het
zuur te meten.
De volgende gegevens kunnen
worden ccngehouden:
Volledig gelcden I,28-1,3 0; hcrlf
ontlcrden -F | ,2L; beneden 1,1 5 qccu
geheel ontlcrden.

40.

L2V
2 X 120 Ahl?1h
4s0 wl12 v
4 pkl24 V
IO X 8 A
2 X 25 A

4sl4a w
4W
5W

t5w
15W
5W
2W
2W
2W

ONDERHOUD
De cflezing moet voor de ver-
schillende cellen ongreveer gelij k
zijn. Wcrnneer het zuur wordt ge-
wogen moet gelijktijdig worden
gecontroleerd of de hoeveelheid die
in de zuurweger wordt opgezogen,
schoon is.

Dyncrmo en slqrtmolor.

De dyncmo moet iedere 32.000 km
worden gecontroleerd teneinde een
goede werking te verzekeren.
l. BedrcdinE. Controleer de be-

drclding en de isolctie op breuk
of beschcrdiging en zoîg dcrt clle
crcrnsluitingen schoon zijn en
goed vqst zitten.

2. Collectot, Een vuile collector kqn
worden schoongemccrkt door er
een schoon droog lapje tegen te
houden en het qnker lcrngzcram
met de hcnd te drcraien.

3. Borstels. Controleer of de borstels
vrij in de houders kunnen be-



wegen. Wanneer de borstels zo

ver zijn versleten dat de borstel-
kcrbel bijncr tegen de borstel-
houder ccnligt, moeten de
borstels worden vervqngen.

Indien de dyncrmo ncr deze controle
nog onvoldoende werkt dient men
dyncmo en regelcrcrr door een

specicrlist te lcrten testen.
De stroomspqnningsregelccrr is door
de fcrbriek op de juiste wqqrde
crf gesteld en verzegeld.
De stqrtmotorcontrole komt geheel
overeen met die vctn de dyncrmo.

Alb. 40

De serie-pcrrqllelschcrkelqcrr

De serie-pqrcllelschakelcrcrr bevindt
zich onder de stoelzitting vqn de

bijrijder. Hierin bevinden zich voor
het stqrtcircuit twee crf zonderlij ke
zekering€f,, terwijl twee reserve-
zekeringen in het deksel zijn bij-
gevoegd.

Koplcrmpen
De koplcmpen zijn vqn een type
wctqrvqn de ref lector en het glcs
één geheel vormen. Zlj geven een
ctsymmetrische lichtbundel. Door
middel vqn een eenvoudige ver-
stelling kunnen deze lcmpen zowel
voor het rechts- als voor het links-
houdend verkeer worden ingesteld.

A. Het cfstellen vctn de koplcmpen
geschiedt op de volgende wijze:

l. Plcats de \^rqgen op een vlqkke
horizontcle vloer, zodcrnig dct de
koplcrmpen op 5 m crfstand recht
voor een verticcrle wqnd of
scherm stcrqn.

2. Schcrkel het dimlicht in en
scherm de rechter koplcmp crf .

3. Zet op de wcrnd een horizontcrle
lijn, welke voor een belcste
wagen 5 cm en voor een on-
belcrste wcrgen 8,5 cm lcrger ligt
dcrn het hart vcrn de koplcrmpen.

4. Verwijder de chroomrcnd (crf b.
4 I ) door de wijs- en ringvinger
in de gcrten vqn de chroomrqnd
te steken en de duim te plcrcrtsen

op het koplcmpglcs, wacrrdoor
de chroomrcrnd zonder gereed-
schcrp kan worden crf getrokken.

5. Nu zijn er twee stelschroefjes
zichtbcclr wccrrmede de dimlicht-

@
Afb. 4t

bundel kqn worden clf gesteld.
Door verdrccriing vctn de bovenste
stelschroef ( I in cf b. 42) moet de

dimlichtbundel zodcnig worden
crf gesteld, dat het horizontcrle
gedeelte vcrn de licht-donker
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grens op de in punt 3 genoemde
lijn vcrlt.

@
Afb. 42

Denk voorts een verticcrql vlcrk
v.cnuit het hcrt vcrn de koplcrmp
en evenwijdig ctcrn de lengtecrs
vctn het voertuig ncrcrr de in punt
I genoemde wcrnd. Door ver-
drcrcriing vcn de onderste stel-
schroef Q in cfb. 42) wordt de

knik in de dim lichtbundel zo

gesteld, dqt deze vclt op het
snijpunt vqn het denkbeeldige
verticcrle vlcrk met de horizontqle
lijn.

6. Herhqcrl dezelfde hcrndeling met

de rechter koplcmp doch nu

met crfscherming vctn de linker-
koplcrmp crls genoemd in de
punten 2 t/m 5.

Het instellen vctn de koplcmpen
voor rechts- of linkshoudend
verkeer:
Verwijder de chroomrqnd hie
punt A4 ).

Verwijder het glcrs met reflector
(deze vormen één geheel) door
één hcrnd tegen het koplcmpglas
te houden (cfb. 43) en met de
crndere hcrnd de linksboven be-
vindende borglip crchterover te
drukken.
De ref lector met glcrs is nu los
vcrn het koplcrmphuis en crqn de
crchterzijde vqn de reflector is nu
de duplo lcrmpf itting zichtbcrcrr
met er onder een plcstic schuifje.

@,
Afb, 44

4. Rechtshoudend verkeer : verwij-
iler de fitting met gloeilcrmp en
b"*.eg het schuifje (cf b. 44)
nctqr links; plccrts dqqrncr weer
de fitting met gloeilcmp.
Linkshoudend verkeer: Verwijder
de fitting met gloeilcrmp en
beweeg het schuifje (cfb. 44)
ncrqr rechts; plcrcts dcrcrrna weer
de fitting met gloeilcrmp.

B.

1.

2.

3.

42
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De electrische hoorn mcrtig werkt, behoeft het crppcrdcrt

zelf niet defect te zijn. Controleer
De electrische hoorn is zodcrnig eerst of de oorzaqk elders te vinden
crfgesteld, dct een goed geluid en is, zoqls een los contcrct, een ge-

een lcrnge levensduur zijn verzekerd. broken drqcrdverbinding of een ont-

Indien de hoorn niet, of onregel- lcden ctccu.

PERIODIEK ONDERHOUD

IEDERE 2000 KM verlichting) op juiste werking con-
t roleren

Accu
IEDENE 16.000 KM

Zuurnivequ controleren en zonodig
bijvullen met gedestilleerd wqter. KoplclmPen
Polen schoonmcrken en invetten met

zuurvrije vqseline. Afstelling controleren.

Instrumenten en qccessoires IEDENE 32.f|||O KM

Instrumenten en qccessoires (o.cr. Stcrrtmotor en dyncmo controleren.
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1{0 4-10 7-n
2ú lr-61,. 7-30

BOIJWJAAR

, î9..

t40ToR

2A8 lr$l 7-lr1

2-50 5-m TJrz
3{0 5-20 7-9
3r10 5-75 7-91

3-n m 8jfo
330 6-50 900
3-40 7-00

CHASSISNR

IDENTIFICATIEPLAATJE

De belekenis vcrn de nummers is de

1-0 0 Cabine-vloer-f rontstuk
2-00 Motor
2-38 Motorophcrnging
2-50 Koelorgcnen. motor
3-00 Versnellingsbck + bediening
3- l0 Reductiebcrk + bediening
3-20 P.T.O. + bedienins
3-30 Acndrijfqssen
3-40 Koppeling en bediening
4- 10 Uitlcctorgcrnen
4-64 Gcrsbediening
4-87 Luchtinlccrt
5-0 0 Electrische instcrllatie

volgende:

5-20 Instrumentenbord
5-7 5 Schakelorgcnen two-speed
6-00 Reminstallatie
6-60 Handrem
7-0 0 Voorqs
7 -20 Wielen
7-3 0 Stuurinrichting
7 -4L Voorveer
7 -42 Achterveer
7 -9 0 Schokdemper voor
7 -9L Schokdemper crchter
8- I0 Achtercrs
9-00 Chcssisrcrqm

Iedere wqgen is voorzien vcrn een identificcrtieplcrcrtie qls boven getoond. Bij
het bestellen vqn onderdelen is het noodzqkelijk om het complete identificcrtie-
nummer vcrn het hoofdcomponent vcrn het betreffende onderdeel op te geven.

il
K_i \
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aaaooool0-tatl0*

Afb. 46 Chcrssisnummer Afb. 47 Molornummer
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BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN
Molor (DD 575):

(DS 575):

Brcrndsto linspuitpomp r

Oliebqdluchtfilter:

Versnellingsbcrk
en lussenbcrk:

Achlercrs:

Acrndrijlcrssen:

Sluurhuis:

Hydr, bediening
vqn koppeling:

VorstbeveiliEer:

Koelsysleem:

Dieselbrqndstof :

* Indien de wqgen
tempercrturen lcger

46

Motorolie:

Viscositeit : vorst
normcrcrl

tropen

DG of DM (nieuwe API klassificcrtie)
Hecrvy Duty of Suppl. I
(oude API klassificatie)

DM (nieuwe API klcrssificcrtie)
Suppl. I (oude API klqssificcrtie)

SAE 20

SAE 30

SAE 40

Viscositeit: SAE 140

Hydr. bekrcrehtiEd stuur: Olietype: Automatische trcrnsmissieolie AQ-ATF
type A

zie motor

zie motor

Olietype: Regulcr
Viscositeit: Boven 

-L2" 
C SAE 90

Beneden 
-I2" 

C SAE 80

Olietype: Super Duty hypoid
(minimcrcrl CRC l0 level)

Viscositeit : Boven 
-12" 

C SAE 14 0 *

Beneden 
-12' 

C SAE 90

Vettype: Multi-purpose

Olietype: Regulcrr, Compound of Multi-purpose

Hecvy Duty (SAE 70 RI) remvloeistof

Methylclcohol (CHBOH)

Toevoegen crctn koelwcrter (zomer en winter) I "/"

emulgeerbqre olie. Bij tempercrturen onder 0 " C
anti-vries op clethyleenglycol bcrsis gebruiken.

Minimcrcl te voldoen qcrn British StcrndcrÀ 2869-1957
Clcrss A. Bij zeer lcrge tempercrturen bestcrcrt de
mogelij kheid vctn pcrrcrf ine-neerslag, welke ver-
stopping veroorzacrkt. Ter voorkoming hiervqn mqg
I5 % lichtpetroleum (kerosine) worden toegevoegd.
IJsvorming wordt voorkomen door toevoeging vctn

0,5 % spiritus.

buiten wordt gestcld moet i.v.m. ,,chqnnelling" bij
dqn ca. 0" C met SAE 90 worden gevuld.
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ln luchlfilter elhe 2000 km verversen
DS575 molor (huis mech..regulcteurl

o
A
V
u

Mullipurpore vel

Transmistieolie 
V:Verversen
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