
Brandstofinspuitsystemen IE

Voor motoren met brands+o{pomp uilgerust mef

vacuum regulaleur.

Het verdient aanbeveling de molor eerst stationair

af ie slellen vóór het afstellen van het maximum on-

belaste toerental. De afstellingen dienen steeds bi!

een warme mofor (ca. 75" C) plaats te vinden.

De toerentallen moefen worden gemeten met een

AFSTELLING TOERENTALLEN
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Fig. 82. Venturi en regulateur bij stationaire alstelling.

geijkte toerenteller.
Gemeten wordt vanaf de krukaspoelie, waarvoor een

verlengstuk 2-99-535084 als DAF-gereedschap be-

schikbaar is. Bij de hierna volgende afstellingen heb-

ben de gegeven toerentallen betrekking op in het

chassis ingebouwde motoren, compleei met venfì-

lator, dynamo, luchtfilter (schoon) en radiateur.
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dot het galopperen ophoudt. Deze afstelling dient
zeer nauwkeurig te geschieden, aangezien fe ver in-

draaien weer galopperen tot gevolg zal hebben'
Een halve slag feveel is hiervoor reeds voldoende.
Als de motor rustìg stationair draait, contramoer en

wa rtel moor vastzetfen.

Oomerkinq: Draai de wartelmoeren van de luchl- en

ua'cuu.leiúing bij een lopende. motor nooit geheel
los. Het toerenial wordt zonder rogulateurwerking
niei begrensd en de motor kan in dai geval op hol

slaan.

Bij een te ver ingedraaide demper kan het max.

onbelast toerental te hoog oplopen.

'1.

2,

Stelboui min. toerental
Warielmoer demper
Contramoer demper
Klephouder

5. Demperklep
ó. Membraansii{t
7. Venturiklep

STATIONAIR TOERENTAL

è. Afsielling toerental.

De stelbout (fig. 82, l) wordt zodanig ingesteld, dat
de krukas stationair het vereiste aantal toeren draait'

b. Afstelling galopperen.

De wartelmoer (2) wordÌ een halve slag losgedraaid.
De contramoer (3) losdraaien en de klephouder {4)
enkele slagen terugschroeven. De demperklep (5)

kan de membraanstift (e) nu niet meer raken en de
motor zal hierdoor sterk galopperen.
De klephouder wordt nu langzaam ingedraaid, iof-
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Werkplaatsinstructi es

Fig. 83. Venturi en regulateur

1. Smoorklep 2, Stelbout max.

bij maximum onbelast toerental,

toerental. 3. Zegel.

MAX. ONBELAST TOERENTAL

De sfelbout (fig. 83-2) wordt zodanig ingesteld daf
de mofor bij volledig openen van de smoorklep (l)
onbelast hel vereiste aantal toeren draait. De con-

tramoer wordt iesamen met de inslelbouf veze-

eeld (3).

Opmerking:

Zorg er voor dat hel loerental tijdens deze afsfelling
(met luchtfilter) nooiÌ boven hel max. toerentai
komt; dit kan ernslige schade aan de molor tot ge-

volo hebben.
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Fig. M. Venturi en regulateur bij maximum toerentaL


