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VOORWOORD

ln dit instrucfr'eboekie vindt L! gegeyens betrelfende de bedlening

en hef onderhoud Yan frekkers (f -serie) en f ruclrs (A-serie),
uifgerusf meú een Perkins diese/m otor.

Da type'aanduidingen besfaan uiú een feffer (T ol A), een getal
(12 oÍ 15), de leffer P (83 pk dieselm otor) en nog een getal
(wielbasís). He! eersfe getal is aÍgeleid van de maximum foe-
laatbare achfera sdruk en zodoende een maafsfa I voor hef n uttig
laadverrnogen, nl. 12 ís 4,s-s,s en ls js 6-T ton.

Een A 15 P 456 is dus een truck (A) mef díeselm otor (p) die
een nuttig laadvermogen heeft van 6-7 ton (15).. De wíefbasís

bedraagt 4,56 m. Dit wat de type-aanduidíng betreft.
De onderhoudsinsfrucfíes ziin uiteraard beperkt tot de werkzaam-

heden die de chauffeur zelf kan.vernichten. Voor reparaties en

alstellingeo, die buiten hef besfek yan dit boekie vallen, wende

men zìch tot een DAF'agenf. Deze kan U feyens alle gewensfe

inlichtingen versfrekken over ons seryíce -coupon sysfeem , waar-
mee u een unielre gelegenheid wordt gebode n lJw wagen op de

meesf effícíenfe wijze te onderhouden. Wanneer U oyer een
goede werkplaats en deskundig personeel beschikf, stelt U zich

dan mef ons ín verbìnding betrefÍende onze specíale werkplaafs-

insfrucfíes. Zorg echter in de eersfe plaaús dat hef normale on-

derhou4 zoals hef in dit boekje ís aangegeyen, aan de hieraan

te sfellen eisen voldaet.

YAN DOORNE's
AUT O ì'4 OBI E L F ABR'EK N.Y.

î



GARANTIE

Van Doorne's Automobielfabriek N.V. garandeert haar nieuw afgeleverde auto-

mobielchassis gedurende een periode van 6 maanden gerekend vanaf de datum

van aflevering door DAF, evenwel met inachtneming van een maximum a{ge-

legde a{5tand van 15.000 km, tegen de door haar g"ronróteerde íabricage-,

constructie- en materiaalfouten en zal met uitsluiting van iedere andere aan-

sprakelilkheid binnen de grenzen var'ì deze garantie daarvoor gratis vervangings-

onderdelen ter beschikking stellen of de betreffende onderdeien gratis

herstellen,

Alle andere kosten, waaronder onder mee r zijn begrepen arbeidsloon, sleep-

kosten, montage en demontage van onderdelen, waarvoor garantie wordt ver-

leend, komen niet voor rekening van de {abriek.

Indien de{ecten optreden als gevolg van onoordeelkundig gebruik, onjuiste

behandel:ng, onvoldoende onderhoud, overbelastingen, het rijden met te grote

snelheid e.d. vervallen de garantiever-plichtinqen voor de {abriek.

Van Doorne's Automobielfabriek N,V. kan in geen geval aansprakelilk worden

gesteld vcor eventuele schaden, oîkosten of winstdervingen, welke het gevolg

zijn van tekortkomingen van haar producten, ook al zouden de de{ecte onder-

deien door de fabriek voor garantie worden geaccepteerd.

De onderdelen waarvoor vervang ing wordt aangevraagd, moeten ter voora{gaand

onderzoek {ranco aan de fabriek worden toegezonden, onder biivoeging van

daarvoor bestaande, volledig ingevulde en ondertekende garantieformulieren.

Levering van vervangingsonderdelen geschiedt a{ {abriek,

ledere aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schri{telilke toestemming

van de fabriek aan het chassis wijzigingen zijn aangebracht welke naar de

mening van de fabriek de normale werking of de betrouwbaarheid van het chassis

kunnen beTnvloeden.

Hetzelfde geldt, wanneer binnen de garantietermijn andere dan door Van

Doorne's Automobielfabriek N.V. geleverde onderdelen zijn gemonteerd.

Uitgesloten van de door Van Doorne's Automobielfabriek N.V. verleende garantie

zijn banden, instrumenten, accessoires en accumulatorenbatterij. Hiervoor geldt

alleen de garantie die door de betreffende fabrikant verleend wordt, met uitsluiting

van iedere andere aansprakelilkheid.

Op de b,eslissing van de {abriek inzake garantie is geen beroep mogelilk. Door
het accepteren van het automobielchassis verklaart de koper h iermede accoord

te gaan.



A{b. 1. Motor links Yoor

Thermostaathuis

U itlaatspr u itstu k

Oliefilter

Brandstof pomP

Olievulpijp

Carter-ontluchtpij p

Luchtf ilter

Ventilator

Inlaatspruitstuk

Brandstof{ij nf ilter

Dynamo

Startmotor

Afb. 2. Motor rechts achter



BESCHRIJVING EN

Algemeen

Typ"

Aantal cilinders

Boring

Slas

Slagvolume

Maximum vermogen

Maximum draaimoment

Minimum toerental

Maximum onbelast toerental

Maximum belast toerental

Co m press ieve rhoud ing

Inspu itvolgorde
lnspu itmoment

Inhoud koelsysteem

Koe lwatertem peratu u r

I nhoud smeerol iesysteem

Klepspeling (wa rm)

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

. 4-ta kt werve I ka mer d ieselmotor

.6

. 88,9 mm

. 127 mm

. 4,73 liter

. 83 pk bij 2400 omw/min.

, 28,1 kg. bij 1500 omw/min.

. 450 - 500 o mw/m in .

, 2ó50- 2700 omw./min.

. 2400 omw/min.

. 16,5 : 1

. 1-5-3-ó-2-4

. 29" voor b.d.p.

. 1ó liter

. 650-750 C
12 liter

. 0,25 mm

Cilinderblok

Blok en krukkast uit één stuk gegoten.

Verwisselbare droge voeringen, over

volle lengte gekoeld.

Motornummer ingeslagen aan linker-
zijde boven brandstofpomp.

Cilinderkop

Kop u it één stuk g"goten en voor zien

van retortvormige wervelkamers.

Krukas

Kru kas van gelegeerd smeedstaal met

geharde lagertappen. Lagering in ze-

ven dunwandige loodbronzen schalen.

Drijfstangen

Gelegeerd smeedstalen drij{stang€rì,

du nwandige lagerschalen gevoerd met

lood brons.

Zuigers

Zuigers van speciale aluminium lege-

ring. Drie compressieveren, waarvan

één gelamineerd. Een olieschraapveer

aan weerszijden van de zwevende

zuigerpen.

Nokkenas

Hoog liggende nokkenas, viervoud ig

gelagerd; aandrijving door middel van

tr i plex- kett ing .

Kleppen

Kleppen bediend door stoters en tu i-

melaars. Stoters geleid in cilinderkop.
Inlaatkleppen groter dan u itlaatklep-

pen. ledere klep voorzien van twee

veren.



Smering

Oliepomp Vdr-ì,tandwiel

Hoofd-, drijfstang- en

onder druk gesmeerd.

ring via nokkenaslager.

Serie{ilter van g rote

by-pass.

Klepkastontluchting door pijpverbin-

ding met'inlaatspruitstuk. Carteront-

luchting via olievulpijp.

Koeling

Centri{ugaal waterpomp aan voorzijde

van cilinderkop. Thermostaat in waier-

pomphuis. ó-bladige ventilator op wa-

terpompas, aangedreven door V-snaar

vanaf krukas.

Bra n d stof syste em

Brandstofinspuitpomp met vacuum re-

gulateur. Koud-startinstallatie. Toe-

voerpomp van plunjer-type.

Groffilter in zuigleiding, {ilnfilter in

lage druk persleiding. Tweegatsver-

stu ivers spu iten één straal direct in

de verbrandingsruimte en één straal

in de wervelkamer.

Ophanging

Vier-punts ophanging in rubber.

Aandrijf assen

Trekkers: één-delige aandrijfas met

naaldlager kruiskoppelingen.

Trucks: 2-delige aandrij{as met naald-

lager-kruiskoppelingen en zel{-

instellend tussen lager, opge-

hangen in rubber.

Achteras

12-serie : vrijdragende achteras.

Kroonwiel en pignon met hypoid ver-

tanding. Enkele reductie 5,83 of ó,8.

Schakelas 8,1 0 -5,92.
1S-serie : vrijdragende achteras.

Kroonwiel en pignon met hypoid ver-

tanding, Enkele reductie 7,2. Scha-

kelas 8,48 -6,16,

Vooras

Extra zwaar gesmede vgoras, I-Pro-

{iel.

Nastelbare conische rollagers'

tYPq,

nokkenaslagers

Tu imelaa rsme-

capaciteit met

CHASSIS

Raam

Geheel electrisch gelast, U-vormige

hooldliggers,
Bovenkant geheel vlak'

Chassisnummer ingeslagen in rechter

voorveerhand,

Koppeling

Enkelvoudige, droge platenkoppeling

met een diameter van 12" '

Versnellingsbak

De 4-versnellingsbak is van het syn-

chromesh type, de 5-versnellingsbak

is consta nt-mesh met prise of over-

drive in de vijíde versnelling.

Overbreng ingsverhoudingen :

1 6,40

2 3,09

3 1,h9

41
5

A 7fi2

I

7,53

4,30

2,52

1 ,42

1

7,37

ó,10

3,48

1 ,79

1

0,7 6

5,9ó



Naloop

Vl u cht

Fuseepenhelling

Toespoo r

Vering

2030' + 30',

1" + 30',

go + 10'

. 1-3 mm

Voor en achter half-elliptische veren,

in rubber opgehangen.

Hulpveren op achteras, sleepeinden

aan de achterzijde.

Smering van ophangpunten over-

bodig; veerbladen van thermisch be-

handeld siliciummangaan staal.

Schokbrekers

Dubbel werkende nastelbare teles-

coop-schokbrekers op de vooras,

Wielen

Stalen schijfwielen, B gaats,3 delige

advanced velgen. 1 2-serie : ó.0 x 20 ;

1S-serie : ó.5 x 20. Achter dubbele

monte ring,

Banden

12-serie : 8.25 x 20 12 P.r,

lS-serie : 9.00 x 20' 12 P.r.

Maximum spanning: 5,ó at (80 p.s.i.).

Voorbanden van trekkers : 4,9 at (70

p.s, i .) ,

Stuurinrichting

Licht werkend stuur met worm en rol ;

rol met twee naaldlagers, gemiddelde

reductie 24,4 : 1,

Claxondrukknop op stuurwiel,

Straal draaicirkel :

Wielbasis 3,47 m ó,90 m

Wielbasis 4,13 m 7,90 m

Wielbasis 4,56 m 8,50 m

Wielbasis 5,00 m 9,10 m

Wielbasis 5,1ó m 9,25 m

HVdraulische installatie met vacuum-

of luchtdrukbekrachtiging. Alle rem-

schoenen ziin zwevend opgehangen'

Vacu u mkbtel 40 liter,

Luchtdru kketel trekkers 40 liter.

Luchtdrukketel trucks ó0 liter.

Voorrem

Op de voorwielen ziin beide schoe-

nen d u bbel oplopend door toePas-

sing van twee wielremcilinders per

re m p laat.

Lockheed achterrem

Er wordt één schoen centraal aan-

gedrukt. Deze oefent bij remmen

tijdens achteru itrijden een servo-

werking uit op de tweede schoen. De

handrem werkt mechanisch op de

achterwielen.

Totaal voeringoppervlak : 2870 cm2,

DAF achterrem

Alle schoenen zijn zwevend en dub-

bel oplopend door toepassing van

twee remcilinders per remplaat.

Remkrachten worden opgenomen

door speciale reactiesteunen, waar-

door de remcilinders qeheel ontlast

worden.

De mechanische handrem werkt op

de achterwielen, volkomen onafhan-

kelilk van het hydraulische systeem,

Totaal voeringoppervlak: 3240 cm2.

Brandstoftank

lnhoud 120 liter.

Electrische installatie

12 V installatie. Accu 120 Ahlz} h.

12 V startmotor met een vermogen

van 2,5 pk. Maximum vermogen van

de dynamo 180 W.



Stop- en achterlichten gecombineerd.

Hoofdschakelaar onder bestuurders-

zitting. Lichtschakelaar in contactslot.
Dimschakelaar geheel links op de

vloer.

Afb. 3. Motornummer

Koplampen: duplo-lamp 45140 W.

Stadslichten 5 W.
Stop-achterlichten : duplo-lamp 2015 V/,

nummerbordlamp 5 W,

Alb. 4. Chassisnummer

10



INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN

Hoofdschakelaar

Onder de bestu u rderszitting bevindt

zich een hoo{dschakelaar met a{-

neembare sleutel. Tijdens reparaties

aa n het electrische systeem moet de

sleutel uitgenomen worden teneinde

kortslu iting te voorkomen. Men be-

hoe{t dan geen accu kabel los te

maken.

Snelherdsmeter

De snelheidsmeter, die de snelheid

in km/h aangeeft en tevens een

totaal- en dagteller heeft, wordt aan-

gedreven door een {lexible kabel

vanuit de versnellingsbak.

De dagteller kan op de nulstand ge-

bracht worden door de knop onder

het instrumentenbord linksom te

d raa ien.

Brandstof meter

D it is een electrische meter, d ie met

behulp van de variabele weerstand

in de brandstoftank, bij benadering

de hoeveelheid aanwe zige brandsto{

aangeeft. De meter werkt alleen, iî-
dien de contactsleutel geheel inge-

drukt is.

Temperatu urmeter

Een voeler is door middel van een

capillaire buis met de meter op het

instrumentenbord verbonden. Deze

gee{t de temperatuur van het koel-

water in de waterpomp aan.

De schaalverdeling loopt van 40" C
tot 100" C.

De bedrijfstemperatuur ligt tussen

80" en 90o C.

ControlelamPies

Aan de bovenzijde van het instru-

mentenbord ziin 3 controlelampjes

gemonteerd,

Het rode la mpje is het laadcontrole-

lampje. Dit brandt wanneer de accu's

niet geladen worden,

Het groene lampje is voor oliedruk-

controle, Het brandt wanneer de

druk beneden de minimum waarde

daalt.

Het biauwe lampje geeft aan of de

hooldverlichting (groot licht) inge-

schakeld is.

V/anneer een van de beide eerste

lampjes gaat branden als de motor

sneller dan stationnair loopt, moet

deze ogenblikkelilk stopgezet wor-

den.

Vacu u m meter

Deze meter gee{t de onderdruk in

cle vacuumtank aan. Bij stationnair

toerental moet het vacuum minimaal

0,ó kg/cm2 bedragen, bij hogere

toerentallen 0,8 kglcm2.

Na driemaal intrappen van het rem-

pedaal mag het vacuum slechts te-

ruggefopen zijn tot 0,4 kglcmz.

De meter is voorzien van een inge-

bouwde zoemer, Deze treedt in wer-

king wanneer het vacuum in de tank

beneden de minimum waarde daalt.

Ri.;d in geen geval weg voordat het

geluid ophoudt.

Luchtdrukmeter

In plaats van de vacuummeter kan

een luchtdrukmeter gemonteerd ziin'

Deze geeft zowel de tankdruk als de

11



'/E)í2

1. Knipperlicht-schakelaar

2. Sta rtd ru kknop

3, Gloeischakelaar

4. Vacuum- (luchtdruk-) meter

5. Contact-lichtschakelaar
6, Start-inspu itpomp

7. Brandsto{meter

Bì
o IControlelampjes
.'^' | (zie bladz. 1 1).
10. I

11. Temperatuurmeter

12. Snelheidsmeter

13. Stophendel

14, Rolhoesketting

15. Schakelhefboom

16, Achterasschakelknop

17. Handremhe{boom

18. Acceleratiepedaal

19. Rempedaal

20, Koppelingspedaal

21 . Dimschakelaar

22. Hoo{dschakelaar

bed ie ningsorganen

12
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remdruk aan; de eerste met een

zwa rte wijzer, de tweede met een

rode wijzer,

De tankdruk moet tussen de 4,8 en

5,3 kglcmz liggen en mag tijdens het

remmen niet meer dan 0,3 kg/cm2

per rempedaalslag dalen.

De meter is voorzien van een inge-

bouwde zoemer. Deze treedt in wer-

king wanneer de luchtdruk in de tank

beneden de m in im u m waa rde daa lt.

Ri;d in geen geva I weg voordat het

gelu id ophoudt.

Gecombineerde contact-

lichtschakelaar

Bij afgezette contact- en/o{ licht-

schakelaa r ziln nog ingeschakeld de

claxon en de looplampstekerdoos,

H ierbii is de contactsleutel geheel

u itgenomen of slechts gedeeltelilk in-

gestoken. Wanneer de sleutel vol-

ledig is ingedrukt, staat de contact-

schakelaar,,aan", waarbi; de brand-

stofmeter, de remdrukzoemer en de

controlelampjes eveneens ingescha-

ke ld zijn .

De gedeeltelilk ingestoken o{ geheel

ingedrukte sleutel kan bovendien

verdraaid worden (rechtsom), waar-

door de stadslichten (stand 1) of de

hoo{dverlichting (stand 2) worderi

ingeschakeld. De aansluiting van de

stadslichten is zodanig, dat deze ook

blilven branden wanneer de hoo{d-

verlichting ingeschakeld wordt.

Daa rdoor heeft men bij een storing

in de hoofdverlichting, bilv. een

doorgebrande dimgloeidraad, steeds

de besch ikking over twee, voor een

tegenligge r zichtbare lampen.

Gedimd of groot licht wordt d.m,v.

een voetschakelaar gekozen. Met in-

geschakelde verlichting biiv. tijdens

parkeren, kan men de contactsleutel

u itnemen, waarbii dus de contact-

schakelaar en de instrumenten zijn

uitgeschakeld en waarbil de verlich-

ting niet meer uitgeschakeld kan

worden,

Startdrukknop

Het juiste gebruik van de startdruk-

knop wordt besch reven in het hoo{d-

stuk,,Starten" op bladz. 16.

Gloe ischakelaar

Deze schakelaar is verbonden met

een gloeispiraal in het inlaatspruit-

stuk, Voor gebruik zie bladz, 17,

Start- inspu itpomp

Deze is rechts op het instrumenten-

bord gemonteerd (opsch ri{t : Ki-gass),

Het handvat kan losgeschroefd en

opgetrokken worden. Voor gebru ik

zie onder ,,Starten" blz. 16,

Kn i ppert icht-schakelaar

l)eze schakelaar is onder het stuur-

wiel gemonteerd en voorzien va n

een lampje in de hefboom. Voor het

bedienen van het linker resp. recher

kn ipperlicht moet men de hef boom

verplaatsen in de richting van de

stuurbeweging.

Zekeringdoos

De zekeringdoos is gemonteerd te-

gen het schutbord aan de cabinezijde

en bevat 5 smeltveiligheden van B

Arp. en een van 25 Arp.
In het deksel zijn de op iedere zeke-

ring aangesloten verbruikers ver-

meld.

13



Looplampstekerdoos

O p het sch utbord is naast de zeke-

ringdoos een looplampstekerdoos

gemonteerd.

Stophendel

Het stophendel is midden onder het

instrumentenbord gemonteerd.

Wanneer men de motor wil stoPPen,

dient men het stophendel naar voren

te bewegen. Wagens, die met een

uitlaatrem zijn uitgerust, hebben geen

stophendel. Zij worden gestopt door

het uitlaatrempedaal gedeeltelilk in te
tra p pen.

Achteras-schakelknop

Wanneer een schakelas is gemon-

teerd, bevindt zich aan de versnel-

lingshefboom een schakelknop voor

electrische bediening van de dub-

bele reductie,

Het gebruik hiervan wordt in het

hoofdstuk,,Schakelen" behandeld.

Claxondrukknop

Deze is gemonteerd op het midden

van het stuurwiel.

Rolhoesketting

De trekknop van de rolhoesketting

bevindt zich onder het instru menten-

bord.

Acceleratiepedaal

Het meest rechtse pedaal is het ac-

ce leratie pedaa l.

14

Rempedaal

Tussen de stuurkolom en het acce-

leratiepedaal is het rempedaal aan-

gebracht.

Koppe lingspedaal

Links naast de stuurkolom is het kop-

pel ingspedaal gemonteerd.

Laat de koppeling niet slippen. Er

zijn slechts twee ju iste standen, ge-

heel ingeschakeld (geen druk op

pedaal) of geheel u itgeschakeld (p"-
daal geheel ingetrapt). Houd dus

niet gedurende het rijden Uw voet

op het koppelingspedaal, waardoor

slippen kan optreden.

Dimschakelaar

Ceheel links op de vloer is de dim-

schakelaar gemonteerd.

Versnellingshef boom

Om de versch illende versnellingen

in te schakelen is een versnellings-

hef boom aa ngebracht. Bij het sta rten

moet deze in de,,vrije" stand staan.

Handrem

De handrem werkt mechanisch op de

achterwielen. Normaal wordt deze

alleen gebruikt tijdens het parkeren.

Uitlaatrem

Op verzoek kan een u itlaatrem ge-

monteerd worden.Bij gebruik van

deze dient men het linkse pedaal

(naast koppelingspedaal) geheel in te
trappen, Ontkoppel niet !



Hierdoor wordt eerst de brandsto{-
pomp op,,stop" gezet en daarna de

u itlaat afgesloten en de smoorklep
geopend. Voor gebru ik, zie bladz. 24,

Motorkapslu iting

Om de motorkap te openen moet men

de pen (zie a{b, ó) naar links be-

wegen, Hierdoor springt de kup ge-
deeltelilk open.

Druk hem nu weer naar beneden en
beweeg de pen verder naar links om
het veiligheidsslot te openen. Afb. 6. Motorkapsluiting

Het in het bedrijf voldoen van een

bedrijfsauto hangt niet alleen af van

de kwaliteit en de keuze van het
ju iste type, maar ook van de wijze
va n beladen, de rijmethode en het
onderhoud. Overladen verkort de

levensduur van alle onderdelen.

ln de regel bespeu rt men de gevol-
gen het eerst aan de banden en

veren, maar ook de assen, de trans-

missieorganen, de motor, de rem-
men, kortom a lle a ndere onderdelen
hebben hiervan sterk te lilden.

Om de kans op overladen zo gering

mogelilk te ma ken, biedt DAF de

keuze uit een groot aantal typen.

Heeft U hieruit eenmaal Uw keus

BELASTING

INRIJDEN

gedaan, houdt U dan ook in Uw
eigen belang aan de voor het geko-

zen type geldende belastinggren-

zen, Men dient er rekening mede te

houden, dat het laadvermogen ge-

li;k is aan het draagvermogen, ver-
minderd met het gewicht van cabine,
carrosserie, laadbak e,d., mits de

maximum asdrukken niet overschre-

den worden. Dit kan het geval zijn

wanneer men zich niet houdt aan de
voorgeschreven overbouwmaten of
wanneer er sprake is van een on-
gunstige verdeling van de lading. In

beide gevallen zal het laadvermogen

kleiner worden.

Het is bij het laten inlopen van de

motor va n het g rootste bela ng om

bij welke snelheid dan ook

deze niet zwaar te belasten, met

dere woorden, steeds het werk
makkelilk en licht te laten doen.

an-

ge-
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Schakel daarom niet te vroeg naar

een hogere versnelling en niet te

laat naar een lagere. Een betrekke-

liik hoog toerental is lang niet zo

gevaarliik als overbelasting bij een

lager toerental, Het verdient wel

aanbeveling het toerental te va-

neren,

Wij adviseren om vooral gedurend':

de eerste 1500 km Uw wagen niet

met volle belasting te rijden, noclt

een aanhangwagen te gebru iken '

Na ongeveer 4000 km kan de motor

als ingedraaid beschouwd worden'

Controleer vóór elke eerste start het

oliepeil van de motor met behulp van

de peilstok, Ook de watervoorraad

in de rad iator d ient gecontroleerd te

worden, evenals de brandsto{voor-

raad, welke a{gelezen kan worden

van de meter oP het instrumenten-

bord, Het is verder noodzakelilk, dat

de accu voldoende oP sPanning is'

Na zeer lange perioden van stllstand

kan het nodig ziln het brandstof-

systeem te ontluchten. Zie hiervoor

blad ziide 34,

A. Start-inspu itPomP

B. Startbrandsto{tank

C, Startschakelaar

D. lnlaatspruitstuk

E. Sta rtverstu iver

F. Gloeispiraal

STARTEN

Start nu als volgt :

1, ZeI het stophendel naar achteren'

2. Steek de contactsleutel g"heel in

de schakelaar'

3, Trap het koppelingsPedaal in en

zel de versnel I i ngshe{boom vrij '

4. Druk op de startknoP' Wanneer

de motor na 20 seconden nog niet

start, dient men de oorzaak oP te

sporen.

Bij zeer koud wèer kan zo nodig ge-

bruik gemaakt worden van de spe-

1L

Afb. 7. Koud-start sYsteem
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ciale koud-start installatie,

1. Controleer de brandsto{voorraad

in het Ki-gass tankje onder de

motorkap, (Zie afb, B).

2. Zet het stophendel naar achteren.

3. Trek de rolhoes op,

4. Steek de contactsleutel g"heel in

de schakelaar,

5. Trap het koppelingspedaal in en

zel de versnel I ingshefboom vrij.

6. Schroef het handvat van de

startinspuitpomp uit en trek het

lang zaam omhoog.

7. Druk op de gloeischakelaar ge-

durende 30-45 seconden.

B. Trap het acceleratiepedaal g"-

heel iî, druk op de startknop en

gee{ korte slagen met de start-

inspuitpomp.

Opmerkingen: Bil zeer lage tempe-

raturen is het aan te raden het

brandsto{systeem te ontluchten alvo-

rens te starten.

Afb. 8. Start-brandstoftankie

Start nooit, voordat de motor en ook

de startmotor stilstaan, daar anders

het tandwiel op de startmotor en de

starterkrans op het vliegwiel bescha-

d igd worden,

Laat Uw motor, na deze gestart te

hebben , zo kort mogelijk stationnair

draaien.

(Zie ook onder ,,Vorst" oP blad z. 25)
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5-versn. bak
met prise directe

SCHAKELEN

4-versn. bak

Alb. 9. Schakelschema's

VERSNELLINGSBAK

De 12-serie trucks zijn voorzien van

een synchromesh  -versnellingsbak,

terwijl in de overige typen een con-
stant-mesh 5-versnellingsbak gemon-

teerd is,

Het schakelen gebeurt op de vol-
gende manier :

Trap het koppelingspedaal iî, zel de

versnellingshe{boom in de eerste ver-
snelling (zie het instructieplaatje),

laat het koppelingspedaal lang zaam

opkomen en druk tegelijkertijd het
acceleratiepedaal iets in. Komt de
wagen hierna niet in beweging, dan

is de versnellingshefboom niet goed
geplaatst, Breng de versnellingshef-

boom weer in de neutrale stand, trap
het koppelingspedaal nogmaals in en

schakel opn ieuw.

Gebruik nooit kracht om te schake-
len, doch beweeg de versnellings-
hef boom slechts zover als deze wil
gaa n.

Bij het opschakelen met de 5-versnel-
lingsbak (naar een hogere versnel-
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5-versn. bak

met overdrive

ling) kan men het beste als volgt te

werk gaan :

Trap het koppelingspedaal in en laat

tegelilkertijd het acceleratiepedaal
los, breng de versnellingshef boom in

de neutrale stand, laat het koppe-
lingspedaal even opkomen, trap het
weer in en schakel in de gewenste

ve rsne ll ing .

Het terugschakelen (naar een lagere
versnelling) gebeurt op dezelfde ma-

n ier, a lleen met d it versch il, dat vóór
het koppelingspedaa I voor de tweede

keer ingetrapt wordt, het toerental

va n de motor iets opgevoerd moet
worden (acceleratiepedaal iets intrap-
peî, het z,g. ,,tussengas").

Bij het bestijgen van een helling
d ient tijd ig teruggeschakeld te wor-
den. Wacht n iet tot de motor een

zeer laag toerental heeft. Bij het af-
dalen van een steile helling dient
men eveneens terug te schakelen
(bij zeer steile afdalingen tot in de

FrilIEIril



eerste versnelling). Men remt dan af

op de motor, OntkoPPel niet.

Houd bij het remmen de motor ge-

koppeld tot het laatste moment, dan

ontkopPelen.

Rem nooit fors zonder nood zaak, dit

heeft onnodige sliltage van banden,

remvoeringen enz. tot gevolg.

DE SCHAKELAS

Het overschakelen van de lage in de

hoge overbrenging in de achteras en

omgekeerd kan gedurende het rij-

den in iedere versnelling plaats heb-

ben. Het is gewenst h ierbii steeds te

ontkoppelen, terwijl verder rekening

gehouden moet worden met dezelfde

eisen, die worden gesteld voor het

overschakelen van een lagere op een

hogere versnelling of omgekeerd in

de versnellingsbak,

Dit wil dus zeggen, dat voor het

overschakelen van de lage op de

hoge overbrenging de snelheid in de

lage overbrenging op de betref{ende

versnelling zoveel mogelilk moet

worden opgevoerd (evenals dat bij

het schakelen met de versnellingsbak

het geval is).

Het terugschakelen van de hoge op

de lage overbrenging mag eerst

plaats hebben, Wdnneer de snelheid

van de wagen niet hoger is dan de

snelheid die (bij ingeschakelde ver-

sne I I ing) op de lage overbreng ing

bereikt kan worden,

De bed ien ing gesch iedt d, m.v. een

knop, die aan de versnellingshef-

boom is gemonteerd.

De hoge sta nd (u itgetrokken knoP)

correspondeert met de lage achteras-

reductie, die op de vlakke weg een

hoge snelheid geeft, bij lage trek-

kracht. De lage stand (ingedrukte

knop) corresPondeert met de hoge

achteras-reductie, d ie op de vlakke

weg een relatief lage snelheid geeft,

bij hoge trekkracht.

Bij het gebruik der dubbele reductie

kunnen twee mogeliikheden onder-

scheiden worden:

1 . Bij goede wegcondities en nor-

male lading

H ierbil staat, zoals steeds wanneer

de wagen geparkeerd is, de schakel-

knop in de lage stand (lage snel-

heid), Het overschakelen gesch iedt

normaal met de versnellingsbak tot

in de vierde, resp, vijfde versnelling.

Wanneer dan blilkt, dat de motor

n iet ten volle belast is en de weg-

condities gunstig zijn, dan kan over-

geschakeld worden op,,hoog" (hoge

snelheid).

Trek de scha kelknop omhoog zonder

vooreerst de stand van het accele-

ratiepedaal te veranderen. Ontkop-

pel de motor en laat tegelijkertijd het

acceleratiepedaal los. Wanneer men

de koppeling nu weer laat oPkomen,

is de schakeling tot stand gebracht en

rijdt de wagen in,,hoog".

Als men echter met zware belasting

over slechte wegen rijdt, is het raad-

zaam niet op ,,hoog" over te scha-

kelen.
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\"/anneer de wagen in,,hoog" rijdt
cn het noodzakelilk bli;kt te zijn om

terug te scha kelen naar ,,laag", dan

wordt eerst de schakelknop naar be-

neden gedru kt,

Trap het koppelingspedaal in en

houd het acceleratiepedaal in de-

zelfde stand vast, Laat de koppeling

weer opkomen en de wagen is in

,,laag" geschakeld, Als deze vertra-

ging nog niet voldoende blilkt, dan

kan teruggeschakeld worden op de

derde resp. vierde versnelling ,,hoog"
door eerst de schakelknop omhoog

te trekken, Bij het intrappen van de

koppeling en het loslaten van het

acceleratiepedaal schakelt de achteras

reeds automatisch over naar ,,hoog",
\ /aarna op normale wijze met de ver-
snellingsbak teruggeschakeld kan wor-
den, De wagen rijdt dan in de derde,
resp. vierde versnelling,,hoog", Ver-
der terugschakelen geschiedt op

dezelfde wijze als hierboven beschre-

ven.

2. Bij ongunstige wegcondities en

zware ladingen

Wanneer op een helling uit stilstand

moet worden weggereden, dan is het
gewenst, ja, zelfs noodzakeli;k, weg
te rijden door het constant wisselend

3ebruik der dubbele reductie,

Bij deze methode dient als volgt ge-

schakeld te worden.

Voor men wegrijdt staat de schakel-
knop reeds ingedrukt en men rijdt
normaal in de eerste versnelling

weg. Trek de schakelknop omhoog,

trap de koppeling in en laat het ac-

celeratiepedaal los. Bij het loslaten
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van Ce koppeling is de achteras

automatisch in ,,hoog" geschakeld.

Laat de wagen doortrekken.

O m da n naa r de tweede ve rsn e I I ing

,,laag" te schakelen, wordt eerst met

de versnellingsbak geschakeld, ter-
wijl direct vóórdat het koppelings-
pedaal wordt losgelaten, eerst de

schakelknop ingedrukt wordt, Als men

de koppeling laat opkomen rijdt de

wagen in de tweede versnelling

,,laag", Na voldoende doortrekken
dient overgeschakeld te worden naar

2 ,,hoog" door de koppeling in te

trappen en het acceleratiepedaal los

te laten, Het loslaten van de koppe-

ling brengt nu de schakeling tot

sta nd.

Het schakelen naar 3 ,,laag" en 3

,,hoog" en 4 en 5 ,,laag" en ,,hoog"
voor de eerste en tweede versnel-

ling gesch iedt op dezelfde wijze als

reeds werd aangegeven.

Wanneer op een vlakke weg met

zware lading wordt gereden, dan

kan men het schakelen van 1 ,,laag"
naar 1 ,,hoog" overslaan en in plaats

daarvan direct van 1 ,,laag" naar

2,,laag" schakelen op de normale

wijze. Verder wordt opgeschakeld van

2,,laag" naa;2,,hoog" en van

2,,hoog" naar 3 ,,laag" enz.

Wanneer met deze wijze van scha-

kelen enige ervaring is verkregen,

zal het blilken, dat de handelingen

op snelle wijze geheel automatisch

door de berijder worden uitgevoerd,

hetgeen de wagen, u itgerust met een

dubbele reductie achteras, wat trek-

kracht betreft, boven de wagen met

enkele reductie stelt.
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Resumerend kan het volgende schema worden aangehouden:

Opschakelen

Van 1 ,,laag" naar 1 ,,hoog", Schakelknop uittrekken.

Koppeling in.

Acceleratiepedaal los.

Koppeling los.

' Vun 1 ,,hoog" oaar 2 ,,laag". Normaal schakelen met de versnel-

I ingsbak.

Schakelknop indrukken.

Koppeling los.

De overige schakelingen geschieden op overeenkomstige wijze.

Terugschakelen

Van 5 (4),,hoog" naar 5 (4),,laag". Schakelknop indrukken.

Koppeling in.

Acceleratiepedaal vasthouden.

Koppeling los.

Van 5 (4),,laag" naar 4 (3) ,,hoog". Schakelknop uittrekken.

Bak met tussengas normaal terug-

schakelen naar vierde resp. derde

versnelling.

De overige schakelingen geschieden op overeenkomstige wijze.
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RIJDEN

Tildens het rijden met de wagen is het zeer belangrijk, dat de gedragingen van

de motor regelmatig gecontroleerd worden aan de hand van de meetinstrumenten

op het instrumentenbord, het geluid van de motor en tevens aan de kleur van

de u itlaatgassen.

OLIEDRUK

Controle van de smeri.ng van een in

werking zijnde motor is zeer belang-

rijk en dient daarom regelmatig te

gesch ieden . Zodra geconstateerd

wordt, dat de oliedru k wegva lt (het

groene waarschuwingslampje gaat

branden) ir het van het grootste be-

lang, de motor direct te stoppen.

KOELWATER-TEMPERATU U R

De temperatuur van het koelwater
is zeer belang rij k voor het goed

fuctioneren van de motor. Een mo-

tor mag niet te warm worden, doch

evenmin te koud bliiven,

De normale bedrijfstemperatuur van

de d ieselmotor van Uw DAF wagen

is 65" -75" C.

Regelmatige controle van de koel-

watertemperatuur op de motor is

noodzakelilk,

Bij een te hoge temperatuur is het

smerend vermogen van de olie ge-

ringer, met het gevolg van verhoogde
cilindersliltage.
Ook kan een te hoge koelwatertem-

peratuur aanleiding geven tot ver-

stu iver-moei I ij kheden .

Bij een te lage temperatuur is de olie
erg dik, waardoor er n iet voldoende

opspat om een goede smering van

de cilinderwand te verkrijgen en het

brandstofverbru ik bovend ien hoger

is. Wanneer een motor koud ge-
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start is, moet men dus trachten de

koelwatertemperatuur en dientenge-

volge ook de smering zo snel moge-

lllk op een normaal peil te brengen.

D it doet men het beste, door de

motor zodra deze behoorlilk door

blilft lopen, op een gemiddeld toe-

rental en enige belasting te laten

werken. Men kan dit bereiken door

op een lage versnelling voorzichtig

weg te rijden, totdat een temperatu u r

van ongeveer 50' C. is bereikt,

waa rna men op norma le belasting

kan overgaan.

De thermostaat zorgt ook voor een

zo snel mogelilk bereiken van de

ju iste werktemperatuur, daar deze

verh indert dat het koelwater u it de

motor naar de radiator kan stromen

zolang de normale werktemperatuur

niet is bereikt. Dit water wordt dan

door een omloopkanaal weer naar

de inlaatzijde van de waterpomp

teruggevoerd. Zodra de temperatuur

een bepaalde waarde heeft bereikt,

beg int de thermostaat te openen,

waardoor de omloopleidrng wordt

afgesloten en gelilktijdig het kanaal

naar de radiator geopend wordt, De

rolhoes, die aan de voorzijde van de

radiaior gemonteerd is en bediend

kan worden met de ketting onder het

instru mentenbord, d ient eveneens

voor het regelen van de koelwater-

temperatuur, Vooral bii koud weer

wordt het zo snel mogelilk op tem-



peratuur brengen van de motor be-

vorderd door de rolhoes geheel op
te trekken.

Tildens het rijden is een voortdurende
controle van de koelwatertempera-

tuur en het regelen van deze met
behulp van de rolhoes zeer belang-
rijk, Wanneer de temperatuur te
laag is, moet de rolhoes opgetrok-
ken worden en bij een te hoge tem-
peratuur moet men de rolhoes laten
zakken,

Met de rolhoes moet dus de koel-
watertemperatu ur zo constant moge-
lijk gehouden worden, onder atle be-
lastingen en weersomstandigheden.

HET GELUID VAN DE MOTOR

Het motorgeluid is voor de chau{feur

dikwijls een indicatie of de motor in

goede conditie is. De chauffeur is

aan het geluid van een goed lopende

motor spoedig gewend, zodat vreemde
geluiden direct opvallen,

Het zo spoedig mogelilk opsporen

van de oorzaak hiervan is belangrijk
en kan in zeer veel gevallen bescha-

diging van één o{ meerdere onder-
delen voorkomen.

DE KLEUR VAN DE UITLAAT-
GASSEN

Wanneer de motor in goede condi-
tie is, zijn de uitlaatgassen practisch

kleurloos. ls de kleur echter donker-

grijs tot zwarl, dan is dit een teken

dat er een onvolledige verbranding

van de brandsto{ plaats hee{t, dus te
veel brandstof in de cilinder wordt
gespoten. Ook bij lekkende verstu i-

vers ontstaat deze kleur.

Wanneer de motor koud gestart

wordt, is de kleu r va n de gassen

meesta I don ker, doch zod ra de mo-

tor op temperatuur is, is ook de don-

kere k le u r ve rdwenen, D it laatste is

dus niet verontrustend. ls de kleur

van de uitlaatgassen echter blauw tot

donkerblauw, dan betekent dit, dat

de smeerolie in de cilinder ver-

brandt, te constateren aan een hoog

s mee ro lieve rbru i k,

Bij de moderne d ieselmotoren is in

het algemeen een volledige, dus

rookloze, verbranding altild mogelilk

wanneer de verstuiver in orde is en

in geen enkele cilinder een overmaat

aan brandstof wordt ingespoten. In-

dien de motor in goede conditie ver-
keert, ka n a I leen onvol led ige ver-
branding met rookvorming optreden

wanneer de temperatuur van de ge-

comprimeerde lucht laag is en de

cilinderwand en zuigerbodem nog

koud zijn, Beide gevallen doen zich

voor, wanneer de motor koud ge-

start wordt. Een te lage compressie-

temperatuur kan ook nog optreden

bij lekkage langs kleppen of zuigers,

waardoor de compressiedruk, dus

ook de compressietemperatuur terug-
loopt,

Opmerking verdient hog, dat de mo-

tor door vervuiling van inlaatkleppen

en kanalen en niet te vergeten het

luchtf ilter bij hogere toerenta llen te

weinig lucht kan aanzuigen, waar-

door onvolled ige verbra nd ing plaats

vindt. Onvoldoende verstu iving kan

optreden door een te lage inspu itdru k,

De spanning van de veer in de ver-
stuiver moet zodanig afgesteld zijn,
dat de naa ld pas opent bij het door
de {abriek voorgeschreven aantal

atmosferen druk.
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Nadat de wagen tot stilstand is ge-

bracht, moet men de versnellings-

hefboom in de neutrale stand plaatsen

en het stophendel naar voren be-

wegen (13 in afb. 5),

Dit hendel is midden onder het in-

stru mentenbord gemonteerd en door

middel van een bowden-kabel ver-

bonden met een heiboom oP de

brandstof inspuitpomp. Door dit hen-

del naar achteren te bewegen, wordt

de he{boom verdraaid, waardoor de

STOPPEN

UITLAATREM

regelstang in de brandstofpomp ge-

heel teruggetrokken wordt (geen in-

spu iting meer).

Bij wagens u itgerust met een u ítlaat-

rem is geen stophendel gemonteerd '

O m te stoppen wordt in d it geva I

dus het pedaal van de uitlaa trem ge-

deeltelilk ingetrapt en vastgehouden

totdat de motor stil staat.

Bij koud weer moet wanneer de

wagen wordt weggezet, de rolhoes

geheel opgetrokken worden.

De uitlaatrem wordt bediend door een

pedaal, dat verbonden is met een

vlinderklep in de uitlaatleiding, met

de stophe{boom op de brandstof-

pomp en tevens met de smoorkleP.

Door het intrappen van dit Pedaal

wordt eerst de oPbrengst van de in-

spuitpomp op nul gebracht, daarna

de smoorklep geheel geoPend en

tegelijk de u itlaatklep gesloten. De

motor wordt nu aangedreven door de

in beweging zijnde wagen en zuigt

dus steeds verse lucht aan die in de

uitlaatleiding wordi gepompt'Hier-

door ontstaat een compressor-e{fect

dat remmend op de motor werkt,

Bij gebru ik van deze rem mag men

niet ontkoppelen, daar hierdoor het

reme{fect verloren gaat.

De uitlaatrem kan onder alle omstan-

digheden gebruikt worden doch is bij
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uitstek geschikt voor a{remmen tijdens

a{da lingen .

Men kan dan in een hogere versnel-

ling rijden en spaart bovendien de

voetre m.

Het gebruik van deze rem op gladde

wegen voorkomt het zo gevreesde

blokkeren.

Afb. 10. Uitlaatrempedaal



VORST

Voor de vorstperiode invalt is het noodzakelilk de nodige voorzorgsmaatregelen

te trei{en. Het koelwater in het systeem mag niet bevriezen, daar dit een be-

schadiging van het blok, de radiator, de pomp en de leidingen zal veroorzaken.

Om dit te voorkomen bestaan er drie methoden:
1. De wagen plaatsen in een verwarmde ruimte of de motor verwarmen met

behulp van een verwarmer, welke onder de motorkap of de oliepan kan

worden geplaatst.

2. Het koelwater u it het gehele systeem aftappen, wanneer het voertu ig in een

onverwarmde ruimte o{ in de buitenlucht worCt gezet.

3, Het vriespunt van het koelmiddel dusdanig verlagen, door toevoeginq van

anti-vries preparaten, dat bevriezen niet mogelilk is,

Aftappen

Deze methode kan alleen toegepast

worden \/anneer de temperatuur van

de motor gedurende het in bedrijÍ ziln

van de wagen ver boven 0o C. ge-

houden kan worden. Lange perioden

van stilstand mogen hierbii dus niet

voorkomen.

A{b. 11. Aftapkraan in cilinderblok

Het koelwater moet dan na gebru ik

van het voertu ig volled ig worden ai-

getapt en in emmers worden opge-

vangen. Verwijder hiervoor de vul-

dop en open de aftapkraantjes in

cilinderblok (afb. 11) en in onderbak

van rad iator (a{b. 12).

Teneinde te voorkomen dat enig

wate r zal achterblilven laat men de

motor gedurende zeer korte tijd sta-

tionnair draaien. Het in emmers op-

gevangen water zal gedurende de

stilstand in een verwarmde ruimte

moeten worden geplaatst en bij het

wederom in gebruik nemen van het

voertu ig in de rad iator gegoten moe-

ten worden.

Na het vu I len va n het koelsysteem

dient men de motor 2 tot 3 minuten

snel stationnair te laten lopen en

Alb. 12. Aftapkraan in radiator
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daarna weer bij te vullen tot het
overlooppijpje,

Het gebruik van vers water veroor-
zaakt ketelsteen.

Anti-vries middelen

Er zijn in de handel diverse prepa-

raten verkrijgbaar, die men onder de

naam van anti-vries middelen tracht

te verkopen. Deze voldoen evenwel

niet aan de gestelde eisen en kunnen,

alhoewel zij een vriespuntverlaging
geven, Ets nzienllike schade in het

koelsysteem aanrichten. Er wordt met

nadruk op gewezen een anti-vries

preparaat te gebruiken van een be-

kend en betrouwbaar merk.

Het toepassen van dieselolie, petro-

leum, glycerine etc. wordt ten sterk-

ste afgeraden, De uitwerking van ge-

noemde producten op het materiaal

is van dien aard, dat een ernstige be-

schadiging plaats kan vinden. Het

meest geschikte anti-vriesmiddel voor
deze motor is een vloeistof op glycol

basis,

Voor een beveiliging tot -12o C

heeft men hiervan 4liter nodig, ter-

wijl 5 liter beveiliging geeft tot

- 1B' C. Het is niet mogelilk van

alle goede soorten anti-vries produc-

ten hier de mengverhoudingen weer
te geven.

De goede soorten worden practisch

alle in bussen verkocht, waarop de

mengverhoudingen staan aangegeven,

Doorspoelen

Na het gebruik van anti-vries dient

het gehele systeem grondig gereinigd

te worden, teneinde het verstopt ra-

ken van kanalen te voorkomen, Aan-

gezien echter het blok thermo-syphon
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koeling heeft, ka n men n iet op de

gebruikelilke wijze doorspoelen, Ga

daarom als volgt te werk :

1. Verwijder de vtrldop en tap radia-

tor en cilinderblok af. Breng de

vu ldop weer aa n.

2, Maak de radiatorslangen los varl

het motorblok.

3, Steek een waterslang in de onder-

ste radiatorslang en draai er een

lup omheen teneinde zo weinig
mogelilk d ru k te verliezen.

4, Laat nu water door de radiator

stromen totdat het er aan de

bovenzijde schoon u itkomt,

5, Maak het thermostaath u is los en

verwijder de thermostaat.

6. Controleer de werking van

thermostaat zoals aangegeven

bladz.3ó

7, Breng de thermostaat weer aan en

maak de radiatorslangen vast,

B. Vu I het gehele systeem met zacht

water en tap dit weer af nadat

de motor de bedrijfstemperatuur
heeft bereikt. Dit kan het beste

aan het einde van de dug ge-

beu ren, daa r n iet met koud water
gevuld mag worderr voordat de

motor afgekoeld is. Doe dit enige

malen en spoel bi; de laatste keer

de radiator nogmaals door.

Reminstallatie

lndien luchtdrukbekrachtiging is toe-
gepast, bevindt zich in de leiding

tussen compressor en tank een vorst-

beveiliger (B in afb. 13). Deze dient
bij temperaturen beneden 0o C ge-

vuld te worden met 300 cc methanol.

Fliervoor is een vulplug (4) met peil-

de
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Af b. 13. Luchtf ilter en vorstbeveiliger

stok aanwezig, De regelknop (5) be-

vindt zich aan de bovenzijde en heeft

drie standen, n,l, geheel uitgetrokken:

beveiliging bij vochtige kou (tot -4"
C); half uitgetrokken: beveiliging bij

droge kou (beneden -4" C); niet uit-

getrokken: geen beveiliging. Vergren-

deling in de uitgetrokken stand heeft

plaats door de knop 90' te draaien,

Bij strenge vorst dient het vloeistof-

peil dageliiks gecontroleerd te wor-

den. De peilstok moet in de vloeistof

re iken.

L-uchtketels dienen dageliiks a{getapt

te worden door de aftappluggen los

te draaien, terwijl de motor loopt.

Pluggen weer sluiten als condens-

water verwijderd is.

Enige opmerkingen

1, Alvorens over te gaan tot het

gebruik van anti-vries, verdient

het aanbeveling, het koelsysteem

terdege te reinigen en de kop-

pakking op lekkage te controle-

ren (lekkage van 'ì' glycol in de

motor veroorzaakt vastkitten van

delen), Ook de waterslangen die-

nen te worden nagezien en even-

tueel vervangen te worden,

Wordt het koelsysteem gevu ld

met een anti-vries mengsel, darr

zal de vulling slechts tot even

boven de pijpjes mogen komen,

aa ngezien bij tem peratu u rverho-

ging dit mengsel meer uitzet dan

wate r.

Indien de hoeveelheid koelvloei-

stof na een periode vermindert,

moet een mengsel van gelilke

samenstelling als het oorspronke-

liike worden bilgevuld. Water al-

leen zal het vriespunt verhogen.

Anti-vries gemorst op de carros-

serie zal het lakwerk aantasten.

Spoel d it rilkelilk met water af .

Het afpoetsen met een doek ver-

groot slechts de oppervlakte van

aa ntasting.

Wordt bij het verwisselen van de

motorolie een kleverige, olieach-

tige substantie in de afgetapte

olie gevonden, dan kan aange-

nomen worden, dat de anti-vries

in de motor is terecht gekomen.

Een g rond ige rein ig ing en in-

spectie zijn dan noodzakelilk.

2.

3.

4

5.
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I
SPECIALE VOORZIENINGEN

BIJ ZEER LAGE TEMPERATUUR

Algemeen

Het starten bij zeer koud weer is

onmogelilk tenzij speciale voorzienin-

gen worden getroffen. De smeerolie

is dan immers stijf en zal zodoende

een grote weerstand ve roorzaken, die

het ronddraaien van de motor ten

zeerste belemmert. Daarbil komt nog

dat eveneens het vermogen va.r de

accu's vermindert bij lage temp:ra-

tuur.

Voor dieselbrandstof is het verder nog

belangrijk, dat verstopping door paraf-

fine voorkomen wordt. Men dient

daarom de volgende stappen te on-

dernemen.

1. Dieselbrandstof

Beneden - 10' C bestaat de moge-

liikheid van parafline-neerslag, welke

verstopping veroorzaakt. Om dit te

verh inderen moet men aan de brand-

stof 15% lichtpetroleum (kerosine)

toevoegen. lJsvorm ing wordt voorko-

men door toevoeging van O,5% spiri-

tus.

2. Motorolie

De viscositeit van de motorolie is af-

hankelilk van de temperatuur. Tussen

+ 10" C en 10" C moet men

SAE 20 gebru iken, bij lagere tempera-

turen SAE 10 W.
Mocht deze bij plotselinge vorst niet

voorradig zijn, dan kan men ook als

noodoplossing SAE 20 olie verdunnen

zoals hieronder beschreven, Doe dit
zo mog e I i1 k 's avonds met wa rme

motor.

a. Vul het carter tot het bovenste
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merkteken op de peilstok met

SAE 20.

Voeg nu één liter benzine of

kerosine toe.

Laat de motor 5 tot 10 minuten

lopen teneinde de benzine goed

met de motorolíe te mengen.

Controleer het peil overdag regel-

matig, aangezien bij verdunning

van de smeerolie het verbruik zal

stijgen. Vu I zonod ig bij met

SAE 20 tot het bovenste merk-

teken.

Wanneer de motor meer dan 4

uur op bedrijfstemperatuur ge-

draaid heeft en daarna gedurende

5 uur of langer onverwarmd stil

moet staan, dient men vóór het

stilzetten opnieuw te verdunnen

door SAE 20 bij te vullen tot het

bovenste merkteken, de vereiste

hoeveelheid benzine toe te voe-
gen en de motor even te laten

lopen.

Opmerkingen :

SAE 10 W mag gebruikt worden
tot maximaal 0'C. Hierboven
moet men weer overgaan op

SAE 20.

Het verdunnen van olie dient
a ltild gezien te worden als nood-

oplossing. Ga zo snel mogelilk
over op olie met lagers viscosi-

teit (SAE 10 W).
Voor de schakelmotor van de

schakelas moet tot -20" C
SAE 10 W gebruikt worden.

Hieronder dient men 3 delen

SAE 10 W te mengen met 1 deel

kerosine.

b.

i
fd.

e,

b

I

s,
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Dit mengsel kan men tot maxi-

maal 0' C gebru iken.

3. Transmissie-olie

Bij temperaturen beneden - 10' C'

dient men op transmissie- en hypoid-

olie van lagere viscositeit cver te
gaan (SAE B0). Mocht deze olie niet

onmiddellilk ter beschikking zijn, dan

kan men SAE 90 verdunnen door toe-

voeging van 10% kerosine, Gebru ik

echte r zo spoed ig mogelijk SAE 80.

4. Accu's

Bij daling van de temperatuur ver-

mindert ook het vermogen van de

accu's, Aangezien echter juist bij

Door onderstaande wenken op te volgen
tot een minimum beperken.

Motor

Laat de motor nooit lopen zonder

smeerolie of water.

Laat de motor nooit langdurig sta-

tionnair draaien. Dit is niet alleen

schadelilk voor de motor, maar het

verhoogt bovendien het brandstof-

koud weer een zo groot mogelilk

vermogen gevergd wordt, is het van

groot belang dat de accu's in goede

conditie zijn.

Betracht daarom de u iterste zu inig-

heid door U strikt aan de startvoor-

schriiten te houden en de stroom-

a{name door verbruikers zoveel mo-

gelilk te beperken. Een zeer goede

methode is nog de accu's in een

verwarmde ruimte te plaatsen gedu-

rende lange stilstand.

Meet dan tevens de zuurgraad. In-

dien deze beneden 1,25 ligt, dient

men de accu bij te laden. ls de accu

n iet goed geladen, dan zal men de

motor bij lage temperatu u r zonder

hulpmiddelen niet kunnen starten.

zal men het aantal bedrijfsstoornissen

verbruik,
Laat de motor nooit onbelast draaien

met hoog toerenta I aa ngezien d it

onnodige sliltage tot gevolg heeft.

Laat de motor nooit lopen wanneer

de leiding tussen venturiehuis en re-

gulateur !ekt of niet aangesloten is.

WENKEN VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD

,f

I

n

Tem pe ratu u r

Oliedikte

B ra n dstof

motor tra nsm issie

+10" c
0'c

-10" c

-20' c
-30'c

SAE

SAE

20

10 W

l1

I

SAE

SAE

90

BO
| ,U"t kerosine

I .n 0,5% spiritus

I toevoegen
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Het toerental wordt dan niet be-

g rensd.

Verwijder in geen geval door de {a-

briek aangebrachte loodles.

Smeerolie

Gebru ik de beste merken.

Houd de smeerolie schoon, fup regel-

matig af ; reinig en vervang het

element op de juiste tijd.

Laat het oliepeil zo min mogelilk

onder het bovenste merkteken oP de

peilstok komen. Daar de smeerolie

de wrijvingswarmte van de lagers

afvoert, zal een zo groot mogelilk

volume olie de beste koeling waar-

borgen,

Vu I echte r in geen geva I boven ge-

noemd merkteken.

Brandstof

Het is van het grootste belang, voor-

al bij een diesel, de brandsto{ vol-

konren zuiver te houden,

Ri;d de tank niet geheel leeg, daar

dit vervuiling kan veroorzaken en

er bovendien lucht in het brandsto{-

systeem terecht komt.

Zorg dat alle leidingverbindingen

luchtdicht zijn. Koop uitsluitend brand-

stof va n bekende merken.

Zorg ervoor minstens één juist afge-

stelde verstu iver benevens enige

koperen pakkingringen in reserve te

hebben,

Filters

Houd de {ilters schoon en vervang

de elementen op tijd. Ze ziin de

beschermers van Uw motor. Vuile

filters veroorzaken sli;tage, hoog

brandsto{verbruik en laag motorver-

mogen.

Zorg dat de verbindingen van het

luchtfilter goed vast zitten teneinde

het aanzuigerr van va lse lu cht te

voorkomen.

Koeling

Zorg ervoor dat de luchtdoorgang

van de radiator niet verstopt raakt

door vuil of insecten, Dit belemmert

een goede luchtstroom, dus een

goede warmteafgi{te.

Laat de motor nooit doordraaien

wanneer het koelwater kookt. Giet

geen koud water in een warme motor,

Hierdoor kunnen cilinderkop, -blok

etc. scheuren.

Starten

Start de motor niet voordai U de

instructies hierover hebt gele zen'

Zorg ervoor dat de accu nooit ge-

heel ontladen wordt of te weinig

zuur hee{t, De platen worden hier-

door zwaar beschad igd,

Houd het koppelingspedaal ingetrapt

en de versnellingshefboom in de neu-

trale stand.

Rijden

Denk erom dat bij het berga{waarts

rijden de motorsnelheden hoger kun-

nen worden dan de maximaal toelaat-

ba re.

Maak dus een verstandig gebruik van

de motor als rem,

Ri;d n iet met de voet oP het koPPe-

I i ngspedaal.

Wanneei- zich moeililkheden voordoen, wendt U zich dan tot de dealer o{ de

fabriek. Vermeld bij bestellingen steeds motor- en chassisnu mmer.
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ALGEMEEN ONDERHOUD
MOTORSMERING

Gebruik goede olie

Het betalen van het versch il in prijs

tussen olie van goede kwaliteit en
goedkope olie is geen weggegooid
qeld, daar reparaties, die het gevolg

zijn van het gebru ik van goedkope

olie, veel kostbaarder zijn. Sommige

olièn bevatten zwaveldeeltjes, die
zel{ weliswaar geen nadelige uitwer-
king l'rebben, maar tezamen met be-

paalde verbrandingsproducten zuren
vormen, die het metaaloppervlak

aantasten. Behalve door gebru ikma-
king van hulpmiddelen en door lang-

durige onderzoekingen is het overi-
gens zeer moeilllk te beoordelen of
een bepaalde smeerolie al dan niet

van goede kwaliteit is. In de praktiik
is het daarom het beste, olie te ko-

pen van een bekend en betrouwbaar

merk. Het gebru ik van een ,,dope"-
olie wordt aanbevolen.

Tevens dient men er op te letten,

dat olie van de juiste viscositeít ge-

bruikt wordt, (Zie,,Smeerspeci{icatie",

bladz.5ó).

Oliepeil

Het peil van de olie in het carter
wordt afgelezen op de peilstok.

Controleer het peil steeds wa nneer

alle olie van de motor in het carter
is gedropen; dat zal zijn ca, 20 minu-

ten nadat de motor afgezet is. Het

oliepeil kan evenwel het beste voor
het beg in van de eerste rit gecontro-
leerd worden. Om dit te kunnen

doen, maakt men de uitgenomen
peilstok schoon en steekt deze weer
in het carter, waarna de peilstok we-

Afb. 14. Oliepeilstok

derom uitgenomen wordt, De stand

van de olie moet gehandhaafd blii-

ven tussen de beide merktekens (zie

af b. 14); nooit boven het eerste noch

onder het laatste.

Het verYersen van de olie

Ondanks de goede werking van fiilters

is het niet te vermijden, dat veront-

reinigingen in de olie terecht kornen.

Deze bestaan hoofdzakelilk uit het

uit de buitenlucht aangezogen sto{,

condenszuren en {ilnverdeelde kool-

en metaaldeeltles, die lezamen de

samenstelling van de olie verancJe-

ren, sliitage veroorzaken en door de

zuurvorming het metaaloppervlak

aantasten. Dlt zal naarmate de ver-

ontreiniging aangroeit de beschadi-

ging doen toenemen, Het niet tijdig
verversen van de smeerolie kan

daarom zeer ernstige gevolgen heb-

ben, Door de beschadigde slecht

slu iteride zu igers en veren komt de

olie langs de zuigerveren in de ver-

brandingsruimte, waardoor niet al-
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leen het olieverbru ik toeneemt maar

ook de motor ernstig vervu ilt.

Men tapt de smeerolie a{ wanneer

de olie warm, dus goed vloeibaar
is. Bovendien is het belangrijk om

het voertuig horizontaal te plaatsen'

Ten sterkste wordt afgeraden de mo-

tor met petroleu m etc. door te spoe-

len. Het zal onmogelijk ziin alle pe-

troleum a{ te tappen, zonder de Pan

te verwijderen; deze achtergebleven

hoeveelheid zal de nieuwe olie ver-

dunnen. Maak de vu IdoP goed

schoon alvorens deze te openen.

Filter

Het f ilterelement moet iedere 2000

km gereinigd worden in wasben zine

en iedere 8000 km vernieuwd worden.

D raa i h iervoor bout (1 ) los en ver-

wijder de {ilterkolf (4 (zie a{b. 15)

Maak de kolf goed schoon. Men dient

bij het monteren de pakkingring in het

Afb. 15. Oliefilter

deksel aan te brengen en niet oP de

{ilterkolf.

Wanneer het filterelement gereinigd

o{ vernieuwd is, moet men de motor

een ogenblik laten draaien, waar-

door het {ilter gevu ld wordt; contro-

leer daarna het oliepeil en vul zo

nod ig bij .

BRANDSTOFSYSTEEM

L

Tankzeef
Gro{{ilter

Pom pzeeÍ
Opvoerpom p

5.
6
7.

lnspu itpomp
Fiin{ilter
Ontlastklep
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Reinheid van de brandstof

Voor een goede werking van de

dieselmotor is goede kwallteit en

reinheid van de brandsto{ een eerste

vere iste.

Gebruik geen brandstof uit een vat,

dat een tijd open hee{t gestaan en

waarin zich dus zeker water en sto{

bevinden. Gooi liever een paar liter
brandstof weg, dan het risico te ne-

men van bedrijfsstoringen tengevolge

van verontreinigingen.

Bra ndstoftank

Tup de tank iedere 32.000 km af en

reinig tegelijkertijd de bodem zeeí.

Filters

Het grof{ilter (a{b, 17) is direct naast

de tank gebouwd en moet iedere

8000 km gereinigd vrorden. Docr bout
(1) los te draaien kan de kolf (2)

afgenomen worden.

Het filn{ilter is gemonteerd in de

brandsto{leiding tussen de opvoer-
pomp en de inspuitpomp. ledere

1ó.000 km moet het element ver-

n ieuwd worden, Dit is beslist nood-

zakelilk aangezien vervuiling een

slecht lopende motor tot gevolg

heeft. Schroef de moer (2 in af-

beelding 1B) boven aan het filter los,

waa rdoor de {ilterkolf los komt en

het element kan worden u itgeno-

men, Reinig de kol{ en monteer dan

het nieuwe element. De pakking aan

de bovenzijde van de kolf rnoet door
een n ieuwe vervangen worden. Let

er op, dat de pasvlakken en de pak-

klng schoon zijn. Voer al deze werk-
zaamheden u it met schone handen,

Schoonmaken van dit filterelement

en het oude opnieuw gebruiken mag

nimmer plaats vinden. Aan het filn-
'filter is, in de terugvoerleiding naar

de tank, een overdrukklep gemon-

teerd. Deze klep moet aigesteld ziin

op 8 -12 p,s.i, overdruk, Moeiiiik

starten en slecht lopen bij hoge toe-

rentallen kunnen het gevolg zijn \/an

een te lage openingsdruk van deze

klep. Laat dit door uw agent con-

troleren.

Afb. 17 . Brandstofgroff ilter

Brandstof le id ingen

Lekken in de brandstofleidingen kun-

nen optreden aan de perszijde o{

aa n de zuigzijde va n de bra ndstof-

inspu itpomp.

Lekken aan de perszijde

Om deze op te sporen maakt men

wartels en leidingen aan de buiten-

zijde schoon en controleert die ter-
wijl de motor draait,

Men moet voora I zorgen de wa rtels

va n de bra ndstof le id ingen n iet te for-
ceren bij het aandraaien,

Wanneer een wartel van een in-

spuitleiding bli;ft lekken, ondanks

goed aandraaien, is het mogelilk dat
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een conus van een inspuitleiding is

gescheurd. Vernieuwing van de lei-

ding behoort in de werkplaats te ge-

beu ren.

Lekken aan de zuigzijde

d,w,z. tussen brandstoftank en brand-

stoftoevoerpomp, waardoor lucht in

de leidingen binnendringt. Hierdoor

ontstaat c,'.'erslaan, omdat er lucht

in plaats van brandstof in één o{

meer verstu ivers komt, In het ern-

stigste geval zal de motor stoPPen

en niet meer starten. Er kan ook oP

andere wijze lucht in de leidingen

komen, n.l.wanneer er te weinig

brandstof in de tank is, Controleer

dit dus in de eerste plaats, Staat het

nìveau zo laag, dat de a{zuigleiding

af en toe boven de brandstof u it-

komt, dan komt er lucht in de lei-

d ingen en één of twee belletjes ziin

a I voldoende om de motor stop te

zette n .

Wanneer de motor even heeft stil-

gestaan, kan de geringe hoeveelheid

lucht, die altild in de brandstof aan-

wezig is, één of twee luchtbellen ge-

vormd hebben die oorzaak kunnen

zijn van overslaan, plotseling stil-

s.aan van de motor en van moeililk

starten, Wanneer voldoende brand-

stof in de tank aanwezig is en de

mctor tot het optreden van een sto-

ring goed gelopen heeft, is de kans

groot dat lekkage in de zuigleiding

is opgetreden. Men moet in d it geva I

alle wartels tussen brandstoftank en

brandsto{pomp goed vastzeiten.

Ontluchten

Vu'anneer er ondanks alle voorzorgen

toch lucht in het brandsto{systeem

komt, moet men dit ontluchten. Ge-
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woonlilk kan dit beperkt blilven tot

de lagedrukleidingen. Hiertoe gaat

men als volgt te werk :

1. Draai het stoPje boven aan het

{ilnfilter 2 slagen los (1 in a{b.

18). Niet de onderliggende moer

(2) losd ra a ie n !

2. Pomp de brandstof op met het

handpompje (4), totdat er geen

lucht meer u it de open ing komt'

Sluit het stopje (1) weer.

3, Herhaal deze handelingen bij de

ontluchtkraan (3) op de brand-

stof pom p,

4. Geef nog enige slagen met het

handpompje.

Afb. 18. Ontluchting

De inspuitpomp

De brandstof -inspu itpomp is een pre-

cisie-instrument, dat alleen behan-

deld mag worden door specialisten,

d ie over het daa rvoor noodza kelilke

gereedschap beschikken,

In de afstelling van de regulateur

mag geen wijziging worden aange-

bracht, daar dan de garantie vervalt.



Wanneer de brandsto{toevoer naar

de verstu ivers normaa I is en het

,,kraken" van deze goed kan wor-
den waargenomen, dan kan de oor-
zaak van niet starten van de motor

liggen in een foutieve afstelling van

de pomp. De koppeling van de

pomp zal dan waarschijnlilk verscho-

ven zijn. Het is in dat geval gewenst,

Uw motor door de DAF-agent te laten
controleren en afstellen. Na iedere
48,000 km verdient het aanbeveling
de inspuitpomp te laten controleren
en testen door een vakkundige,
Maak de vacuumleiding los varì de

reg u lateu r en blaas deze door met
perslucht. Controleer tevens de wer-
king van het membraan. Druk hier-

voor de stophefboom in de stop-
stand, sluit met een vinger de ope-
ning van de vacuumaansluiting a{ en

laat de stophefboom los, Het mem-

braan mag niet terug komen. Bij ver-
wijdering van de vinger moet het
plotseling worden teruggedrukt door
de kracht van de veer.

De verstuivers

Voor een goede werking van de

dieselmotor is het een absolute ver-

eiste, dat de verstuivers op de juiste

inspuitdruk (120 kg/cm2) zijn afge-

steld.

Voor controle van de inspuitdruk moet

men gebruik maken van de hiertoe
bestemde speciale apparatuur; zonder

deze is geen service van dieselmoto-

ren mogelilk, De u itvoering van deze

werkzaamheden mag alleen worden

opgedragen aan deskundigen. In ieder

geval moet de inspuitdruk op gere-

gelde tijden worden gecontroleerd,
terwijl dit direct dient te geschieden

wanneer de motor rookt onder nor-

male belasting.

Het verdient aanbeveling, dat de ge-

bruikers van auto's met dieselmotoren

steeds enige op de juiste druk afge-

stelde reserve-verstuivers in voorraad

hebben. In gevallen van onzekerheid

omtrent de juiste ' afstelling van de

gemonteerde verstuivers en ook voor

controle kunnen de werkzaamheden

van de chau{feur beperkt blilven tot

het verwisselen van de verstu ivers.

Defecte verstuivers

Wanneer men er zeker van is, dat

zich geen lucht in het brandsto{-

systeem bevindt, en dat de brandstof

de verstuivers bereikt, terwijl toch

éen der verstuivers niet het karakte-

ristieke,,kraken" vertoont, dan moet

deze worden vervangen, Wanneer
men twijfeli, welke verstuiver niet

goed {unctionneert, kan men als volgt
te werk gaan.

Draa i bii stationna ir toerenta I de

wartels aan de verstu ivers één voor
één een halve slag los. Wanneer men

nu de wartel van de defecte verstui-

Af b. 19. Luchtf ilter
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ver losdraalt, zal dit geen merkbare

invloed op de motor u itoefenen.

Lu chtf ilter

Het luchtf ilter dient periodiek schoon-

gemaakt te worden (iedere 2000 krn).

Verwijder het filter van het irrlaat-

spruitstuk (recht houden!) en draai

de vleugelmoer los. Neem nu het ele-

ment u it en was het sa men met de

oliepan in benzine' Droog beide met

samengeperste lucht. Monteer de olie-

pan nu weer op het spruitstuk en vul

hem tot de rode rand (zie afb. 19)

met motorolie. DomPel het elemen t

in de olie, laat het uitlekken en mon-

teer het weer.

KOELSYSTEEM

Het is van het grootste belang, het

maxima le koeleffect van het koel-

systeem te behouden. Spoel daarom

motor en radiator tweemaal per jaar

door (zie bladz. 26). Denk er tevens

aan dat ook de luchtstroom door de

radiator verstopt kan ziin in geval

van oververhitting, Blaas dan de radia-

tor vanaf de motorzijde door met pers-

lucht.

Thermostaat

De thermostaat is achter de water-

pom,p gemonteerd en regelt de koel-

waterstroom bij koude en warme

motor. Wanneer de bedrij{sterrtpera-

tuur nog niet is bereikt, wordt het

koelwater via een omlooppijp terug-

gevoerd naar de pomp.Pas na het

bereiken van de bedrijfstemperatuur

gee{t de thermostaat de doorgang

naar de radiator vrij. Het zal duidelilk

zijn dat een goede werking van de

thermostaat zeer belangrijk is voor

een goede koeling. Een defecte ther-

mostaat moet daarom direct vervan-

gen worden.

Een nauwkeurige controle kan u itge-

voerd worden door de thermostaat

in een bak met water te domPelen

lezarnen met een thermometer. Ver-

3ó

hlt nu het water en observeer de

thermostaat. Deze moet dan beginnen

te openen bij ó5' tot 70" C.

V-snaar

De spanning van de V-snaar dient

op geregelde tijden gecontroleerd te

worden. Bij een juiste spanning moet

men de snaar tussen ventilator en

dynamo 12-15 mm in kunnen druk-

ken (zie afb, 20).De spanning kan

ingesteld worden door middel van

de stelbout in de dynamosteun na

eerst de beide bevestigingsbouten

losgedraaid te hebben,

Afb. 20. V-snaar spanning



KOPPELING

De vrije slag van het koppelings-

pedaal moet 25 -35 mm bedragen

(ge.eten aan het pedaa l). De a{stel-

ling geschiedt d,m.v, stelbout (1) (afb.

21) Draai eerst de borgmoer (2) los.

Bij een te kleine vrije slag moet men

de bout lin ksom en bij een te g rote

vrije slag rechtsom draaien. Vergeet

voora I n iet de borgmoer weer vast

te zette n

REMSYSTEEM

De onderhavige series zijn u itgerust

rnet hydraulische remmen, voorzien
van een rembekrachtiger. Het rem-
pedaal werkt hydraulisch op alle vier
wielen en de handrem mechanisch

op de achterwielen.

Het gebru ik van de ha ndrem heeft
gecn invloed op het hydraulisch

remsysteem of omgekeerd.

Onderhoud

1. Controleer of het rempedaal vast

aanvoelt en niet de neiging hee{t

om zich als spons (veerkrachtig)

te gedragen. Dit wilst op een ge-

brek aan remvloeistof, een lek-

kende leiding of luchtbellen in het

re msystee m.

Een lange pedaalslag is een teken

dat de remmen moeten worden

bilgesteld.

2. Controleer met ingetrapt rem-
pedaa I het systeem op lekkage.
Dit zal opvallen bij het nazien

Afb. 21. Afstelling kop,peling

van de verschillende verbindin-
gen; bovendien zal het rempe-

daal lang zaam verder ingetrapt

kunnen worden,

Ind ien het vermoeden bestaat, dat

er lucht in de remleidingen aan-

wezig is, moet het systeem ont-

lucht worden, zoals verder wordt
beschreven.

ledere 2000 km moet de hoe-

veelheid remvloeistof gecontro-

leerd worden. Een vlugge of aan-

zienlilke daling van het niveau

duidt op lekkages in sommige

delen van het systeem, die opge-
spoord en verholpen moeten

worden.

Het voorraadtan k;e o{ de hoofd-

remcilinder bevinden zich aan de

motorzijde van het schutbord (zie

af b. 22 en 23),

Het niveau moet 1 -2 cm onder

de bovenrand liggen. Gebruik
uitsluitend Heavy Duty remvloei-
stof (SAE 70Rl).

3
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A{b. 22. Remvloeisto{tank

Afb. 23. Hoofdremcilinder

Remafstelling

Stel de remmen nooit af wanneer de

trommels warm (dus uitgezet) ziin,

aangezien dan de mogeliikheid be-

staat dat de remmen gaan slePen '

VCORWIEL

1, Zet de handrem aan.

2. Crick de vooras op onder een

veerstoe l.

3. Geef het wiel een voorwaarts

draaiende beweging en traP oP

het rempedaal teneinde de rem-

schoenen in de trommel te cen-

treren.

4. Draa i de twee stof Plaatjes oPzij,

waardoor twee openingen in de

remankerplaat vrij komen.

5, Steek een schroevedraaier door

de opening en draa i h iermee de

stel ring rechtsom (gezien in de

richting van de wielcilinder) tot-

dat de rem vast zit.

6. Draai de stelring nu B nokken

terug.

7 , Herhaal deze afstelling bij de

tweede remcilinder.

B Sluit de sto{plaatjes !

Er d ient op

het gaatje

open is,

gelet te worden, dat

in de vu ldop geheel

Ongelijkmatig remmen

Indien de wagen bij het remmen

naar een zijde trekt, moeten de rem-

voeringen op ongelijkmatige sliltage

gecontroleerd worden en eventueel

worden vernieuwd en de remmen

opnieuw worden afgesteld.
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ACHTERWIEL EN HANDREM

Lockheed :

1 , Plaats stopblokken tegen de voor-
rarielen en zet de handremheiboom

in de laagsie stand.

Crick de achteras op onder een

veerstoel en maak de handrem-

stangcn los van de remcilinder-
hefbomen.

Geef het wiel een voorwaarts

draaiende beweging en trap op
het re m pedaa I tene inde de rem-
schoenen in de trommel te cen-
treren.

Draai stelbout (1) geheel rechts-

om.

Draai stelbout (2) geheel rechts-

om.

Draai beide stelbouten acht,,tik-
ken" linksom.

Stel het tweede wiel op gelilke
wijze af .

Afb. 25

Afstelling Lockheed achterrem

Het is absolu ut noodza kelilk, met

stelbout (1) te beginnen.

Stel h ierna de handrem als volgt :

Beweeg de remhefbomen van de

remplaat af tot een aanslag wordt

gevoeld en stel deze daarna iets

terug. De trekstangen moeten nu zo-

Canig gesteld worden (door draaien

van de ga{{els) dat de koppennen

precies in de ogen van de gaf{els en

remhefbomen vallen,

Vet de ga{ielpennen in a lvorens deze

te monieren.

DAF :

1. Plaats stopblokken tegen de

voorwielen en zeI de handrem-

he{boom in de laagste stand.

2, Crick de achteras op onder een

veerstoel en maak de handrem-

stangen los van de remcilinder-
hef bomen.

3, Gee{ het wiel een voorwaa rts

draaiende beweging en trap op
het rempedaal teneinde de rem-

schoenen in de trommel te cen-
treren, . '

4, Stel de remschoenen af zoals be-

6chreven voor de voorwielrem,
5, Controleer nu de vrije slag van

de hefboom aan de remplaat,

Deze moet en ige m illimeters be-

d ragen,

6. Ind ien de vrije slag te g root is,

kan deze als volgt worden bilge-

steld

Verwijder de onderste stofplaat
(3 boutjes ,,S") en draai de excen-
trische stelbout (met vierkante
kop) aan tot de speling tot enige
m illimeters is teruggebracht (hef-

boom mag niet spelingvrij zijn),
Bli;{t de speling echter te groot
dan kan men de bovenste stofplaat
verwijderen en de tweede stel-
bout aandraaien tot de juiste spe-

ling verkregen is.

Opmerking. Het is wel aan te be-

velen, a lvorens de bovenste ex-

3.

4.

5

6,

7.
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7.

centrische bout a{ te stellen, d"
onderste weer in zijn beg instand
te brengen. Dit vergemakkeliikt
een volgende a{stelling, daar dan
het afstellen van de onderste
excentriek weer voldoende is om
een minirnum vrÍje slag te verkrij-
g en.

Bevestig de remstangen weer aa n

de remhefboom en vet de kop-
pennen in.

Alb. 26. Afstelling DAF-achterrem

Ontluchten

Indien enig deel van het remsysteem

gedemonteerd is geweest, of ind ien

gereden ís met te weiníg remvloei-
stof, is het noodzakeli.jk het remsys-
teem te ontluchten.

Schuif een rubber slangetje op de
ontluchtingsnippel van de hoofdrem-
cilinder en dompel het andere einde
in een gedeeltelilk met verse rem-

',loeistof gevuld glazen potje. Draai
n u met een sleutel de n ippel één
slag los. Pomp met langzame slagen
met het rempedaal tot er geen
luchtbelfen meer in het glazen potje
opstijgen. ZeI de ontluchtingsnippel
weer vast tijdens een neergaande
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beweg íng van het rempedaa l, Her-
haal dezel{de handeling bij de r-em-

bekrachtiger en de wief en.
Het ís belangrijk tíjdens het ontluch-
ten van de remmen het vloeistofpeil
ín het voorraadtankje resp. de hoofd-
remcilinder te controleren en zonod ig

bij te vullen.

Hierdoor voorkomt men dat opnieuw
lucht in het systeem wordt gepompt,
waardoor nogmaals ontlucht zou moe-
ten worden.

De remvloeistof, die uit het systeem
gevlceid is, kan niet direct gebruikt
worden voor het biivu llen van het
voorraadtankle of de hoofdremcilin-
der.

Deze vloeistof bevat te veel lucht en
dient een uur of twee te staan, al-
vorens zij veilig weer gebruikt kan
worden. Gooi vuile remvloeisto{ Weg,

Ceze kan sliytage veroorzaken.

Rembekrachtiger

Deze dient om de druk welke door
de remvloe isto{ wordt u itgeoefend, te
vergroten, Er dient echter rekeníng
rn€e gehouden te worden, dat indien

Af b. 27. Rembekrachtiger T-serie
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in de tank iS, deze rembekrachtiger

er voldcende vacu u m resp, luchtdruk

alleen werkt als de motor draait. Bij

stilstaande motor moet het rempedaal

rret meer kracht ingetrapt worden

om de remmen in werking te stellen,

Controleer geregeld de leidingen van

de rembekrachtiger op lekken. Smeer

de vacuum-bekrachtiger van de trek-

kers iedere 32.000 km met remolie via

de niveauplug (1) in het achterdeksel
(zie a{b, 27).

Luchtdrukbekrachtig ing

Wanneer de remmen met luchtdruk
bekrachtigd worden, zijn in de lei-

ding tussen compressor en tank nog

een lucht{ilter en een vorstbeveiliger
gemonteerd (zie a{b, 13),

Het luchtfilter moet dagelilks worden

doorgeblazen om olie en water te

verwijderen.

Sta rt de motor en dru k knop (1 ) ih,

tot condens e.d. a{geblazen zijn.

Het lucht{ilter kan tevens gebruikt

worden als bandenpomp,Men dient

dan eerst af te blazen (zie boven)

en daarna stop (2) te verwijderen en

de slang te bevestigen.

ledere 1 ó,000 km moet het f ilter

gereinigd worden in benzine. Verwij-

der hiervoor de sluitmoer (3).

Achter het luchtfilter is een vorst-

beveiliger gemonteerd teneinde be-

vriezing van condenswater tijdens de

vorstperiode te voorkomen. Het ge-

bruik wordt beschreven op blz,26.
Voor de winter moet de beveiliger
gedemonteerd en grondig gereinigd
w,ord en.

De luchtketels moeten iedere 2000

km afgetapt worden. Draai bij lopen-

de motor de aftapstoppen los tot er
geen condenswater meer u it de ke-

tel komt, Ti;dens een vorstperiode
dient dit dagelilks te geschieden.

Te grote speling in de stuurorganen

is een oorzaak van onzeker sturerr,

slaan van het stuur en te veel speling

in het stu u rwiel.

Men moet er echter rekening mee

houden, dat de oorzaak hiervan zo-

wel kan liggen in de stuurinrichting
zelÍ als in de speling in de stuur-

verbindingen.
Alvorens de stuurinrichting bij te stel-

STUURINRICHTING

BANDEN EN WIELEN

len, moet men daarom elke belasting
wegnemen, bij voorkeur door de

stuurstang los te maken van de pit-

mana rm,

Zorg ook dat de stuurkolom niet kan

klemmen bij de verbinding aan het
instrumentenbord.

Stel a lti.1d eerst de speling in de

stuuras en daarna die in de sectoras.

De wielen zijn van het

type en bestaan uit een

met een losse zijring.

Controle bandenspanning

Het controleren van de spanning moet

gebeuren als de banden koud zijn,
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daar bij een warme band de spanning

enigszins hoger zal liggen. Denk bij

het op spanning brengen van de ban-

den óók aan het reservewiel.

Gebruik een goede bandenspannings-

meter.

Maximum spanning: 5,ó at (80 p.s'i.)

Voorbanden van trekkers: 4,9 al (70

p,s. i .).

Olie en vet

Olie, vet, petroleum e.d. ziin zeer

schadelilk voor rubber, Verwijder dit

dan ook zo snel mogelilk van de

ba nd.

Bandenslijtage

Overlading en een ongunstige ver-

deling van de lading zijn zeer schade-

lilk voor de banden . Zii veroorzaken

een sterke vervorming van de band,

hetgeen tot resultaat hee{t dat het

loopvlak van de band snel en onge-

lijkmatig slilt.

1 . Een verhog ing van de banden-

spanning boven die, welke aan-

bevolen is, heft niet de gevolgen

van de overbelasting op.

2, Snel rijden, heftig accelereren,

hard remmen en het snel nemen

van bochten ziin factoren, welke

alle zeer ongunstig zijn en de

sliltage van het loopvlak be-

invloeden.

3. Sterke en plotseling optredende

plaatselilke wrijvingen b.v. door

het schuren langs een trottoir-

band, een losse steen op de weg

of een vrij d iep gat in de We 9,

kunnen ernstige schade aan de

band veroorzaken,

4. De voorwieIu itlilning is eveneens
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van groot belang voor de toe-

stand van de banden' Onjuiste

uitlijning zal direct kenbaar wor-

den in de vorm van bandenslil-

tage.

Wielmoeren

De moeren van de wielen die nieuw

o{ verwisseld ziin, moeten na 100 km

weer aangedraaid worden. Doe dit

diagonaalsgewijze.

Alvorens een wiel te monteren, laat

men een druppel motorolie op de

wielbouten vallen om te voorkomen,

dat de moeren door roest vast gaan

zitten.

Men leite er op, dat de verzonken

gaten, waarin voor het binnenwiel

de conische kant van de bout valt

en voor het bu itenwiel de con ische

veerring, vrij zijn van sto{ en verf

en dat ook de vlakken van de wiel-

schilf en de naa{flens, die tegen elkaar

vallen, goed schoon zijn. Dit geldt

eveneens voor de tegen elkaar lig-

gende vlakken van de dubbel g"moh-

teerde achterwielen.

Door aanwezigheid van vuil e.d. lig-

gen de wielen niet vlak en ontstaan

verhogingen, die losse verbindingen

speling en sliltage tengevolge hebben.

Let op het bovenstaande in het bij-

zonder wanneer men reservewielen

monteert, daar deze dikwijls door stof

en modder verontreinigd ziin. Van pas

geverfde wielen moet men de ver-

zonken gaten zorgvuldig schoonma-

ken.

Het repareren van de bu itenband

Letsels aan een band kunnen in drie

groepen worden gesplitst :

1. Kleine sneden in het loopvlak,



l
welke zich alleen beperken tot
het rubber, Deze kunnen veroor-
zaakt worden door kleine kiezel-

steentjes. Hier kan men volstaan

met het verwijderen van de vast-

gezette steentjes tijdens de in-

spectie,

2, Diepere sneden, welke gaan tot
de koordlagen, doch er niet door
zijn, moeten worden gevulcani-

see rd . Deze repa ratie ka n nog

door het garagebedrijf zell wor-
den uitgevoerd,

3. Letsel van de band, hetwelk zich
uitstrekt tot een beschadiging in

of door de koordlagen, uitgezon-
derd spijkergaten, eR welke de

band ernstig verzwakt, kan alleen

afdoende gerepareerd worden
door het aanbrengen van een

nieuwe koordlaag in de band,

we lke da n g evu lca n iseerd moet
worden.

Dit vereist een goede vakkennis

en kan alleen worden uitgevoerd

door een ervaren bandenrepara-

teur of door de {abrikant zel[.

Het aanbrengen van losse marì.

chetten of het inplakken van losse

stukjes materiaal kan niet worden

beschouwd a ls een af doende

reparatie en moet alleen worden

gezien a ls noodmaatregel.

Het coveren

Het voordeel van het goed onderhou-
den van de banden is, dat de koord-
lagen nog in goede conditie zijn als
het loopvlak is afgesleten. Het is dan
mogelilk om de banden te laten cove-
ren. Wacht echter n iet met het cove-
ren totdat het loopvla k volledig is

afgesleten,

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Accu

De accu moet minstens iedere maand

gecontroleerd worden. De vloeistof
(electrolyt) moet altild even boven de

platen staan. ls het niveau gezakt,

dan moet men uitsluitend bilvullen
met gedestilleerd water. Polen en

poolklemmen van de accu moet men

steeds goed schoon en vrij van oxy-

datie houden. Vet ze in met vaseline.

De buiten zijde van de accu en spe-

ciaal de bovenzijde moet geheel

schoon en vetvrij gehouden worden.

Maak de luchtgaatjes in de vuldoppen

vrij door ze met een ij zerdraadle door
te steken.

Het verd ient aa n bevel ing de toesta nd

van de accu van tijd tot tijd te con-

troleren door het s.g. van het zuur te
meten. Het s.g. zal stijgen tijdens het
laden en dalen tijdens de ontlading,

De volgende gegevens kunnen wor-
den aangehouden :

Volledig geladen 1,28-1,30; half
ontladen + 1,21 ; beneden 1,15 accu
geheel ontladen, De cijfers zijn van
toepassing bij een temperatuur van
het zuur van 15' C. Bij hogere tem-
peratu ren moet het s.g, verhoogd
worden met 0,002 per 3 

o C. en bij
lagere temperaturen met 0,002 per
3" C, verlaagd worden.

De af lezing moet voor de versch il-
lende cellen ongeveer geli.ik zijn. In-

dien één der cellen een zeer grote
afwijklng van de andere vertoont, kan
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dit op verlies van zuur door lekkage

of inwendige slu iting wijzen. Wan-

neer het zuur gewogen wordt, moet

gelilkti.;dlg gecontroleerd worden o{

de hoeveelheid die in de celtester

wordt opgezogen, schoon is. Vu il

zuur kan worden veroorzaakt door

een slechte cond itie der platen. De

accu zal dan spoedig vervangen moe-

ten worrltn. Laat Uw accu nooit

ongebruikt staan in ontladen toestand'

Laat, voordat de accu wordt wegge-

zet, deze volledig laden, dan lang-

zaam ontladen tot 1,8 V Per cel (b'u'

met 15 W lampje) en daarna weer

lang zaam laden (10 AmP.).

Na deze procedu re is het voldoende

de accu eens per maand bij te laden'

Op deze wijze wordt voorkomen, dat

cle platen gaan sulferen.

Dynamo en startmotor

De dynamo moet oP geregelde tij-

clen gecontroleerd worden teneinde

een goede werking te verzekeren '

Verschillende {actoren ziin van in-

vloed op de service-perioden, zoals

stof , vu il en hoge rijsnelheden. On-

der normale omstandigheden echter

is een 32.000 km controle voldoende,

1. Bedrading. Controleer de bedra-

ding en de isolatie op breuk o{

beschad ig ing en zorg dat alle

aansluitingen schoon ziin en goed

vast zitten.

2. Collector. Een vuile collector kan

met u itgenomen borste ls schoon-

gemaakt worden door er gedu-

rende het draaien een laPje,

gedrenkt in benzine, tegen te

houden. Daarna goed droog ma-

ken. Gebruik nooit schuurlinnen'
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3, Borstels..Controleer of de bor-

stels vrij in de houders kunnen

bewegen en n iet te kort ziin.

4. Smering. De 1BO W dYnamo moet

iedere 2000 km gesmeerd worden

met en ige druppels olie in het

oliepotje op het lagerdeksel.

lndien de dynamo na deze'controle
nog onvoldoende werkt, d ient men

dynamo en regelaar door een spe-

cialist te laten testen.

De stroomspanningsregelaar is door^

de fabriek op de juiste waarJc afge-

steld en verzegeld, Indien de rege-

laa r defect is, moet deze verva ngen

worden.

De startmotorcontrole komi geheel

overeen met d ie van de dyna r^no. Men

mag deze echter nooit smeren,

Koplampen

Teneinde de lichtbundel de gewenste

richting te geven, kan de koplamp-

re{lector versteld worden. Nadat door

het losdraaien van de schroe{ aan de

onderzijde de sierrand is afgenomen,

worden drie stelschroeven zichtbaar,

waarvan de onderste twee (1) dienen

voor het verstellen van de bundel in

het horizontale vlak. Begin het in-

stellen steeds met deze twee schroe-

ven, De derde schroef (2) cjient voor

het instellen van de hoogte van de

bu ndel.

Plaats de wagen op 5 meterr a{stand

van een muur of scherm. Ontsteek

het grote licht en stel de lichtbundels

evenwijdig met de lengte-as van de

wagen met behulp van de onderste

stelschroeven (1). Schakel nu het

dimlicht in, De bovenzijde van het

lichtvlak moet horizontaal zijn en bij



1

2.

be laste wagen 5 cffi, bij onbelaste

wagen 8,5 cm onder hart-koplamp-

hoogte liggen. De instelllng geschiedt

met beh u I p va n sch roef (2) , La m pen

met asymmetrische dimbundel stelt
mcn a{ als volgt :

Plaats de wagen op 5 meter af-

stand van een muur of scherm.

Schakel het dimficht ín en scherm
een van beide koplampen af.

Stel de dimbundel met behulp
van de schroeven nu zodanig dat
de bovenzijde van het linker ge-
deelte van de lichtvlek hori zon-
taal is en bij belaste wagen 5 cm,

bij onbelaste wagen 8,5 cm onder

Afb. 28. Afstelling koplamp

hart-koplamphoogte ligt. De knik
va n het rechter gedeelte moet

beginnen op het punt dat corres-

pondeert met het hart van de

koplamp.

Nadat de juiste instelling is verkre-
g€h, moet men de drie schroeven

één voor één een slag aandraaien,

totdat ze vast zitten.

De re{lector moet voorzichtlg behan-

deld worden, zodat er geen vinger-

afdrukken op komen.

Mocht dit desondanks toch nog ge-

beuren, dan kunnen deze worden

verwijderd met een zachte doek. Ge-
bru ik nooit een poetsmiddel.

De electrische hoorn

De electrische hoorn is van {abrieks-

wege zodan ig afgesteld, dat de beste

capaciteit en de langste gebruiksduur

verkregen wordt, Hij vereist geen

enkele vorm van onderhoud of na-

stelling gedurende een zeer lange
periode. Indien de hoorn n iet, of
onregelmatig werkt, behoeft het ap-

pa raat zel{ n iet defect te zijn, Con-
troleer eerst of de oorzaak elders te
vinden is, zoals een los contact, een

gebroken draadverbinding of een

ontladen accu.

3
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PERIODIEK ONDERHOUD

ZelÍs het meest Zor-lrTgldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen niet 'ocr-
komen, dat ook een automobiel, dle aan de hoogste eisen voldoet, op den duur
sliltage gaat vertonen. Deze sliltage treedt bij bepaalde onderdelen vroeger op
dan bij andere L=n ontstaat bovendien zeer geleiCelilk, zodat indien men er niet
speciaal acht op slaat, dit ontstaan nauweliiks wordt bemerkt. Dan kan echter de
sf ijtage reeds zo'n vorm aangenomen hebben, dat een somtijds belangrijke
reparatie onvermijdelijk is, Een reparatie, die niet alleen kosten met zich mede
brengt voor de herstelling zel{, doch vooral ook door de bedrij{sstagnatie, die
misschien niet direct in geld kan worden uitgedrukt, maar waarvan de werkelilke
omvang zeer belangrijk kan zijn,

Wend U hiertoe tot de DAF-agent, die Uw wagen heeft geleverd.

Een goede verzorg ing alleen gedurende de eerste 25OO km is echter niet vol-
doende, Cok daarna moet U niet alleen zorgdragen voor een regelmatig door-
smeren en olie verversen, zoals in dit instructieboekje staat aangegeven, maar
bovendien steeds in het oog houden, dat voorkomen beter is dan genezen.
Controleer Uw wagen dus op geregelde tijden. Hieronder volgt een globaal
overzicht van de te verrichten w'erkzaamheden (zie eveneens service-coupons),

Voorkom bedrijfsstagnatie, niet alleen
door period ieke controle en onderhoud.
De DAF-organ isatie vcrleent voor een

bestaande uit het gratis verrichten van

en verversen van de motorolie na het

door een goede behandeling, maar ook

goed onderhoud een speciale service,
de werkzaamheden voor het doorsmeren

af leggen va n in totaa I ó00 km, 1 400 km

smeermiddelen te

technische controle

U in Uw service-

tot het overlooppijpje, liefst bij

koude motor.

3. Controleer de brandstofvoorraad

in de tank (meter op instrumen-

tenbord, contact aanzetten).

Banden

Zo mogelilk dagelilks de banden-

spanning controleren, doch minstens

tweemaal p"r week.

en 2500 km.

Voor deze d rie smeerbeu rten behoevcn a lleen de gebru ikte

worden betaald. Tevens wordt bij deze gelegenheid een gratis
aan Uw motor en chassis uitgevoerd.
Een juiste omschrijving van deze werkzaamheden vindt
couponboekle.

DAGELIJKS :

Motor

1. Controleer het oliepeil met de

peilstok en vul bij indien nodig.
De sta nd va n de olie moet ge-
handhaa{d blilven tussen de merk-
tekens.

2. Controleer de hoeveelheid water
in de ,'ac'iator en vu I zonodig bij
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Maximum spanning 5,6 at (80 p,s.i.).

Voorbanden van trekkers 4,9 at (70

p,s.i ,).

Remmen

Filter van luchtdrukbekrachtiging af-

blazen (zie bladz. 41).

IEDERE 2OOO KM :

Motor

1. Element van smeerolie{ilter rei-

n igen.

2,

3.

4.

5.

Luchtfilter reinigen en voorzien

van nieuwe olie,

Motorolie verversen,

As waterpomp smeren.

Enige druppels olie tussen pomp-

koppelingen en f iber meeneem-

schil{ van koppelingen laten

lopen.

1 B0 W dyna mo smeren met

enige druppels motorolie,

S moorklepbed ien ing smeren

m.b.v, oliekan.

Koelwaterslangverbindingen en

hoedanigheid van slangen con-

troleren,

9, Werking van rolhoes controle-

ren.

1 0, V-snaar spanning controleren.

11. Alle leidingen en pijpverbindin-

gen controleren,

12. Werking van vacuumpomp of

compressor controleren. (Zie

bladz, 1 1).

13. Gedurende de winterPeriode

werking start-insPuitPomP en

voorverwarming controleren.

Koppeling

Bedieningsas van koppelingslager aan

beide zijden smeren via de nippels'

48

Vrije slag van het koppelingspedaal

controleren (25 -35 mm).

Remmen

Handrem-bediening smeren' Niveau

van remvloeistof in voorraadtankle

controleren €o, zo nodig, bilvullen tot

2-3 cm onder bovenrand. Afstelling

van remmen en remPedaal controle-

ren en bilstellen, indien nodig (zie

6lz,38).
Werking van handrem controleren '

Luchtdruktanks a{tappen.

Bediening van luchtdrukklep smeren.

Alle gaffelpennen smeren (oliekan),

Aandrijf as

Kruis- en schui{koppelingen met olie

smeren. Tussenlager smeren met vet'

Versnellingsbak

Hoeveelheid olie in versnellingsbak

controleren en zo nodig biivullen.

Kogel versnellingshefboom met motor-

olie smeren,

Stuur

Oliepeil in stuurhuis controleren en

zo nodig biivullen door deksel in

cabine{ront.

Stuurkogels en {useepennen smeren'

Achteras

Hoeveelheid olie in achteras contro-

leren en zo nodig bilvullen tot aan

vulopening.

Werking bedieningsknop schakelas

controleren.

Veren

Sliitplaten smeren met vet.

6.

7.

B.



Banden en wielen

Wielmoeren aanzetten, bandenspan-

ning (ook van het reservewiel) con-

troleren met een bandenspannings-

meter en zo nodig lucht bilpompen.

Controleren o{ alle ventielen voor-
zien zijn van stofdopjes.

Nagaan of de banden beschadigd zijn
en steentjes en andere scherpe voor-
werpen uit de band verwijderen.
Geen olie of vet op de banden laten

zitten, deze tasten rubber aan.

Banden lier

As van banden lier via de twee nip-
pels smeren.

Accu

Zuurniveau controleren en zo nodlg

bilvullen met gedestilleerd water.

Polen schoonmaken en invetten met

zu u rvrije vaseline.

lnstrumenten en accessoires

Instrumenten en accessoires (o,a. ver-

lichting) op juiste werking controleren,

Cabine

Scharnieren smeren.

Uitlaatrem (indien gemonteerd)

Bediening uitlaatrem smeren.

Koppelschotel (a I leen tre kkers)

Scharnieras smeren via de nippels.
Draaiplaat schoonmaken en invetten.
Houd contactring droog (niet invet-
ten !).

Af b. 29. Vacuumpompf ilter

IEDERE SOOO KM :

Motor

Filtergaasje in vacuumpomp rei-

n igen.

Filter op regulateurhuis van brand-

sto{pom p rein igen en en ige drup-
pels olie op membraanas laten

va llen.

Element smeerolief ilter vernieu-
wen,

Element brandsto{groffilter reini-
gen.

Kopbouten van compressor con-

troleren.

IEDERE 1ó.OOO KM :

Motor

1. Gro{{ilter in oliepan reinigen.

2. Element brandsto{filnfilter vernieu-
wen.

3. Klepspeling en olietoevoer naar
tuimelaars controleren. Er moet

voldoende olie u it de boringen
van de tu imelaars lopen, De klep-

speling (bij warme motor) be-

draagt 0,25 mm.

1,

2.

3.

4.

5.
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AÍb. 30. Tuimelaars

4. Maximum onbelast toerental con-

troleren (2650 -2700 tpm),

5. Afste lling station na ir toerenta I

controleren (450- 500 tpm).

6. Alle bouten en moeren van motor

en accessoires natrekken. Denk

speciaal aan inspuit- en vacuum-

pomp (event. compressor).

7. Motor uitwendig reinigen,

Siuurhuis

Bcuten aanhalen. Eventuele speling

corrigeren.

Versnellingsbak

Olie verversen. Het aftappen kan het

beste gebeu ren, nadat de wagen

err ige tijd gereden hee{t. De olie is

clan warmer (dunner) en vloeit ge-

makkelilker weg.

Bevestig ingsbouten aanhalen,

Achteras

Olie verversen (zie versnellingsbak).

A lle bouten en moeren aanhalen.

Oliepeil in schakelkastje van schakel-

as controleren. Verwijder niveauplug

5C

(aan voorzijde) en vul zonodig

met motorolie sAE 10W.

Voorwielalstelling

De controle van de

dient te geschieden aan

de volgende gegevens:
Na loop

Vl u cht

Fuseepenhelling

Toespoor

wieluitlijning

de hand van

2"30' + 30'

10 + 30'

Bo + 10'

. 1-3 mm

Remmen

Filter van luchtdrukremmen rciirigen,

Rembekrachtiger

Luchtfilter in cabine reinigen en in

motorolie dompelen.

Wiellagers

Speling controleren.

Veren

Bouten van veerophanging aan-

draaien om eventuele speling tussen

de ru bber bussen op te he{{en. Moe-

ren van veerstroppen aantrekken.

Afb. 31 .

Re m be krachti ger{i lter

bij
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Schokbrekers met enige druppels olie (SAf 10)

Werking schokbrekers controleren en smeren' Draai het kastje zodanig'

zo ncdig bilsteilen. dat de beide kogelnippels gemakke-

lilk bereikbaa r ziin. Neem hiervoor

Aandrijfas zo nodlg de aandrijfkabel los,

Flensbouten van kruiskoppelingen en

ophangbouten van tussenlager aa.n- Koppeling

halen. Schuifbus en druklager spaarzaam

smeren via de smeerniPPel in het

Cabine koppelingshuis.

Boutcn en moeren aanhalen,
Wiellagers

Koplampen Wielnaven demonteren en wiel-

Afstelling controleren (zie blz.44), lagers schoonmaken en invetten. Het

vet goed in de lagers kneden en een

Chassis derde deel van de naaf vullen '

Geheel reinigen. 
Remmen

Remvoeringen, remtrommels en wiel-
IEDERE 32'000 KM : remcilinders controleren.

Motor

1, Startmotor en dynamo còntrole- Vacuumbekrachtiger

ren (zie bladz. 44). Rembekrachtiger op trekkers smeren

2. Verstuivers demonteren, reinigen met remolie,

en testen.

3. Compressorkop ontkolen en pers- Brandstoftank

leiding van compressor naar Tank aftappen en bodem zeeÍ reini-
drukregelaar ontkolen c,q. ver- gen.
va ngen,

4 Kleptijden controleren en even-
IEDERE 48.OOO KM :

tueel corrigeren,
Motor

Reductiekastie voor schakelas Inspuitpomp testen en vullen met

Reductiekastje onder snelheidsmeter motorolie (% liter).

NIEUWE OF GEREVIDEERDE ONDERDELEN

Motor

De olie van een nieuwe of gerevideerde motor moèt ververst worden na in totaal

afgelegd te hebben:
600 kt, 1400 km, 2500 krn, 4000 km.

Daarna volgens de normale verversingsperiode (iedere 2000 krn).
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Versnellingsbak en achteras

Tup de olie af na de eerste 1400 km. Vul de huizen met dunne olie, crick de

achteras op en laat Ce motor met middelmatig toerental ongeveer een minuut

draaien, terwijl de tweede of derde versnelling is ingeschakeld.Tup weer af en

zotg er voor dat geen spoelolie achterblillt. Vul daarna tot aan de niveau-plug
met de voorgeschreven olie.
Bij eerste vulling van een schakelas dient men ongeveer % liter olie door de

tweede vulplug (in het pignon-huis) te gieten.

Afb. 32. Aanhaalvolgorde cilinderkopmoeren
Aanhaalspanning 7,5-8,3 kgr.

6l;Ù @-n O- @s @4-O -@,r-t@r-09o
@'6oqh@eb @@boqe6
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OPSPOREN VAN STORINGEN

MOTOR

Start niet.

Bi-andstoftank leeg.

Toevoerpomp defect,

Verstu ivers verstopt,

Inspuitpomp defect of onjuist a{gesteld.
Lucht o{ lekkage in brandsto{systeem.
Te lage accuspanning.

Te d ikke smeerolie.

Hangende kleppen,

Lekke koppakking.

Start, maar stopt weer.

Brandstofleiding of filter verstopt.

Ontluchtingsstop op brandstofpomp los.

Lekke ontlastklep op {ilter,

Lucht in brandstofsysteem.

Toevoe rpom p defect.

Ontluchtleiding op tank verstopt.

Slaat over.

Hangende kleppen.

Verstuiver verstopt of de{ect,

Lucht in brandstofsysteem,

Oververhitting.

Uitlaat rookt.

Verstopte radiator.

Defecte waterpomp.

Slippende V-snaar.

Te weinig water.

Thermostaat blilft hangen.

lnspuiting te laat.

Smeerolienjveau te hoog,

Lekkende verstu iver.

lnspuitmoment te laat,

Lage compressie.

Maximum inspuitpompopbrengst te hoog.
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Motor trekt niet.

Pompopbrengst te klein'

Lekkende kleppen.
Te kle ine klepspeling ,

Versleten zuigers of veren'

S lechte bra ndstof '

Luchtfilter verstoPt'

Motor loopt onregelmatig.

Lucht in brandstofsYsteem'

ToevoerpomP de{ect

I nspu itPom P de{ect,

Lekkende insPuitstukken'

KOPPELING

sliPt' 
onjuiste afstelling,

Voering verbrand of versleten.

Platen vet.

Komt niet vrij.
Te grote pedaalslag.

Drukplaat kromgetrokken.

Onju iste drukvinger-afstell ing.

Ratelt.
Gebroken veren.

Versleten druklager o{ drukgroep'

Vork los op de as,

VERSNELLINGSBAK

Maakt te veel geluid.

Onvoldoende o{ on ju isi smeermiddel'

Tandwielen o{ lagers gebroken of versleten '

Schakelvork verbogen,

Schakelt moeilijk.
Schakelvorken klemmen.

Schakelringen klemmen,

Versnellingsbak los van koppelingshuis,

Koppeling komt niet vrij.

Blijft niet ingeschakeld.

Tandwielen of lagers versleten.

Schakelvork verbogen,

Versnellingsbak los aan koppelingshuis,

v

I
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TUSSENAS

Abnormale geluiden.

Kruiskoppelingen niet in juiste stand.
Olie-gebrek.
Sltltage in koppelingen of tussenlager.

ACHTERAS

Bromge lu id.

Te weinig of onjuist smeernîiddel.
Lagers te vast.

Versleten lager.
Onjuiste speling tussen pinion en kroonwiel.

Speling merkbaar bij
stoppen en/of starten.

Losse aandrijfas,
Koppeling ontsteld of versleten,
Inwend ige ontstelling of sliltage,

REMSYSTEEM

Slepende remmen.

Onjuiste afstelling.
Terugslagveer rempedaal zwak of gebroken,
Tei'ugslagveer remschoenen zwa k of gebroken,

Remleiding verstopt,
Losse o{ beschad igde wiellagers.
Remcilinders of bekrachtiger defect.

Blokkerende remmen.

Ceen vrije pedaa lslag.

Ontluchtingsopening in hoofdremcilinder verstopt.
Vu il in remvloeistof .

Wielcilinder blil{t hangen.

Te grote vrije pedaalslag.

Remvoeringslijtage.
Onjuiste afstelling.
Lucht in remsysteem.
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SMEERSPECIFICATIE

SAE 40

SAE 30

SAE 20

SAE 10 W

boven 32" C
van. 32" C tot 0o C
van 10' C tot -10o C
van 0o C tot -20" C

INHOUDEN

Motor: 12 liter,

Lucht{ilter : 0,3 liter.

Stuurhuis: l liter,

A-versnellingsbak: 3,5 liter.

5-versnellingsbak: 5 liter,

Achteras 12 serie:

enkele reductie 7 liter; schakelas 6liter.
Achteras 15 serie:

enkele reductie 11,5 liter; schakelas 12,5 liter.

Motorolie 1)

(DG dienst)

Motorolie

Transmissieolie

.Hypoid olie

Transmissieorie 2) | 
bou"n 0' c sAE 140

) van 10' C tot - 10o C SAE 90
Hvpoid olie I uun 00 c tot -20' c sAE B0

I

Remvloeistol Gebruik uitsluitend Heavy Duty remvloeistof (SAE 70 Rl). lndien

een andere vloeistof gebruikt is, dient men het gehele remsysteem

door te spoelen met alcohol o{ spiritus.

1) Gebruik voor reductie- en schakelkastje van schakelas SAE 10 W bij alle

temperaturen.

z) Gebruik voor stuurhuis, kruis- en schuifkoppelingen SAE 140 bij alle tem-

peratu ren,

1000.57.10
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Multi-purpose vel

Transmissie olie

t' 

V Hypoid olie

l-l
U Motorotie

S Symmetrisch

C Controleren

V Verversen

K
z

Opm.: Smeer koppelschotel (trekkers) en veer-slijtplaten iedere 2000 km met vet.
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