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VOORV(OORD

ln dit instructieboekie vindt U gegevens betreÍÍende de bediening

en het onderhoud van frekkers (T -serie) en truclcs (A'serie),

uífgerusf mef een dieselm otor.

De type-aanduidingen besfaan uit een letter (T oi A), een ge

(15) de le{ters DL (1OS pk díeselm otor) en nog een get-nl

(wielbasis). Hef eersfe getal ís afgebid van de maximum foe.'

laatbare achterasdruf< en zodoende een maafsfaf voor heúi"

nuttig laadvermogen, nl. 15 ís 6-7 fon. ' ìi/

Een A 15 DL 456 fs dus een truck (A) mef díeselmotor (DLI, ,.

die een nuttig laadvermogen heeft van 6-7 fon (15). De wiel-

basís bedraagt 4,56 m.

Dit wat de type-aanduiding betreÍt.

De onderhoudsínstructies zijn uiteraard beperkt fot de werkzaam-

heden die de chauffeur zelÍ kan verrichten. Voor repara{ies en

afslellingen die buiten het besfek van dit boekje vallen, wende

rnen zich fof een DAF-agenf. Deze kan U fevens alle gewensfe

inlichtingen yersfrekken over ons seryice-coupon sysfeem, waar-

mee U een unieke gelegenheid wordt geboden Uw wagen op de

meesf eÍÍiciénte wijze fe onderhouden. Wanneer U over een goe-

de werkplaats en deskundig personeel beschíkt, sfelt U zich dan

mef ons ín verbíndíng betreffende onze speciale werkplaafsínstruc'

fíes. Zorg echfer in de eersfe plaats dat het normale onderhoud,

zoals hef in dit boekie is aangegeyen, aan de hieraan fe sfel-

len eísen voldoet.

YAN DOORNE'S
AUT OMOBI ELF ABR I EK N.Y.

;
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GARANTIE

Van Doorne's Automobiellabriek N.V. garandeert haar nieuw a{geleverde auto-

mobielchassís gedurende een periode van 6 maanden gerekend vanaf de datum

van aflevering door DAF, evenwel met inachtneming van een maximum afge-

legde rand van 15.000 k., tegen de door haar geconstateerde {abrícage-,

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

sprake,,lrheid binnen de grenzen van deze garantie daarvoor gratis vervangings-

onder.lelen ter beschikking stellen oí de betreffende onderdelen gratis

herslellen.

Ai!e andere kosten, waaronder onder meer zijn begrepen arbeidsloon, sleep-

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

leend, komen niet voor rekening van de fabriek.

lndien defecten optreden als gevolg van onoordeelkundig gebruik, onjuiste

behandeling, onvoldoende onderhoud, overbelastingen, het rijden met te grote

snelheid e.d, vervallen de garantieverplichtingen voor de fabriek.

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

gesteld voor eventuele schaden, ohkosten of winstdervingen, welke het gevolg

zijn van tekortkomingen van haar prod'ucten, ook al zouden de defecte onder-

delen door de fabriek voor garantie worden geaccepteerd,

De onderdelen waarvoor vervanging wordt aangevraagd, moeten ter voorafgaand

onderzoek lranco aan de fabriek worden toegezonden, onder bijvoeging van

daarvoor bestaande, volledig ingevulde en ondertekende garantieformulieren.
Leveríng van vervangíngsonderdelen geschiedt af {abriek.

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

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

rnening van de fabriek de normale werkíng of de betrouwbaarheíd van het chassís

kunnen beTnvloeden,

Hetzelfde geldt, v/anneer binnen de garantietermijn andere dan door Van
Dòorne's Automobielfabriek N,V, geleverde onderdelen zijn gemonteerd,

Uitgesloten van de door Van Doorne's Automobiel{abriek N.V, verleende garan-

tie ziin banden, instrumenten, accessoires en accumulatorenbatterij. Hiervoor
geldt alleen de garantie die door de betrelfende {abrikant verleend wordt, met

uitsluiting van iedere andere aansprakelilkheid.

Op de beslissing van de {abriek inzake garantie is geen beroep mogeli;k, Door
het accepteren van het automobíelchassis verklaart de koper hiermede accoord

te gaan.



Af b. 1. Motor links yoor

Luchtf ilter

O lievu ldop

I n Iaatspru itstu k

U itlaatspru itstu k

Bra n dstof porn p

Vacu u m pomp

Olie{ilter

Ventilator

O lie pe i lstok

Dyna mo

Filnf ilter
Km-teller aandrijving
Ca rte rve ntilatie

Sta rtmotor
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Afb. 2. Motor rechts achter
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BESCHRIJVING EN TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

,.-

a

Algemeen

Tvp.

.. Aantal cilinders

Boring

S las
-Slagvolume

Maximum vermogen

Maximum draaimoment

Minimum toerental

Maximum onbelast toerental

Maximum belast toerental

Com pressieverhou d ing

Inspu itvolgorde

Inspu itmoment

Inhoud koelsysteem

Koe lwaterte m peratu u r

Inhoud smeerolíesysteem

K le pspe I i ng (koud)

Cilinderblok

Blok en krukkast uit één stuk gegoten.

Verwisselbare droge voeringen, over

volle lengte gekoeld.

Motornummer ingeslagen aan rech-

terzijde,

Cilinderkop

Kop uit éen stuk gegoten en voorzien
van ingevroren uitlaatklepzittingen,

Krukas

Krukas van gelegeerd smeedstaal

door nitreren gehard, Lagering in

zeven dunwandige loodbronzen
schalen, voorzien van indiumlaag,

Vliegwiel uitgerust met verwisselbare

koppe I i ngssl ijtplaat.

Drijf sta ngen

Gelegeerd smeedstalen drijfstangen,

handgepolilst. Dunwandige lager-

schalen, gevoerd met loodbrons en

voorzien van indiumlaag.

4-takt dieselmotor met directe

inspu iting
6

1G0,ó m m

120,7 m m

5,76, liter

1O$lok bij 240:l omw/min

35 kg'm-,bi1 1400 omw/min.

400 omw/min.
2700 omw/min.
2400 omw/min.
16 : 1

1-5-3-6-2-4
28" voor b,d.p.

22 liter

800 -900 c
i 3 liter

0,5 mm

Zuigers

Zuigers van speciale aluminium lege-

ring, Drie compressieveren, waarvan

bovenste verchroomd, Eén olie-

schraapveer aan weerszijden van

zuigerpen, Zwevende zuigerPennen,

gedesaxeerd. Toroidale verbrandings-

ru imte in zu igerbodem.

Nokkenas

Nokkenas viervoudig gelagerd; voor-

ste en achterste lager verwisselbaar.

Aandrijving door middel van tussen-

ta ndwie L

Kf eppen

Kleppen bediend door stootstangen

en tuimelaars. Inlaatkleppen van ge-

nitreerd chroom molybdeen staal, uit-

laatkleppen van silicium chroom

staal. Decompressoras voor uitlaat-

kleppen.
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lSmering

Oliepomp door tandwiel op nokken-
as aangedreven.
Hoofd-, drijfstang- en nokkenaslagers
onder druk gesmeerd, Tuimelaarsme-
ring via nokkenaslager.
Serie{ilter van grote capaciteit m.et

by-pass.

Olievuldop op klepp,-^deksel.

Koeling

Centrifugaal waterpomp aan voorzijde
van cilinderkop. Thermostaat in water-
pomphuis. 4-bladige ventilator op wa-

Raam

Geheel electrisch gelast, U-vorm ige

hoo{dliggers.

Boven kant geheel vlak.

Chassisnummer ingeslagen in rechter
voorveerhand.

Koppeling

Enkelvoudige, drogc pfatenkoppeling
met een diameter va n 13" ,

Versnellingsbak

Vi;f versnellingen vooru it, eén ach-
teruit. Constant mesh met klauwen-
schakeling in 3e, 4e en 5e versnel-
I ing.

B

terpompas, aangedreven door V-snaar
vanaf krukas.

Brandstofsystee m

Brandsto{inspuitpomp met vacuum re-

gulateur en koud-startinstallatie. Toe-

voerpomp van diaphragma-type,
Grof{ilter in zuigleiding, filnfilter in

lage dru k persleiding. Vieri atsver-

stuivers gemakkelilk losneembaar
door knevelsluiting. 

:;.

Ophanging

Vier-punts ophanging in rubber,

Overbreng i ngsverhoud i ngen :

prise directe overdrive

1 7 ,53 ó,10

2 4,30 3,48

3 2,52 1,79

4 1,42 1

5 1 0,76

A 7,37 5,96

Aandrijfassen

T-seríe : één-de lige aa ndríj{as met
naa ldlager kruiskoppelingen.

A-serie: 2-delige aandrijfas met naald-
lager-kruiskoppelingen en zelf-
instellend tussenlager, opge-
hangen in rubber.

CHASSIS



Achteras

Vrijdragende-,achteras met hypo'id-

overbreng ing,

Overbren g i ngsverhou d i ngen :

enkele reductie 6,16 : 1;

scha ke las 7 ,44 -5,41 : 1 oi
9,43-6,16 : 1.

gemiddelde redutie 24,4 : 1, Claxon-
drukknop op stuurwiel.

Straa I draa icirkel :

Wielbasis 3,47 m

Wielbasis 4,56 m

\'nlielbasis 5,1ó m

ó,90 m

8,50 m

9,25 m

Remsysteenì

Hydr a u lische insta I latie met vacu u m -

of luchtJrukbekrachtiging, Alle rem-
schoenen zijn zwevend opgehangen.
Vacuumketel 40 liter.
Luchtdrukketel T-serie 40 liter.
Luchtdrukketel A-serie ó0 liter.
Op de voorwíelen zijn beíde schoe-
nen zwevend en dubbel oplopend
door toepassing van twee wielrem-
cilinders per remplaat,
Op de achterwielen zijn alle schoe-
nen eveneens zwevend en dubbel
oplopend. Rem krachten worden op-
genomen door specia le reactiesteu-
nen, waardoor de remcilinders ge-
heel ontlast worden, De mechanische
handrem werkt op de achterwielen,
volkomen onafhankelilk van het hy-

draulische systeem.

Totaal voeringoppervlak: 3240 cm2.

Brandstoltank

lnhoud 120 liter,

Electrische installatie

12 volts installatie. Twee accu's van

1204h 120h, Eà ngesloten op serie-
parallel schakelaar, teneinde 24 V
spanning beschikbaar te hebben voor
het starten.
24 V startmotor met vermogen van

2,5 pk. Maximum vermogen van de

dynamo 450 W,
Stop- en achterlichten gecombineerd.

Vooras

Extra zware gesmede

fiel.
Nc'.elbare conische I

Na loop

Vr'rcht
[-useepenhelling

Toespoor

Vering

vooras, l-pro-

rollagers.

2" 3}', -{- 30',

10 -F 30',

B" +- 10',

. 1-3 mm

delige
bollins

rating;

p,s, i ,)

p,s. i .) .

Voor en achter half-elliptische veren,
in rubber opgehangen. Hulpveren op
achteras, sleepeinden aan de achter-
z ijde.
Smering van ophangpunten over-
bodig; veerbladen van therm isch be-
handeld siliciummangaan staal.

Schokbrekers

Dubbel werkende nastelbare tele-
scoop-schokbrekers op de vooras.

Wielen en banden

Stalen schilfwielen, B gaats,3
advanced velgen 6,5 x 20,
142 mm (uitw.).

Banden 9,00 x 20 12 ply
achter dubbele montering,
Bandenspanning: 5,6 at (80

maximu m.

Voorbanden T-serie: 4,9 at (70

Stuurinrichting

Licht werkend stuur met nok en
worm; nok met dubbele rollagers,



Hoo{dscha ke laa r onder bestu u rders-
zíttíng. Líchtschakefaar in contact-
slot. Dimschakelaar geheel links op
de vloer.

Af b. 3.

Motornummer aan rechterzijde

Koplampen: duplo-lamp 45140 W.
Stadslichten: 5 W,
Stop-achterlichten : stoplicht 10 \V,
achterlicht 2 x 5 W.

Af b. 4.

Chassisnummer rechts voor

#
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INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN
't,l"

Hoof dschakelaar

Onder de bestuurderszitting bevindt
zich een hoofdscl,akelaar met af-
neemf are sleutel. Tildens reparaties
aa n het e lectrische systee m moet de

sleutel uitgenomen worden teneinde
kortsluíti;ig te voorkomen. Men be-

hoe{t , ia n gee n accu ka be I los te
ma kerr.

Snelh".idsmeter

De snelheídsmeter. die de snelheid
in km/h aangeeft en tevens een to-
taal- en dagteller heeft, wordt aan-
gedreven door een flexibele kabel
vanuit de versnellingsbak,
De dagteller kan op de nulstand ge-
bracht worden d'oor de knop onder
het instrumentenbord tinksom te
draa ien.

Toerente ller

Op verzoek kan een toerenteller ge-
monteerd worden. Deze geeft het
toerental van de motor aan. Men
díent er na uwkeu rig op toe te zien
dat dit nooít boven 2400 komt.

Brandstof meter

Dit is een e lectrische meter, die met
behu lp van de variabele weerstand
ín de brandstoftank, bij benadering
de hoeveelheid aanwezige brandstof
aa ngeeft. De meter werkt a lleen, in-
dien de contactsteutel g.heel inge-
dru kt 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 schaa lverdelíng loopt van 4A" C
tot 100" C.
De bedrij{stemperatuur ligt tussen
80o en 90o C,

Gontrolelampjes

Aan de bovenzijde van het instru-
menten bord zijn 3 controlelampjes
gemonteerd.
Het rode lampje is het laadcbntrole-
lampje. Dit brandt wan.r"e, dé accu's
n iet ge laden worden,
Het blauwe lampjé geeft aan of de
hoofdverlichting (groo! licht) inge-
schakeld is.

Het groene lampje is voor oliedruk-
controle. Het brandt wanneer de
druk beneden de minimum waarde
daalt.

Wanneer een van beide buitenste
lampjes gaat branden als de motor
sneller dan stationnair loopt, moet
deze ogenblikkelilk stopgezet wor-
den.

Vacuummeter

Deze meter geeft de onderdruk in
de vacuumtank aan. Bij stationnair
toerenta I moet het vacu u m m in imaa I

0,ó kg f cm2 bedragen, bij hogere
toerenta llen 0,8 kg f cm2 ,

Na driemaal intrappen van het rem-
pedaa I mag het vacu u m slechts te-
ruggelopen zijn tot 0,4 kg/cm2.
De meter is voorz íen va n een ínge-
bouwde zoemer. Deze treedt in wer-
king wanneer het vacuum in de tank
beneden de minimum waarde daalt.
Riid in geen geva I weg voordat het
gelu id ophoudt.

Lu chtdru kmeter

In plaats van de vacuummeter kan
een luchtdrukmeter gemonteerd zijn.
Deze geef t zowel de ta n kdru k a ls de
remdruk aan; de eerste met een zwar-
te wíjzer, de tweede met een rode
wijze r.
De tankdruk moet tussen de 4,8 en
5,3 kg/cm2 liggen en mag tijdens het
remmen niet meer dan 0,3 kg/cm2

11



Opm.: Bij wagens met rechtse besturing

sp iege lbee ld.

11. Snelheidsmeter

12, Stophendel

1 3. Ro lhoesketting

14. Versnellingshefboom

1 5. Achterasscha ke lknop

16, Acceleratiepedaa I

17, Handremhefboom

1 B. Rempedaal

19. Koppelingspedaal

20 . D i mscha ke laa r

is het instrumentenbord uitgevoerd in

1t.

2.

3.

4.

5.

6,

7.

B

I.
10,

11)

Kn i pperl icht-scha kelaa r

Startdru kknop

Vacuum- (luchtdruk-)

Contact- | ichtscha kelaa r

)
( Controle!ampjes[,
1 (zie bladz,

Toerente ller

Bra ndsto{meter

Tem peratu u rmeter

meter

12

Afb. 5. Instrumenten en bedieningsorganen
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riRolhoesketting

De trekknop van de rolhoesketting
bevindt zich onder het instrumenten-
bord,

Acce leratiepedaal

Het meest rechtse pedaal is het ac-
ce leratiepedaa l.

Rempe jaal

Tussen de stuurk-olom en het acce-
leratiepedaal is het rempedaal aan-
gebracht.

Koppe lingspedaal

Links naast de stuurkolom is het kop-
pelingspedaal g"monteerd.
Laat de koppeling niet slippen. Er

zijn slechts twee juiste standen, ge-
heel ingeschakeld (geen druk op
pedaal) of geheel uitgeschakeld (p"-
daal geheel ingetrapt). Houd dus
n iet gedu rende 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 verschillende versnetlingen
in te schakelen is een versnellings-
hefboom aangebracht. Bij het starten

moet deze in de' ,,vrijeg 'stand staan.\\t ',,

h

Handrem 
o,

De handrem werkt mechanischlq.,p de

achterwielen. Normaal wordt deze
alleen gebruikt tijdens het parke'en.

Uitlaatrem

Op verzoek ka n een u itlaatrem ge-

monteerd worden. Bij gebruik van

deze dient men het linkse pedaal

(naast koppelingspedaal) geheel in te
trappen.
H ierdoor wordt eerst de bra ndstof -

pomp op ,,stop" gezel en daarna de
uitlaat afgesloten en de smoorklep
geopend.

BELASTING
Het in het bedrijf voldoen van een
bedrijfsauto hangt niet alleen af van

de kwaliteit en de keuze van het
ju iste type, maa r ook va n de wijze
van beladen, de rijmethode en het
onderhoud. Overladen verkort de le-
vensduur van alle onderdelen.

ln de rege I bespeu rt men de gevol-
gen het eerst aan de banden en ve-
ren, maar ook de assen, de trans-
missieorganen, de motor, de rem-
men, kortom alle andere onderdelen
hebben hiervan sterk te lilden.

Om de kans op overladen zo gering
mogelilk te maken, biedt DAF de
keuze uit een groot aantal typen.

14

Heeft U hieruit eenmaal Uw keus
gedaan, houdt U dan ook in Uw
eigen belang aan de voor het geko-
zen type geldende belastingsgren-
zen. Men dient er reken ing mede te
houden, dat het laadvermogen ge-
lilk is aan het draagvermogen, ver-
minderd met het gewicht va n ca bine,
carrosserie, laadbak e.d,, mits de

maximum asdrukken niet overschre-
den worden. D it ka n het geva I zij n

wanneer men zich niet houdt aan de

voorgesch reven overbouwmaten of
wanneer er sprake is van een on-
gunstige verdeling van de lading, ln

beide gevallen zal het laadvermogen
kleiner worden,
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t-let is bij het laten inlopen van de

motor van het grootste belang om

deze niet:.waar te belasten, met an-

dere wc'orden, steeds het werk ge-

makkelilk en licht te laten doen.

Schakel daarom niet te vroeg naar

een l'r'rgere versnelling en niet te
laat i.rddr een lagere. Een betrekke-
fi;k hoog toerental is lang niet zo

IJDEN

gevaarlilk als overbelasting bij een
lager toerenta l. Het verdient wel
aanbevelinq het toerental te va-

riéren.
Wij adviseren om vooral geclurende
de eerste 1500 km Uw wagen niet
met volle belasting te rijden, noch

een aanhangwagen te gebruiken.

Na ongeveer 4000 km ka n de motor
a ls ingedraa id beschouwd worden.

STARTEN
Controleer vóór het starten het olie-
peil van de motor met behulp van
de peilstok. Ook de watervoorraad
in de radiator dient gecontroleerd te
worden, evenals de brandstofvoor-
raad, welke afgelezen kan worden
van de meter op het instrumenten-
bord. Het is verder noodzakelilk, dat
de accu voldoende op spanning is,

Na een periode van stilstand kan
het nodig zijn het brandstofsysteem
te ontluchten . Zie hiervoor bladz . 32.

Start nu als volgt:

1. ZeI het stophendel naar achteren.

2 Steek de contactsleutel geheel in

de schakelaar,

3, Trap het koppelingspedaal in en
zet de versnellingshe{boom vrij.

4. Druk de startknop in,

Indien de motor na 20 seconden
niet loopt, dient men de oorzaak
op te sporen.

Tildens een vorstperiode ka n het
starten zonodig vergemakkelilkt wor-
den met beh u lp van de koud-start
insta llatie.

i. ZeI het stophendel naar achteren.

2. Trek de rolhoes op,

3. Druk het koud-start bedienings-
hendel in (a{b. ó).

4 . Steek de contactsleutel geheel in

de schakelaar.

5. Trap het koppelingspedaal in en
zel de versnellingshelboom vrij.

Afb. ó. Koud-start hendel

6. Trap het acceleratiepedaa I g.-
heel in en druk op de startknop
totdat de motor loopt,

lndien echter het toerental terug
gaat lopen, dient men het starten te
beèindigen en minstens 5 minuten te
wachten alvorens opnieuw te starten.

Opmerkingen: Bil zeer lage tempe-
raturen is het aan te raden het
brandstofsysteem te ontluchten alvo-
rens te starten.

15
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Start nooit, voordat de motor en ook
de startmotor stilstaan, daar anders
het tandwiel op de startmotor en de
starterkrans op het vliegwiel bescha-
digd worden.

;
Laat Uw motor,
hebben, zo kort
draaien.

(Zie ook onder

na deze gestart te
mogelijk stationnair

,,Vorst" op blz.23,)

5-versn. bak
met prise directe

SCHAKELEN

Af b. 7. Schakelschema's

VERSNELLINGSBAK

5-versn. bak
met overdrive
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De S-versnellingsbak wordt in twee
uitvoerirrgen gemonteerd, n,l, als

prise- en als overdrive-bak,
Het schakelen gebeurt op de vol-
gende manier:

Trap het koppelingspedaal ih, zel de

versnellingshefboom in de eerste ver-

snelling (zie het instructieplaatje),

laat het koppelingspedaal langzaam

opkomen en druk tegelijkertijd het

acceleratiepedaal iets in, Komt de

wagen hierna niet in beweging, dan

is de versnellingshefboom niet goed
geplaatst, Breng de versnellingshe{-
boom weer in de neutra le sta nd, tra p

het koppelingspedaal nogmaals in en
schakel opnieuw.

Gebruik nooit kracht om te schake-
len, doch beweeg de versne I li ngs-

hef boom slechts zover a ls deze wil
gaan.

Bij het opschakelen (naar een hoge-
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re versnelling) kan men het beste als

volgt te werk gaan:

Trap het koppelingspedaal in en laat

tegelilkertijd het acceleratiepedaal
los, breng de versnellingshefboom in

de neutrale stand, laat het koppe-
lingspedaal even opkomen, trap het

weer in en scha ke I in de gewenste
versne lling.

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

n ier, a lleen met dlt versch il, dat vóór
het koppe I ingspedaa I voor de twee-
de keer ingetrapt wordt, het toeren-
ta I va n de motor iets opgevoerd
moet worden (acceleratiepedaa I iets

intrappen, het z.g.,,tussengas"),
Bij het bestijgen van een helling
dient tijdig teruggeschakeld te wor-
den. Wacht niet tot de motor een

zeer laag toerental heeft. Bij het af-

dalen van een steile helfing dient



men eveneens terug te schakelcn

(bij zeer ste i le a{da I i nge n tot i n de

eerste versnelling). Men remt dan a{

op de motor. Ontkoppel niet,

Houd bij het remmen de motor ge-

koppe ld tot het laatste moment, dan

ontkcppe len,

Rern nooit {ors zonder noodzaak, dit
heeft onnodige sfiltage van banden,
remvoeringen enz. tot gevolg,

DE SCHAKELAS

Het ove scha ke len va n de lage in de

hoge crerbrenging in de achteras en

omgekeerd kan gedurende het rij-
den in iedere versnelling plaats heb-
ben, Het ís gewenst h ierbij steeds te
ontkoppelen, te rwijl verder reken ing
gehoud:n moet worden met deze lf de
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 overbreng ing de sne lhe id i n de
lage overbrenging op de betre{{ende
versneffing zoveel mogefilk moet
worden opgevoerd (even a ls dat bij
het schakelen met de versnellingsbak
het geval is).

Het terugschakelen van de hoge op
de lage overbreng ing mag eerst
plaats hebben, wonneer de snelheid
va n de wagen n iet hoger is da n de

snelheid die (bij ingeschakelde ver-
snelling) op de lage overbrenging
bereikt kan worden.

De bed ien i ng gesch iedt d. m.v. een
knop, die aan de versnellingshe{-
boom is gemonteerd.

De hoge stand (uitgetrokken knop)
correspondeert met de lage achteras-
reductie, die op de vlakke weg een
hoge snelheid gee{t, bij lage trek-
kracht. De lage sta nd (ingedru kte

knop) correspondeert met de hoge

achteras-reductie, die op de vlakke
weg een relatief lage snelheid gee{t,
bij hoge trekkracht.
Bij het gebru ík der du bbe le reductie

kunnen twee mogelilkheden onder-
scheiden worden:

1. Bij goede wegcondities en nor-

male lading

Hierbil staat, zoals steeds wanneer
de wagen geparkeerd is, de schakel-
knop in de lage stand (lage snel-
heid). Het overschakelen geschiedt
normaal met de versnelllngs5a!< tct
in de vijfde versnelling, Wanneer
dan bfilkt dat de motor níet ten volle
befast is en de wegcondities gunstig
zi1n, dan kan overgeschakeld worden
op ,,hoog" (hoge snelheid).

Men handelt dan als volgt:

frek de schakelknop omhoog zonder
vooreerst de stand van het accele-
ratiepedaa I te vera nderen. 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-
ke len.

Wanneer de wagen in,,hoog" rijdt
en het blilkt noodzakelilk te zijn orn

terug te schakelen naar,,laag", dan

wordt cerst de schakelknop naar be-

neden gedrukt.
Trap het koppelingspedaal in en

houd het acceleratiepedaal in de-
zelfde stand vast. Laat de koppeling
weer opkomen en de wagen is in de
vijfde,,laag" geschakeld, Als deze
vertraging nog niet voldoende blilkt,
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dan kan teruggeschakeld worden op
de vierde versnelling,,hoog" door
eerst de schakelknop omhoog te
trekken.
Bij het intrappen van de koppeling
en het loslaten van het acceleratie-
ped'aa I scha ke lt de achteras reed's
autonratísch over naar,,hoog", waar-
na op normale wijze met de ver-
snellingsbak teruggeschakeld kan
worden. De wagen rijdt dan in de
vierde versnelling ,,hoog",, Verder
terugschakelen geschiedt op dezelf-
de wijze als hierboven beschreven.

2. Bij ongunstige wegcondities en
zware ladingen

Wanneer op een helling uit stilstand
moet worden weggereden, dan is het
gewenst, ja, zelfs noodzakelilk, weg
te rijden door het constant wisselend
gebruik der dubbele reductie.
Bij deze methode dient a ls volgt ge-
schakeld te worden:
Voor men wegrijdt staat de schakel-
knop reeds ingedru kt 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
van de koppeling is de achteras
automatisch in ,,hoog" geschakeld.
Laat de wagen doortrekken.
Om dan naar de tweede versnelling

,,laag" te schakelen, wordt eerst met
de versnellingsbak geschakeld, ter-

Resumeren.d kan het voigende schema

Opschakelen

Van 1,,laag" naar i,,hoog",

wijl direct voórdat het koppelings-
pedaal wordt losgelaten, eerst de

schakelknop ingedrukt wordt, Als
msn de koppeling laat opkomen rijdt
de waQen in de tweede versnelling

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

2,,hoog" door de koppelírrg in te

trappen en het acceleratiepedaal los

te laten. Het loslaten van de koppe-
ling brengt nu de schakelirrg tot
sta nd.

Het schakelen naar 3,,laag" en 3

,,hoog" en 4 en 5 ,,laag" en ,,hoog"
gesch iedt op dezelfde wijze als

reeds voor de eerste en tweede ver-
snelling werd aangegeven.
Wa n neer op een vla kke 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 wij-
ze. Verder wordt opgeschakeld van

2,,laag" naar 2,,hoog" en van 2

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

Wanneer met deze wijze van scha-

kelen en ige ervaring is verkregen,
zal het bli.jken, 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.

worden aangehouden:

Schakelknop uittrekken.
Koppeling in.

Acce leratiepedaa I los.

Koppelíng los.

Normaa I schakelen met de versnel-
I i ngsba k.

Schakelknop indrukken.

Koppeling los.

:

18

Van 1 ,,hoog" naar 2,,laag"



d

'È)' De overige schakelingen geschieden op overeenkomstige wijze.

Terugschakelen

Van 5 ,,hoog;" naa.r 5 ,,laag". Schakefknop indrukken.
Koppeling in.

Acceleratiepedaal vasthouden. .r.:
Koppeling los.

ir

Van 5 ,,laag" naar 4,,hoog". Schakelknop uittrekken.
Bak met tussengas normaal terug-
schakelen naar vierde versnelling.

De overige schaketingen geschieden op overeen komstige wijze.
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RIJDEN

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

volge'óok' de smering zo sni:l moge-

lilk bp een normaal peil te brengen.

D it doei men het beste, dccr de

motor'zodra deze behoorli;tb door

bli;ft lopen, op een gemiddeld ibe-
rental en enige belasting te laten

werken. Men kan dit bereiken door

op een lage versnelling voorzichtig

weg te rijden, totdat een temperatuur

van ongeveer 50o C, is bereikt,

waarna men op normale belasting

kan overgaan.

De thermostaat zorgt ook voor een

zo snel mogelilk bereiken van de

juiste werktemperatuur, daar deze

verhindert dat het koelwater uit de

motor naar de radiatcr kan stromen

zola ng de norma le werkte m peratu u r

n iet is bere i kt. D it water wordt da n

door een omloopkanaal weer naar

de inlaatzijde van de waterpomp te-

ruggevoerd. Zodra de temperatuur

een bepaalde waarde heeft bereikt,

begint de thermostaat te openen,

waardoor de omloopleiding wordt
afgesloten en gelllktijdig het kanaal

naar de radiator geopend wordt, De

rolhoes, die aan de voorzijde van de

radiator gemonteerd is en bediend

kan worden met de ketting onder het

instrumentenbord, dient eveneens

voor het rege len va n de koe lwater-

temperatuur, Vooral bii koud weer

wordt'het zo snel mogelijk op tem-

peratuur brengen van de motor be-

vorderd door de rolhoes geheel op

te trekken.

OrifEDRuK

Controle van de smering van een in
werking zijnde mctor is zeeî belang-

rijk en dient daarom regelrna-tig te

geschieden. Zodra geconi'tut.".d
wordt, dat de oliedru k wegva lt (het

groene waarschuwingslampje gaat

branden) is het van het grootste be-

lang, d. nnotor direct te stoppen.

KOE LWATER-TEM PERATU U R

De temperatuur van het koelwater

is zeer belangrijk voor het goed

f u nctioneren va n de motor, Een mo-

tor mag n iet te wa rm worden, doch

evenmin te koud blilven.

De normale bedrijfstemperatuur van

de dieselmotor van Uw DAF wagen

is 80'-90o C.

Regelmatige controle van de koel-

watertemperatu ur op de motor is

noodza keliik,

Bij een te hoge temperatuur is het

smerend vermogen van de olie ge-

ringer, met het gevolg van verhoog-

de cilindersliltage.
Ook kan een te hoge koelwatertem-

perat:ur aanleiding geven tot ver-

stu iver-moe i I ii kheden.

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

opspat om een goede smering va n

de cilinderwand te verkrijgen en het

brandstofverbruik bovendien hoger

is. Wanneer een motor koud ge-

startis, moet men dus trachten de

koelwatertemperatuur en dientenge-
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Tildens het rijden is een voortduren-

de controle van de koelwatertempe-

ratuur en het regelen van dezc met

behulp van de rolhoes zeer belang-

rijk. Wanne?r dc tenrPeratuur te

laag is, moet Ce rolhoes oPgetrok-

ken woi ien en bij ce rr te hoEe . 
tem-

peratuur moet men de rolhoes iaten

zakker, ]-

Met {ie rolhoes moet dus de koel-

watertemperatuur zo constant moge;

lijk gehouden worden, onder alle be-

lastingen en weersomstandigheden.

HET GELUID VAN DE MOTOR

Het motorgeluid is voor de chauf{eur

dikwijls een indicatie of de motor in

goede condítíe is. De chauffeur is

aan het geluid van een goed lopen-

de motor spoed ig gewen d, zodat

vreemde geluiden direct opvallen,

Het zo spoedig mogeli;k opsporen

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

diging van één of meerdere onder-

delen voorkomen.

DE KLEUR VAN DE UITLAAT-
GASSEN

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

kleurloos. ls de kleur echter donker-

grijs tot zwart, dan is dit een teken

dat er een onvolledige verbranding

van de brandstof plaats heeft, dus te
veel brandsto{ in de cilinder wordt
gespoten. Ook bij lekkende verstui-

vers ontstaat deze kleur.

Wanneer de motor koud gestart

wordt, is de kleur van de gassen

meesta I donker, doch zodra de mo-

tor op temperatuur is, is ook de don-

kere kleur verdwenen. Dit laatste is

dus niet verontrustend. ls de kleur

van de uitlaatgassen echter blauw tot

donkerblauw, dan betekent dit, dat

de smeerolie in de cilincleF r;!'=

brandt, te constateren aan een hoog

smeerolieverbru ik.

Bij de moCerne dieselmotoren is in

het algemeen een volledige, dus

rockloze, verbranding aftild mogelilk

wanneer de verstuiver in orde is en

in gcen enkele cilinder een overmaat

aa n bra ndstof wordt ingespoten, ln-

dien de motor in goede conditie ver-

keert, kan alleen onvolledige ver-

bra nd ing met rookvorm i ng optreden

wannecr 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 9e-

start wordt, Een te lage compressie-

tempcratuur kan ook nog oPtreden

bij lekl<age langs kleppen of zuigers,

waardoor de compressíedruk, dus

ookde compressietemperatuur terug-

loopt.

Opmerking verdient nog, dat de mo-

tor door vervuiling van inlaatkleppen

en kana len en niet te vergeten het

lucht{ilter bij hogere toerentallen te

weinig Iucht kan aanzuigen, waar-

door onvolledige verbranding plaats

vindt. Onvoldoende verstu iving ka n

optreden door een te lagc inspu it-

dr-uk. De spanning van de veer in de

verstuiver moet zodanig afgesteld

zijn, dat de naald pas opent bij het

door de {abriek voorgeschreven aan-

taf atmosferen druk,
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STO-PPEN

Nadat de wagen tot stilstand is ge- :

bracht, moet men de versnellings-
hef boom in de neutra le sta nd plaatsen

eî het stophendel naar voren be-

wegen (12 in a{b, 5).

Dit hendel is midden onder het in-

strumentenbord gemonteerd en d'oor

middel van een bowden-kabeil ven.

bonden met een hefboom op de

brandstof inspu itpomp, Door dit hen-

del naar achteren te bewegen, wordt
de hefboom verdraaid, waardoor de

rege lsta ng in de bra ndstof pom p ge-

-'

lreel teruggetrckken wordt (geen in-

spuiting meerr';

Bij wagens u itgcrust met een u itlaat-

renì is g-en stophendel ger rteerd.

Om te stoppen wordt in r ,r eeva I

Cus he,. pedaal van de uitlaatr=m ge-

deeltelii,k inoetrapt en vastgehouden

.Jat de motor' stil staat.

Bij koud v/eer moet wanneer c{e

\ ragen wordt weggezet, de rolhoe-

geheel opgetrokken worden.

UITLAATREM

Op verzoek kan een uitlaatrem ge-

monteerd worden.

Af b. 8. Uitlaatrempedaaf

Deze rem wordt bediend door een

pedaal, d'at verbonden is met een

vlinderklep in de uitlaatleiding, met

de stophef boom op de bra ndstof-

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 te-

gelilk de uitlaatklep gesloten, De

motor wordt nu aangedreven door de

in beweg ing zijnde wagen en zu igt

dus steeds verse lucht aan die in de

uitlaatleiding wordt gepompt,Hier-
door ontstaat een compressor-e{{ect

dat remmend op de motor werkt.
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,,b Vgor cie vorstperiode inva[t is het noocJzakeliik de

_. :.. te _Jreffen. Het koelwater ln het systeem mag niet
:F:t - ..4;.'{='-r,
: 

* Tclt$iging vc het b \, de radiator, de pomp en4 ' O;:$it te voorkomen bestaa n er drie methoden :

,b

"! a, ,G:1$i 'agen plaatserr in een verwarmde ruimte
'7{u'*'.1 be p van een verwai-mer, welke onder de

worden gepfaatst.

noc.iige voorzorgsmaatregelen
bevriezen, daar dit een be-

de leidingen zal veroorzaken.

of de motor verwa rmen met
motorkap of de oliepan kan

2. :{et koelwater uit lret gehele s. rn aft-,pps 1, wanneer het voertuig in een
onverwarmde ruimte of in de buitenlucht wordt gezet.

3. Het vriespunt van het koelmiddel dusdanig verlagen, door toevoeging van
anti-vries preparaten, dat bevriezen niet mogeliik is.

Aftappen

Deze methode ka n a lleen toegepast
worden wanneer de temperatuur van
de motor gedu rende het in bedrijf zijn
van de wagen ver boven 0o C. ge-
houden kan worden. Lange períoden
van stilstand mogen hierbil dus niet
voorkomen.

Afb. 9. Aftapkraan in cilinderblok

Het koelwater moet dan na gebruik
van het voertuig volledig worden a{-
getapt en in emmers worden opge-
vangen. Verwijder híervoor de vul-
dop en open de aftapkraantjes in

cilinderblok en in onderbak van ra-
diator (afb. 9 en 10),

Teneinde te voorkomen dat enig
water zal achterblilven laat men de
motor gedu rende zeer korte tijd sta-
tionnair draaíen. Het in emmers op-
gevangen water zal gedurende de

stilstand in een verwarmde ruimte

Af b. 10. Aftapkraan in radiator

moeten worden geplaatst en bij het
wederom in gebruik nemen van het
voertu ig in de radiator gegoten moe-
ten worden.
Na het vu llen va n het koe lsystee m

N

23



dient men de motor 2 tot 3 minuten
snel stationnair te laten lopen en
daarna weer bi1 te vullen tot het
overlooppijpje.

Anti-vries middelen.

Er zijn in de handel diverse prepa-
raten verkrijgbaar, die m--n onder de
naa m va n a nti-vries m idde len tracht
te verkopen, Deze voldoen evenwel
niet aan de gestelde eisen en kunnen
alhoewel zij een vriespuntverlaging
geven, aanzienlijke 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-
leu m, g lycerine etc, wordt ten sterk-
ste afgeraden, De uitwerking van ge-
noemde producten op het materiaa I

is van dien aard, dat een ernstige be-
schadiging plaats kan vinden. Het
meest geschikte anti-vriesmiddel voor
deze motor is een vloeisto{ op glycol
basis.

Voor een beveiliging tot -12o C
hee{t men híervan 5,5 liter nodig,
terwijl 7liter beveiliging gee{t tot

- 1Bo C. Het is niet mogelilk van
alle goede socrten anti-vries produc-
ten hier de mengverhoudingen weer
te geven,

De goede soorten worden practisch
alle in bussen verkocht, waarop de

mengverhoudingen staan aangegeven.

Doorspoe le n

Na het gebruik van anti-vries dient
het gehele systeem grondig gereinigd
te worden, teneinde het verstopt ra-
ken va n ka na len te voorkomen. Aa n-
gezien echter het blok thermo-syphon
koeling hee{t, kan men niet op de
gebruikelilke wijze doorspoelen. Ga
daarom a ls volgt te werk:
1. Verwijder de vuldop en tap radia-

24

tor en cilinderblok af . Breng de

vuldop weer aan.

Maak de radiatorslangen fos van
het motorblok.
Steek een waterslang in de onder-
ste radiatorslang en draai er Èc:fr

lup omheen teneinde zo weinig
mogelilk druk te verliezen,
Laat nu water door de ' rad iator
stromen totdat het er aan'"Ce bo-

venzijde schoon u itkomt,
Maak het thermostaathuis los en

verwijder de thermostaat.
Contrcleer de werking van de
thermostaat zoals aangegeven op
bladz. 34,
Breng de thermostaat weer aan en

maak de radiatorslangen vast.

Vu I het gehele systeem met zacht
water en tap dit weer af nadat

de motor de bedrijfstemperatuur
hee{t bere i kt. D it ka n het beste

aan het einde van de dug ge-

beu ren, daa r n iet met kou d wa-
ter gevu ld mag worden voordat
de motor afgekoeld is. Doe dit
en ige ma len en spoel bi; de

laatste keer de radiator nogmaals
door.

Rem insta llatie

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

2.

a
J.

4

5,

6

7,

B.

Af b. 11. Luchtlifter en vorstbeveilÍger



tussen com pressor en ta n k een

vorstbeveiliger (B in a{b, 11), Deze

dient bij temperaturen beneden 0o C
gevu ld te worden met 300 cc me-

'thanol, Hiervoor is een vu lplug (4)

met peilstok aanwezig, De regelknop
(5)'bevindt zich aan de bovenzijde

en heeft drie standen, n.l. geheel uit-

getrokke n : beve ilig ing bij vochtige
kou {:tot -4" C); half uitgetrokken:
bevei lig ing bij droge kou (beneden

-4" C); níet uitgetrokken: geen be-

veiliging. Vergrendeling in de uit-
getrokken stand heeft plaats door de
knop 90o te draaien.

Bij strenge vorst dient het vloeistof-
peil dagelilks gecontroleerd te wor-
den . De pe i lstok moet in de vloe istof
reiken,

Luchtketefs díencn dagelilks afgetapt
te worden door de aftappluggen los

te draa ien, terwijl de motor loopt,
Pluggen weer slu iten a [s condens-
water verwijderd is.

Enige opmerkingen

1 , A f vorens over te gaa n tot het
gebruik van anti-vries, verdient
het aanbeveling, het koelsysteem

terdege te reinigen en de kop-

pakking op lekkage te controle-
ren (lekkage va n g lycol in de

motor veroorzaakt vastkitten van

delen), Ook de waterslangen

dienen te worden nagezien en

eventueel vervangen te worden.
Wordt het koelsysteem gevu ld

met een anti-vries mengsel, dan

zal de vulling slechts tot even

boven de pijpjes mogen komen,

aa ngez ien bij tem peratu u rverho-
ging dit mengsel meer uitzet dan

water.

lndíen de hoeveelheid koelvloei-
stof na een periode vermindert,
moet een mengsel van geli.ike

samensteffing als het oorspronke-

lilke worden bilgevuld, Water al-

leen zal het vriespunt verhogen.
Anti-vries gemorst op de carros-

serie zal het lakwerk aantasten.

Spoel dit rí1keli1k met water af.

Het alpoetsen met een doek ver-
groot slechts de oppervlakte van

aa ntasting.

Wordt bij het verwisse len va n de

motorolie een kleverige, olieach-
tige su bsta ntie in de afgeta pte

olie gevonden, dan kan aange-
nomen worden, dat de antí-vries

in de motor is terecht gekomen.

Een grorrdige reiniging en in-

spectie zijn dan noodzakelilk.

2.

-'t*"

3.

4.

5.
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SPECIALE VOORZIENINGEN
BIJ ZEER LAGE TEMPERATUUR

Algemeen
Het starten bij zeer koud weer is

onmogelilk tenzij speciale voorzie-
n ingep worden getro{{en, De smeer-
olie is dan immers stijf en zal zo-
doe n de ee n g rote wee rsta n d ve roor-
zaken, die het ronddraaien van de
motor ten zeerste belemmert. Daar-
bij komt nog dat eveneens het ver-
mogen van de accu's vermindert bij
lage temperatuur.
Voor dieselbrandstof is het verder
nog belangrijk, dat verstopping door
pa raf f ine voorkome n wordt. Men
dient daarom de volgende stappen
te ondernemen.

1. Dieselbrandstol
Beneden - 10o C bestaat de moge-
lilkheid van para{fine-neerslag, wel-
ke verstopping veroorzaakt. Om dit
te verhinderen moet men aan de
bra ndstof 15 % lichtpetroleu m (k"-
rosine) toevoegen, lJsvorm ing wordt
voorkomen door toevoeging van

% % spiritus,

2. Motorolie
De v iscos ite it va n de m oto ro I ie is

afhankeliik van de temperatuur. Tus-
sen +10' C en - 10" C moet men
SAE 20 gebruiken, bij lage tempe-
raturen SAE 10 W.
Mocht deze bij plotselinge vorst niet
voorradig zijn, dan kan men ook als

noodoplossing SAE 20 olie verdu n-

nen zoa ls h ieronder besch reven. Doe
dit zo mogeli;k 's avonds met warme
m otor.
a. Vu I het carter tot het bovenste

merkteken op de peilstok met
SAE 20,

b. Voeg nu één liter benzine of
kerosine toe.

c. Laat de motor 5 tot 10 m inuten
lopen teneinde de benzine goed
met de motorolie te mengen,
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d. Controleer het peil overdag re-
gelmatig, aangezien bij verdun-
ning van de smeerolie het ver-
bruik zal stijgen. Vul zonodig bij

met SAE 20 tot het bovenste
merkteken.

e, Wanneer de motor meer dan 4

uur op bedrijfstemperatuur ge-
draaid hee{t en daarna geduren-
de 5 uur of langer onverwarmd
stil moet staan, dient men vóór
het stilzetten opn ieuw te verdu n-

nen door SAE 20 lrij te vu llen tot
het bovenste merkteken, de ver-
ciste hoeveelheid benzine toe te

voegen en de motor even te la-

ten lopen.

Opmerkingen:
a. SAE 10 W mag gebruikt worden

tot maximaal 0o C. Hierboven
moet men weer overgaa n op

SAE 20,
b, Het verdunnen van olie dient al-

tijd gezien te worden a ls ncod-
op lossing. Ga zo sne I m cge li1 k

over op olie met lagere viscosi-
teit (SAE 10 \l/)

c. Voor de schakelmotor van de

schakelas moet tot -20" C
SAE 10 W gebru ikt worden.
Hieronder dient men 3 delen
SAE 10 W te mengen met 1 deel
kerosine.
D it mengsel kan men tot maxi-
maal 0'C gebruiken,

3. Transmissie-olie

Bij temperaturen beneden - 10o C
dient men op transmissie- en hypoid-
olie van lagere viscositeit over te

gaan (SAE B0),Mocht deze olie niet
onmiddellilk ter beschikking zijn,
dan kan men SAE 90 verdunnen
door toevoeging van 10 % kerosine.
Gebru ik echter zo spoedig mogelilk
SAE BO.
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4. Accu's
Bij daling van de temPeratuur ver-

mindert ook het vermogen van de

Eccu's. Aangezien echter juist bij

koud weer een zo g root moge lii k

vermogen gevergd wordt, is hct van

groot belang dat de accu's in goede

conditie ziin,

Betracht daarom de uiterste zuinig-
heid dc.,or U strikt aan de startvoor-

schri{ten te houden en de stroom-

Laat de motor nooit lopen zonder
smee.rolie of water,
Laat de motor nooit langdurig sta-

tionnair draaien, Dit is niet alleen
schade lilk voor de motor, maa r het
verhoogt bovendien het brandstof-
verbru ik.

Laat de motor nooit onbelast draaien
met hoog toerental aangezien dit
onnodige sliltage tot gevolg heeft.
Laat de motor nooit lopen wanneer
de leiding tussen venturiehuis en re-
gulateur lekt of niet aangesloten is.

Het toerenta I wordt da n niet be-
g ren sd.

Verwijder in geen geval door de fa'

afname door verbruikers zoveel mo-

gelilk te beperken. Een zeer goeCe

methode is nog de accu's in een

verwarmde ruimte te plaatsen gedu-

rende lange stilstand.
Meet da n tevens de zu u rgraad, I n-

dien deze beneden 1,25 ligt, dient
men de accu bij te lade:r. ls de accu

niet goed geladen, dan zal m3n de

motor bij lage temperatuur zondet
hulpmiddelen niet kunnen starten.

WENKEN VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD
Door onderstaande wenken op te volgen zal men het aantal bedrijfsstoornissen
tot een minimum beperken.

Motor briek aa ngebrachte loodles.

Smeerolie
Cebru ik de beste merken,
Houd de smeerolie schoon, Tup re-
gelmatig af; vervang het {ilterdoek
op de ju iste 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 mcgelilk
volume olie de beste koeling \ /aar-

borge n .

Vul echter in geen geval boven ge-

noemd merkteken.

Brandstol
Het is van l'ret grootste belang, voor-

Tem peratu u r

O lied ikte

Bra ndstof

motor tra nsm issie

+10'c
00c

-10'c
-20" c
-300 c

Ì,'^'

Ì'^'

20

i0 W

I
l1

I

SAE

SAE

90

80
ì
(

15 % kerosine
en % % spiritus
toevoegen
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af bij een diesel, de brandstof vol-
komen zu iver te houden,
Ri;d de tank niet geheel leeg, daar
dit vervuiling kan veroorzaken en
er bovendien lucht in het brandstof-
systee m te recht komt.
Zorg dat alle leidingverbindingen
luchtdicht zijn. Koop uitsluitend
brandstof van bekende merken.
Zorg ervoor minstens een juist afge-
stelde verstu iver benevens en ige ko-
peren pakkingringen in reserve te
hebben.

Filters

Houd de {ilters schoon en vervang
de elementen op tijd, Ze zijn de
beschermers van Uw motor, Vu ile
lilters veroorza ken sliltage, hoog
bra ndstofverbru ik en laag motorver-
mogen.
Zorg dat de verbindingen van het
luchtfifter goed vast zitten teneinde
het aanzu igen van va lse lucht te
voorkomen.

Koe lin g

Zorg ervoor dat de luchtdoorgang
van de radiator niet verstopt raa kt

door vuil of insecten. Dit belemmert
een goede luchtstroom, dus een
goede wa rmtea{g if te,
Laat de motor nooit doordraa ien
wanneer het koelwater kookt. Giet
geen koud water in een warme mo-
tor, Hierdoor kunnen cilinderkop,
-blok etc. scheuren,

Starten

Start de motor niet voordat U de
instructies hierover hebt gelezen
(bladz. 15).

Zorg ervoor dat de accu nooit ge-
heel ontladen wordt of te weinig
zuur heeft, De platen worden h ier-
door zwaar beschadigd.
Houd het koppelingspedaal ingetrapt
en de versnelfingshefboom in de

neutrale stand.

Rijden

Denk erom dat bij het bergafwaarts
rijden de motorsnelhed:n hoger
kunnen worden dan de maximaal
toe la atba re.

Maa k dus een versta nd ig gebru ik

va n de motor a ls rem.

Rild niet met de voet op het koppe-
I i ngspedaa l.

Wanneer zich moeililkheden voordoen, wendt U zich dan tot de dealer of de
fabriek. Vermeld bij bestellingen steeds motor- en chassisnummer.
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ALGEMEEN ONDERHOUD
MOTORSMERING

Gebruik goede olie

Het betalen van het verschil in prijs

tussen olie van goede kwaliteit en

goedkope olie is geen weggegooid

geld, daar reparaties, die het gevolg

zijn va n het gebru ik va n goedkope

olie, vee I kostbaa rder zijn, Som m ige

olièn bevatten zwaveldeeltles, die
zell weliswaar geen nadelíge uitwer-
king hebben, maa r |ezamen met be-
paa f de verbrandingsproducten zuren
vormen, die het metaaloppervlak
aantasten. Behalve door gebruikma-
king van hu lpmiddelen en door lang-
durige onderzoekingen is het overi-
gens zeer moeililk te beoordelen of
een bepaalde smeerolie al dan niet
van goede kwaliteit is, ln de praktilk
is het daarom het beste, olie te ko-
pen van een bekend en betrouwbaar
merk. Het gebruik van een,,dope"-
olie wordt aanbevolen.
Tevens dient men er op te letten,
dat olíe van de juiste viscositeit ge-

bruikt wordt. (Zie,,Smeerspecifica-
tie", bladz . 52),

Oliepeil

Flet peil van de olie in het carter
wordt a{gelezen op de peilstok.

Controleer het peil steeds wanneer
alle olie van de motor in het carter
is gedropen; dat zal zijn ca. 20 mi-
nuten nadat de motor afgezet is, Het
olíepeil kan evenwel het beste voor
het begin van de eerste rit gecontro-
leerd worden. Om dit te ku nnen

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

van de olie moet gehandhaafC blil-
ven tussen het bovenste en het on-

derste merkteken (zie a{b. 12); nooit
boven het eerste noch onder het

laatste.

Afb. 12. Oliepeilstok

Het verversen van de olie

Ondanks de goede werking van {il-
ters is het niet te vermijden, dat

verontreinigingen in de olie terecht
komen. Deze bestaan hoo{dzakelilk

uit het uit de buitenlucht aangezogen

sto{, condenszuren en f ilnverdeelde
kool- en metaaldeeltles, die lezamen

de samenstelling van de olie veran-

deren, sli.ltage veroorzaken en door

de zuurvorming het metaaloppervlak
aantasten, Dit 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 itende zu igers en veren komt de

olie langs de zuigerveren in de ver-
brandingsru imte, vvaardoor niet al-
leen het olieverbruik toeneemt maar

ook de motor ernstig vervu ilt.
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Men tapt de smeerolie af wanneer
de olie warm, drs goed vloeibaar
is, Bovendien is het belangrijk om
het voertu ig horizontaa I te plaats:n
Ten sterkste worit afgeraden de mg,-
tor met petroleu m etc. dcor te spoe.,
len, Het zal onmogelijk zijn alle pe.
troleum af te tappen, zonder de pan
te verwijderen; deze achtergebleven
hoeveellreid zal de nieuwe olie ver.
dunnen, Maaf. ci-: vuldop goed
schoon alvorcn: de :e te. openen.

Filter

Het f ii;erelement moet ieder,' BO00

km voorzie:n r.vorden van een r ieuw
doek. Tup h iervoor het f iiter a{ (siop
(2) in afb, 13), verwijder het deksel
(1) en neem het {ilterelement uit.
Verwijder het {ilterdoek, reinig filter-
kolf en staalelement en breng een
nieuw doek aan, Monteer element

Af b. 13. Smeerolief ilter

en deksel weer en l.aat de motor een
ogenblik draaien teneinde het {ilter
met olie te vullen. Controleer daar-
na het oliepeil en vul zonodig bij.

d
I

.,

{

I

BRANDSTOFSYSTEEM

1, Tankzeef
2, Groffifter
3. Inspu itpomp

4.

5

6.

Opvoerpom p

Filnf ilter
Ontluchtklep

7,

8.

9.

Invoer 10. Verstu iverf ilter
Verstuivers 11, Ontluchtpijpje
Terugvoerleiding 12. Tank
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Afb. 14. Schema brandstofsysteem
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3 rit" Íieinheid Yan de brandstof].,*
f ;*t. :
}1.,'..;,' Voor een goede " werking van de

lt.. "^dieselmotor is goede kwaliteit en

t., reinheid van de brbndstof een eerste
tf vereiste.1 

.É*È Cebrrik geen fli"'-,iof uit een vat,

' ldut een tijd open heeft gestaan en

',, : waarin zich dus zeker w'atbr erì stof
't'$' bevindcn, Gooi liever.gen paar liter
.'t. brandrtof weg, dan hét risico l&:

men van bedrijfsstorrngén tengevorgò

, v# verontreinigíngen,

q'r

Brandstoftank

Tup de tank iedere 32.000 km af en

reinig tegelilkertijd de bodemzeef.

Filters

Het grof{ilter is direct naast de tank
gebouwd en moet iedere 8000 km

gereinigd worden. Door bout (1) los

te draa ien ka n de kol{ (2) afgenomen
worden.

Af b. 15. Brandstolgroff ilter

Het filnfilter (a{b, 1ó) is gemonteerd

ín de brandstofleiding tussen de op-

voerpomp en de inspuitpomp. ledere

1ó.000 km moet het element ver-
nieuwd worden. Dit is beslist nood-
zakelilk aangezien vervuiling een

"slecht. lopénde motor r- tot gevolg

hee [.1. Sch roei'." de moer . (2'; bo "en
aan het {r}ter"ios, waardoor cje {iiter-

ko$ (3) lo.skonìt en het element kan

ulfftden uitgpnqmen. Rein.ig de filter-

kolf en monteeÉ dan het: r'fieuwe ele-

ment. ,P": paLkí?i6 aan de. S>venzijde
van de . koff moet door gqn nieuwe

u.tuangen-r,vbrden. Let er op, dat de

pasvlakken 
tèn dq pakking schoon

z ij n. Voe r a I deze ,verkzaam h ede n

uit rne'r schcne hlnd.fr.

Schoonmaken vrn het f iltereterìrent

cn het 
joude oprlieuw gebruikJh mag

nimmLr ptagts vinden.' :

Het filter wordt automatisch ontlucht
door een klepje in de terugvoerlei-
ding naar de tank.

Afb. 16. Brandstof{ijnlilter

Bra ndstof le id ingen

Lekken in de brandstofleiding-'n kun-
nen optreden aan de perszijde of

aa n de zuigzilde va n de bra ndsto{-

inspu itpomp,

Lekken aan de perszijde

Om deze op te sporen maakt men

wartels en leidingen aan de buiten-
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zijde schoon en controleert die ter.
wijl de motor draait.
Men moet vooi"al zorgen de vrartels
van de brandstofleidingen niet te {or-
ceren bij het aandraaien,
Wanneer een wartel van een in-
spuítfeiding bliift lekken, ondanks
goed aandraaien, is het mogeliik dat
een conus van een inspuitleiding is

gescheurd. Vernieuwing van de lei-
ding behoort in .rjei werkplaats te ge-

* l.+

""i'r'^ 
tI

i"' ', ,

Lekkery aan de zuigzijde

d.w.z, tussen brandstoftank en brand.
stoftoevoerpom p, waa rdoor lucht in
de Ieidingen binnendringt. Hierdoor
ontstaat overslaan, omdat er lucht
in plaats van brandsto{ in één of
meer verstuivers komt. ln het ern-
stigste geva I 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
niveau zo laag, dat de aÍzuigfeiding
al en toe boven de bra ndstof u it-
komt, dan komt er lucht in de lei-
ding=n en een of twee belletjes zijn
a I voldoende om de motor stop te
zetten.
Wanneer de motor even hee{t stil-
gestaan, kan de geringe hoeveelheid
lucht, die altild in de brandstof aan-
wezíg is, één of twee fuchtbellen ge-
vormd hebben die oorzaak kunnen
zijn van overslaan, plotseling stil-
staa n va n de motor en va n moe i lil k

starten. Wanneer voldoende brand-
stof in de tank aanwezig is en Ce

motor tot het optreden van e3n sto-
ring goed gelopen heeft, is de kans
groot dat lekkage in de zuigleiding
is opgetreden. Men moet in dit geval
alle wartels tussen brandstoftank en
brandstof pomp goed vastzetten,
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Ontluchten

Wanneer er ondanks alfe voorzor-
gen toch lucht in het brandstof-
systeem kpmt, moet men dit ontluch-
ten, Gc.woonlilk kan dit beperkt bli;-
ven tot,fe lagedrufdeidingen, Hier-
toe gaat,:Jnen als volgt te werk:
1 , Geel enige slagen met het hen -

del vaR de toevoerpomp,(1)" in

a{b. 17.

-Open de ontluchiíngsstop ('/,) van
de inspu itpom p. Fom p met Jret

ha ndpom pje de bra ndstof op rot
er geen lucht meer uit de leiding
komt. S lu it de stop weer.

3. Pomp nog even door tot geen

weerstand meer worCt gevoel,J,

Af b. 17 . Brandstofpomp

De inspuitpomp

De brandstof-ínspuitpomp is een pre-
cisie-instrument, dat alleen behan-
deld mag worden door specia listen,
die over het daarvoor nood zakelilke
gereedschap beschikken.
ln de afstelling van de regulateur
mag geen wijziging worden aange-
bracht, daar dan de garantie vervalt,
Wanneer de brandstoftoevoer naar
de verstu ivers normaa I is en het

,,kraken" van deze goed kan wor-
den waargenomen, dan kan de oor-

beu;'en.
at
I

?,
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zaak van niei start:n van de motor

liggen in een foutieve a{stelling van

de " pomp. De koppeling van de
pomp zal dan waarschijnlijk verscho-
ven zijn, Het is in dat geval gewenst,

Uw'motor door de DAF-agent te la-
ten c'ontrolereh -rn afstellen. *.la iedere
48.000 km verdient het aanbe.reling de
inspuitoornp te laten controleren en
testen cioor een vakkundige
Maak de leidingen los uuh'':r{e
regulS"ur en blaas deze dooi inet
peislucht, Controleer tevens de wei-
kíng van het membraan, Druk hier-
voor de stophefboom in de ' 

stop-
sta nd, slu it met Uw vingers de ope-
nîngen va n de le idingaa nslu ítíngen
&, en laat de stophe{boom los. Het
membraan mag niet terug komen.Bij
verwijdering van de vingers moet
het plotselíng worden teruggedrukt
door de kracht van de veer.

De verstuivers

Voor een goede werking va n de
dieselmotor is het een absolute ver-
eiste, dat de verstuivers op de juiste
inspu itdru k (145 - 1 50 kg/cm2) zijn
a{gesteld.

Voor controle van de inspuitdruk
moet men gebru i k ma ken va n de
hiertoe bestemde speciale appara-
tuur; zonder deze is geen service
van dieselmotoren mogeliik, De uit-
voering van deze werkzaamheden
mag a lleen word:n opgedragen aa n

deskundigen. In ieder geval moet de
inspuitdruk op geregelde tijden wor-
den gcontroleerd, terwijl dit direct
dient te geschieden wanneer de mo-

tor rookt onder normale belasting.
Het verdient aanbeveling, dat de ge-

bruikers van auto's met dieselmoto-
ren steeds enige op de juiste druk
afgestelde reserve-verstuivers in

voorraad hebben. ln geva llen va n

onzekerheid omtrent de juiste afstel-
ling van de gemonteerde verstuivers
en ook voor controle ku nnen de

werkzaa mheden va n de cha uffeu r

beperkt blilven tot het verwisse len

van de verstuivers,

Defecte verstuivers

Wanneer men er zeker van is, dat
zich geen lucht in het brandstof-
systeem bevindt, en dat de brandstof
de verstu ivers bereikt, terwijl toch
één der verstuivers niet het karakte-
ristieke ,,kraken" vertoont, dan moet
deze worden ve rvF ngen. Wa n neer

men twijfelt, w*i!<e verstuiver 'nigt
goed f uncticlrneert, kan n'rer-; als

volg t te werk gaa n

Draai bij stationnair toerental de war-
tels aan de verstuivers eén voor één

een halve slag los. Wanneer men nu

de wartel van de defecte vertuiver los-

draait, zal dit geen merkbare invloed
op de motor u ítoe{enen.

Luchtf ilter
Het luchtfilter dient periodiek schoon-
gemaakt te worden (iedere 2000 krn).

Verwijder het olie{ilter va n het in-

laatspru itstu k (recht houden l) en

draai de vleugelmoer los. Neem nu

het element uit en was het samen

met de oliepan in benzine. Droog
beide met samengeperste lucht. Mon-
teer de oliepan nu weer op het
spru itstu k en vu I hem tot de rode
rand (zie afb. 1B) met motorolie.
Dompel het element in de olie, laat

het u itlekken en monteer het weer.

Af b. 18. Lucht{ilter
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Het is van het grootste belang, het
maximale koele{{ect van het koel-
systeem te behouden. Spoel daarom
cilinderkop en radiator tweemaal per
jaar door (zie blz.24),Denk er te-
vens aan dat ook de luchtstroom door
de radiator verstopt kan zijn in geval

van oververhitting. Blaas dan de ra-

d iator va naf de motorzijde door met
pers lu cht. ,,

Thermostaat

een thermometer, Verh it nu het wa-
ter en observeer de thermostaat.
Deze moet dan beginnen te openen
bij B5o C.

V-snaar

De spanning van de'V-snaar dient
op geregelde tijden gecontroleerd te
worden . Bij een ju iste spa n n ing moet
men de snaar tussen ventildtor en

dynamo 12- 15 mm in kunnen"druk-
ken (zie af b. 19). De spanning kan

ingesteld worden door middel van

stelbout (1) in de dynamosteun na

eerst de beide bevestigingsbouten
(2) losgedraaid te hebben.

Af b. 19. V-snaar spanning

f,,:'
.tlf :'

.a

a,,l

KOELSYSTEEM

KOPPELING

De thermostaat is àchtèi de water-
pomp gemonteerd en regelt de'koel-
waterstroom bij koude en 'warme

motor, Wanneer de bedrij{stempera-
tu u r nog n iet ís bere ikt, wordt het
koelwater via een omlooppijp terug-
gevoerd naar de pomp.Pas na het
bereiken van de bedrijfstemperatuur
geef t de thermostaat de doorga ng

naar de radiator vrij. Het zal duide-
li.;k zijn dat een goede werking van
de thermostaat zeer belangrijk is

voor een goede koeling. Een defecte
thermostaat moet daarom direct ver-
vangcn worden.
De werking kan gecontroleerd wor-
den door de thermostaat in een bak
met water te dompelen tezam3n met

De vrije slag van het koppelingspe-
daa I mcet 25 -35 mm bedragen (g.-
meten aa n het pedaa l). De afste ll ing
geschiedt d,m,v. stelbout (1) (a{b.

?-q. Draa i eerst de borgmoe | (2) los,

Bij een te kleine vrije slag moet men
de bout lin ksom en bij een te g rote
vrije slag rechisom draa ien. Vergeet
voora I n iet de borg moer weer vast
te zette n .

Wanneer de bout geheel u itgedraaid
is, kan men de commandostang (3)

inkorten, teneinde de vrije slag te
vergroten.
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Afb. 20. Afstelling koppeling



REMSYSTEEM

De onderliavige series ziin u itgerust

met hydraulische remmen, voorzien

van een rembekrachtiger.Het rem-

pecjaa I werkt hydrau lisch op a lle vier

wielen en de h.rndrem mechanisch

op de achterwielen,

Het geb,ru i k va n de ha ndrem heelt

geen invloed oP het hYdraY lisch

remsysl.eem of omgekeerd, ': tt'", .i

'.

Onderhoud

1. Controleer o{ het rempedaal

'vast aanvoelt en niet de neiging

heeft om zich a ls spons (veer-
ikrachtig) te gedragen. Dit wijst

op een gebrek aan remvloeistof,

een lekkende leiding of luchtbel-
len in het remsysteem.

Een lange pedaalslag is een teken

dat de remmen moeten worden

biigeste ld,

2. Controleer met ingetraPt rem-

pedaa I het systeem oP lekkage.

Dit zal opvallen bij het nazien

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

daa I lang zaam verder ingetraPt

kunnen worden.

lndien het vermoeden bestaat,

dat er lucht in de remleidingen

aa nwezig is, moet het sYsteem

ontlucht worden, zoals verder

wordt besch reven '

3. ledere 2000 km moet de hoe-

veelheid remvloeistof gecontro-

leerd worden. Een vlugge o{ aan-

zienlilke daling van het niveau

duidt op lekkages in sommige

delen van het sYsteem, die opge-

spoord en verholPen moeten

worden.
Het voorraadta nkle of de hoof d-

remcilinder bevinden zich aan de

motorzijde van het schutbord'

Het niveau moet 1 -2 cm onder

de bovenrand liggen. Gebruik

u itslu itend Heavy DutY (SAE 70Rl)

remvloeistof.

Af b. 21. Remvloeistoftank

A{b. 22. Hoofdremcilinder

Er dient op gelet te worden, dat

het gaatje in de vuldoP geheel

open is.

Ongelijkmatig remmen

lndien de wagen bij het remmen

naar eén zijde trekt, moeten de rem-

voeringen op ongelilkmatige sliltage

gecontroleerd worden en eventueel

worden vernieuwd en de remmen

opnieuw worden a{gesteld,

Rema{stelling
Stel de remmen nooit af wanneer de
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trommels warm (dus uitgezet) zijn,
aangezien dan de mogelilkheid be-
staat dat de remmen gaan slèpen,

VOCRWIEL

1. Zet de handrem aan.
2. Críck de vooras op onder een

veerstoe l.

3. Ceef het wiel een voorwaarts
draa iende beweg ing en trap op
het rempedaal teneinde de rem-
schoenen in de trommel te cen-
treren.

4. Draai de twee stofpla'atjes opzij,
waardoor twee openingen in de
remankerplaat vrijkomen.

5. Steek een schroevedraaier door
de opening en draai hiermee de
stelring rechtsom (gezien in de
richting van de wielcilinder) tot-
dat de rem sleept,

6. Draai de stelring zover terug dat
het wiel juist vrij kan draaien.

7. Herhaal deze afstelling bij de
tweede remcilinder.

8. S lu it de stof plaatjes !

AÍb. 23. Afstelling yoorrem

ACHTERWIEL EN HANDREM

1. Plaats stopblokken tegen de
voorwiele-n en zet de handrem-
hef boom ín de laagste sta nd.

2. Crick de achteras op onder een

3ó

veerstoel en maak de handrem-
stangen los van de remcilinder-
hefbomen.

3. Geef het wiel een voorwaarts
draa ien de beweg ing en tra p op
het rempedaal teneinde de rem-
schoenen in de ,,t;'o.nrnel te cen-
treren.

4. Stel de remschoenen af zoals be-

schreven voor de voorwielrem.
5. Bevestig de remsta ngen we 3r aa n
" ."' 'de remcilinderhe{bomen. ,.

Afb. 24. Afstelling achterrem

Het is normaa I gesproken onnodig
de handrem bij te stellen, Mocht de
vrije slag echter te groot worden,
dan moet men als volgt te werk
gaan:

Verwijder de onderste stofplaat (S

boutjes,,S") en draai de excentri-
sche bout (met vierka nte kop) aa n

tot de speling normaal is. Bli;ft deze
echter te g root, da n ka n men de
bovenste stofplaat verwíjderen en de
tweede ste lbout aa ndraa ien, tot de
juiste speling verkregen is.

Ontluchten

Indien enig deel van het remsysteem
gedemonteerd is geweest, of indien
gereden is rnet te weinig remvloei-
stof, ís het noodzakelilk het rem-

systeem te ontluchten,

s
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Schui{ een rubber slangetje oP de

ontluchtingsnippet van de hoofdrem-

cilinder en dompel het andere einde

in een gedeelteliik met verse rem-

vtoeistof gevuld glazen potje. Draai

nu met een sleutel de nippel een

slag los. Pomp,rnet iangzame slagen

met het rempedaal tot er geen

luchtbellen meer in het glazen potje

opstijggr-a. Zet de ontluchtingsnippel
weer- lvdst tijdens een neergaande

beweging van het rempedaal. Her-
haal dezel{de handeling bij de rem-
beikrachtiger en de wielen.
Het is befangrijk tijdens het ontluch-
t".È van de remmen het vloeistofpeil
in. het voorraadtankle te controleren
en zonodig bij te vullen
Hierdoor voorkomt men dat op-
nieuw lucht in het systeem wordt ge-
pompt, waardoor nogmaa ls ontlucht
zou moeten worden.
De remvloeistof , die u it het systeem

gevloeid is, kan niet direct gebruikt
worden voor het bilvu llen van het
voorraadtankle.
Deze vloeistof bevat te veel lucht en

dient een uur of twee te staan, al-
vorens zij veilig weer gebruikt kan

worden. Gooi vu ile remvloeistof
weg, deze kan sliitage veroorzaken.

Rembekrachtiger

Deze dient om de druk welke door

de remvloeistof wordt uitgeoefend,

te vergroten. Er dient echter reke-

ning mee gehouden te worden, dat

indien er onvoldoende vacuum resp'

luchtdruk in de tank is, deze rem-

bekrachtiger alleen werkt als de mo-

tor draait. Bij vacuumbekrachtiging

ka n men nog rem men met stilstaa n-

de motor, indien het rempedaal met

meer kracht wordt ingetraPt. Bij

luchtdrukbekrachtiging is dit echter

niet mogelilk.
Controleer geregeld de leidingen

n

van de rembekrachtiger oP lekken.

Smeer de vacuum-bekrachtiger van

de trekkers iedere 32'000 km met

remolie via de niveaup[ug in het

achterdeksel (1) in a{b.25,

Afb. 25. Rembekrachtiger T-serie

Luchtdru kbekrachti gi n g

Wanneer de remm3n met luchtdruk

bekrachtigd worden, ziin in de lei-

ding tussen compressor en tank nog

een luchtfilter en een vorstbeveiliger
gemonteerd (zie a{b. 1 1).

Het lucht{ilter moet dageliiks worden

doorgeblazen om olie en water ie
verwíjderen.

Start de motor en druk knoP (1) in,

tot condens e.d. algeblazen ziin.

Het luchtfilter 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 16.000 km moet het {ilter ge-

reinigd worden ín benzine, Verwij-
der hiervoor de slu itmoer (3).

Achter het lucht{ilter is een vorst-

beveiliger gemonteerd teneinde be-
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vriezing van 'condenswater tijdens de
vorstpei-i..rde te voorkomen. Het ge-
bru ik wordt besch reven op blz. 24.

VOOr de winter moet de beveiliger
gedemonteerd en grondig gereinigd
worden,

STUURINRICHTING

Te grote speling in de stuurorganen
is een oorzaak van onzeker sturen,
slaan van het stuiir en te veel speling
in het stu u rwie i.

Men moet er echter reken ing mee
houde.i, 'dat de oorzaak hiervan zo-
wel kan liggen in de stuurinrichting
zell als in de speling in de stuur-
verbindingen.
Alvorens de stu u rinrichting bij te

BANDEN EN

De wielen ziln van het z.g, advanced
type en bestaan uit een 3-delige
vefg met een losse zijring.

Controle bandenspanning

Het controleren van de spanning
moet gebeuren als de banden koud
zijn, daar bij een warme band de
spanning enigszins hoger zal liggen.
Den k bij het op spanning brengen
van de banden óók aan het reserve-
wiel
Gebruik een goede bandenspan-
ningsmeter,
Maximum spanning: 5,ó at (80 p,s.i.).

Voorbanden T-serie: 4,9 at (70 p.s.i.).

Olie en vet

Of ie, vet, petroleu m e,d. zijn zeer
schadelilk voor rubber. Verwijder dit
dan ook zo snel mogelilk van de
band,

Bandenslijtage

Overladingen en een ongunstige
verdeling van de lading zijn zeel
schadelilk voor de banden. Zij ver-
oorzaken een sterke vervorming van
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De luchtketels moeten iedere 2000

km afgetapt worden. Draa i bij lopen-
de motor de a{tapstoppen los tot er
geen condenswater meer u it de ke-
tel komt. Tiidens een vorstperiode
dient dit dagelilks te geschieden,

stellen, moet men daarom blke be-
lasting wegnemen, bij voorkeur dcor
de: stuurstang los te maken van de
pitmanarm. !-;

Zorg ook dat de stuurkolom niet ken

klemmen bij de verbinding aan het
instru menten bord. :
Stel altiid eerst de speling in "oe

stu u ras en daarna d ie in de sectora-s,

WIELEN

de band, hetgeen tot resultaat heeft
dat het loopvlak van de band snel

en ongelijkmatig sliit.

Een verhoging van de banden-
spanning boven die, welke aan-

bevolen is, heft niet de gevolgen
van de overbelasting op.

Snel rijden, heftig accelereren,
hard remmen en het snel nemen

van bochten zijn {actoren, welke
alle zeer ongunstig zijn en de
sliltage van het loopvlak bein-
vloeden,

Sterke en plotseling optredende
plaatselilke wrijvingen b.v. door
het schuren langs een trottoir-
ba nd, een losse steen op de weg
o{ een vrij diep gat in de W€g,

ku n nen ernstige schade aa n de
band veroorzaken,

De voorwie lu itlil n ing is eveneens
van groot belang voor de toe-
stand van de banden. Onjuiste
u'itlijning zal direct kenbaar wor-
den in de vorm van bandenslil-
tage,

1.

2.

3.

4.
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Wielmoeren

De moeren van de wielen die nieuw

of verwisseld ziin, moeten na 100 km

nog eens aangedraaid worden. Doe

dit diagonaalsgewijze,

Alvorens een wiel te monteren, laat

men een dru ppc! motorolie oP de

wielbouter, vallen om te voorkomen,

dat de lîoeren door roest vast gaan

zitten.
Men.lette er oP, dat de verzonl.gr,r

gate,, waarin voor het binnenwiel

de conische kant van de bout valt

en voor het buitenwiel de conische

veerring, vrij zijn van stof en verf
eiì dat ook de vlakken van de wiel-
schil{ en de naafflens, die tegen el-

kaa r va I len, goed sch oon ziin. D it

geldt eveneens voor de tegen elkaar

liggenCe vlakken van de dubbel g"-
monteerde achterwielen,
Door aanwezigheid van vuil e.d, llg-
gen de wielen niet vlak en ontstaan

verhogingen, die losse verbindingen,
speling en sliltage tengevolge heb-

ben. Let op het bovenstaande in het

bilzonder wanneer men reservewie-

len monteert, daar deze dikwijls door

stof en modder verontreinigd zijn,

Va n pas geverf de wielen moet men

de verzonken gaten zorgvuldig

schoonmaken,

Het repareren van de buitenband

Letsels aan een band kunnen in drie

groepen worden gesplitst:

1. Kleine sneden in het loopvlak,

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

steentjes. Hier kan rnen volstaan

met het verwijderen van'Je vast-

Bezeite steentjes tijdens de in-

spectie,

2. Diepere sneden, welke gaan tot

de koordlagen, doch er niet door

zijn, moeten worden gevulcani-

seerd, Deze reparatie kan nog

door het garagebedrijf zelf wor-

den u itgevoerd,

3. Letse I va n de b,g,ld, hetwe lk z ich

uitstrekt tot een 1leschadiging iu1

of door de koord lagen,-- u itgezon-

derd spijkergaten, e h y.,l,k. de

ba nd ernstig verzwa kt, ka n a l-

leen afdoende gerePareerd wor-

den door het aanbrengen van

een nieuwe koordlaag in de

band, welke dan gevulcaniseerd

moet worden.
Dit vereist een goedc vakkennis

en ka n a lleen worden u itgevoerd

door een ervaren bandenrePara-

teur of door de fabrikant zelÍ.

Het aanbrengen van losse man-

chetten of het inPlakken van los-

se stul<jes materiaal kan niet wor-

den beschouwd a ls een afdoen de

reparatie en moet alleen worden
gezien als noodmaatregel.

Het coveren

Het voordee I va n het goed onder-

houden van de banden is, dat de

koordlagen nog in goede conditie
zijn als het loopvlak is afgesleten.

Het is dan mogelilk om de banden te

laten coveren, Wacht echter niet

met het coveren totdat het loopvlak

volledig is af gesleten,

;lì;
,r#"
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ELECTRISCHE INSTALLATIE

Accu

De accu moet minstens iedere

maa nC gecontroleerd worden. De

vloeistof (electrolyt) moet altild even

boven de platen staan, ls het niveau
gezakt, dan moet men uitsluitend bij-
vullen met gedestilleerd water.
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Polen en poolklemmen van de accu
moet men steeds goed schoon en

vrij van oxydatie houden, Vet ze in

met vaseline. De bu itenzijde van de
accu en speciaa I de bovenzijde moet
geheel schoon en vetvrij gehouden
worden. Maa k de luchtgaatjes in de

vu ldoppen vrij door ze met een

ijzerdraadle door te steken.

Het verd ient aa nbeveling de toe-
stand van de accu van tijd tot tijd te
controleren 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 ku nnen wor-
den aangehouden:
Volledig geladen 1,28-1,30; half
ontladen -F 

1 ,21; beneden 1,15 accu
geheel ontladen, De cijfers zijn van
toepassing bij een temperatuur van
het zuur van 15o C, Bij hogere tem-
peraturen moet het s.g. verhoogd
worden met 0,002 per 3o C. en bij
lagere temperaturen met 0,002 per
3o C, verlaagd worden.
De a{lezing moet voor de verschil-
lende cellen ongeveer gelilk zijn, In-
dien één der cellen een zecr grote
afwijking va n de a ndere ve/toont,
kan dit op verlies van zuur door
lekkage of inwendige sluiting wijzen.
Wanneer het zuur gewogen wordt,
moet geliiktijdig gecontroleerd wor-
den of de hoeveelheid die in de cel-
tester wordt opgezoge î, schoon is.

Vuil zuur kan worden veroorzaakt
door een slechte conditie der platen,

De accu zal dan spoedig vervangen
moeten worden, Laat Uw accu nooit
ongebruikt staan in ontladen toe-
stand, Laat, voordat de accu wordt
w'eggezet, deze volledig laden, dan

langzaam ontladen tot 1,8 V per cel
(b,u, met 15 W lampje) en daarna
weer langzaam laden (10 Atp.).
Na deze procedure is het voldoende
de accu eens per maand bij te laden.
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Op deze wi.ize wordt voorkomen,

dat de platen gaan sulferen.

Dynamo en startmotor

De dynamo moet op geregelde tij-
den gecontroleerd wor-de'n teneinde

een goede werking te verzekeren.

Verschillende factoren ziin van in-

vloed op de service-periode, zoals

stof , vu ii en hoge rijsnelheden On-
der normale omstandigheden eclrter
is een 32,000 km controle vol-

doende,

1, Bedrading. Controleer de bedr..a-

ding en de isolatie op breuk of

beschadiging en zorg dat alle'

aansluitingen schoon ziin en gced

vast zitten.

2. Collector. Een vuile collector
kan met uitgenomen borstels

schoongemaa kt worden door er

gedurende het draaien een lapje,

gedrenkt in benzine, tegen te
houden. Daarna goed droog ma-

ken. Gebruik nooit schuurlinnen.

3. Borstels. Controleer of de bor-

stels vrij in de houders kunnen

bewegen en n iet te kort zijn.

Indien de dynamo na deze controle
nog onvoldoende werkt, dient men

dynamo en regelaar door een spe-

cialist te laten testen.

De stroomspanningsregelaar is door
de fabríek op de juiste waarde afge-
steld en verzegeld. Indien de rege-

laar defect is, moet deze vervangen

worden.
De startmotorcontrole komt geheel

overeen met die va n de dyna mo.

Koplampen

Teneinde de lichtbundel de gewens-

te r:ichting te geven, kan de kop-

lampreflector versteld worden, Nadat



1

door het losdraaien van de schroef

aan de onderzijde de sierrand is af-

genomen, worden drie stelschroeven
zichtbaar, waarvan de onderste twee
(1) dienen voor het verstellen van de

bundel in het horizontale vlak. Begin

het inste lle n gteeds met deze twee

sch rceven. De de rde sch roef (2)

díent voor' het instellen van de hoog-
te van Ce bu ndel,

Plaats de wagen op 5 meter afsta nd

Vdf,ì.: ecn muur oi scherm. Ontsteek
het grote licht en stel Ce lichtbundels
evenwijdig met de lengte-as van de

wagen met behulp van de onderste
ste'lschroeven (1). Schakel nu het
dimlicht in. De bovenzíjde van het
lichtvlak moet horizontaal zijn en bij

belaste wagen 5 cffi, bij onbelaste
wagen 8,5 cm onder hart-koplamp-
hoogte liggen. De instelling ge-

schiedt nnet behulp van schroe{ (2)

Lampen met asymmetrische dimbun-
del stelt men af als volgt:
1. Plaats d'e wagen op 5 meter af-

stahd vqn een muur o{ scherm,

2. Schakel het dimlicht in en scherm

één'van beide koPlampen af,

3. *Stel de dimbundel met behulp

van de schroeven nu zodanig dat

de bovenzijde van het f inker ge-

deelte van de lichtvlek horizon-
taal is en bij belaste wagen 5 cffi,

bij onbelaste wagen 8,5 cm onder

hart-koplamphoogte li9t. De knik

va n het rechter gedee lte moet

beg in ne n op het Pu nt dat corres'-

pondeert met het hart van de

kop la m p. :'

Nadat de juiste insteIling is verkre-

9€h, moet men de dríe schroeven

één voor één een slag aandraaien,

totdat ze vast zitten,

De rellector moet voorzichtig behan-

deld worden, zodat er geen vinger-
afdrukken op kor,rcn.

Mocht dit desondanks toch nog ge-

beuren, dan ku nnen deze worden

verwijderd met een zachte doek. Ge-
bru ik nooit een poetsm idde I .

De e lectrische hoorn

De electrische hoorn is van fabrieks-

wege zodanig afgesteld, dat de bes-

te capaciteit en de langste gebruiks-

duur verkregen wordt. Hij vereist
geen enkele vorm van onderhoud of

nastelling gedurende een zeer lange
periode, lndien de hoorn niet, o{

onregelmatig werkt, behoe{t het ap-

pa raat zelÍ n iet de{ect te ziin. Con-
troleer eerst o{ de oorzaak efders te
vinden is, zoals een los contact, een

gebroken draadverbinding of een

ontlad:n accu.Afb. 26. Alstelling koplamp
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PERIODIEK DERH

Zel{s het meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen 'niet voor-

komen, dat ook een automobiel, die aan de hoogste eisen voldoet, op dqn duur

sllitage gaat vertonen. Deze slijtage treedt bij bepaalde onderdelen vroeger op

dan bij andere en ontstaat bovendien zeer geleidelilk, zodat indien men er niet

speciaai acht op slaat, dit ontstaan nauweliiks woi'dt bemerkt. Dan kan echter de

slijtage re,-.ds zo'n vorm aangenomen hebben, dat een somtijds belangrijke

reparatie onvermijdelilk is, Een reparatie, die niet alleen kosten met zich mede

brengt voor de herstelling zel[, doch vooral ook door de bedrijfsstagnatie, die

misschien niet direct in geld kan worden uitgedrukt, maar waarvan de werkeliike
omvang zeer belangrijk kan zijn,

Voorkom bedrijfsstagnatie, niet alleen door een goede behandeling, maar ook

dor>r periodieke controle en onderhoud.
De DAF-organisatie verleent voor een goed onderhoud een speciale service,

bestaande uit het gratis verrichten van de werkzaamheden voor het doorsmeren

en verversen van de motorolie na het a{leggen van in totaal ó00 k.n, 1400 km

rjn 2500 km.

Voor deze drie smeerbeurten behoeven alleen de gebruikte smeermíddelen te

worden betaald. Tevens wordt bij deze gelegenheid een gratís technische con'
trole aan Uw motor en chassis uitgevoerd.
Een juiste omschrijving van deze werkzaamheden vindt U in Uw service-

cou ponboe k;e,

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

Een goede verzorging alleen gedurende de eerste 2500 km is echter niet vol-
doende. Ook 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 werkzaamheden (zie eveneens service-coupons).

ON OUD

DAGELIJKS:

Motor

1, Controleer het oliepeil met de

peilstok en vul bij indien nodig.
De stand Yan de olie moet ge-

handhaa{d blijven tussen de merk-

tekens.

Controleer de hoerreelheid water
in de radiator en vul zonodig bij

tot het overlooppijpje, liefst bij

koude motor.

Controleer de bra ndstof voorraad
in de ta n k (meter op i nstru men -

tenbord, contact aanzetten)

Banden

Zo mogelilk dagelilks de

spanning uontroleren, doch
tweemaa I per week,
Maximum spanning 5,6 at

Voorbanden T-serie: 4,9 at

Remmen

Luchtf ilter a{blazen.
(Zte bladz. 37)

IEDERE 2OOO KM:

Motor

1 . Luchtf ilter reinigen
van nieuwe olie.

2.

ba nden -

minstens

(80 p s,i ),
(70 p.s.i )

en voorzlen3.

2. Koelwaterslangverbindingen

43



4,

5.

hoedan!gheid van slangen contro-
leren,

3. Werking va n thermostaat en rol-
hoes controleren.

V-snaar spanning controleren.

Alle leidingen en pijpverbindin-
gen controleren.

Regu lateurmembraan smeren met
motorolie, Verwijder {ilter en

spuit éénmaal met een oliespuit
in het regulateurhuis.

7, Smoorklepbediening smeren.

B, Werking van vacuumpomp of
compressor controleren.
(Zie bladz. 11,)

Koppeling

Bediening van koppeling snî€ren via
de nippels, Vrije slag van het koppe-
lingspedaa I controleren (25-35 mm).

Remmen

Handrembediening smeren,

Niveau van remvloeistof contr.oleren
€h, zo nodig, bijvullen tot 1_2 cm
onder bovenrand.
Afstelling van remmen controleren
en nastellen, indien nodig (zie blz,

3ó)

Werking van handrem controleren.
Luchtdru ktanks aftappen.
Draaipunten van luchtdrukremklep-
bediening smeren.

Aandrijfas

Kruis- en schu i{koppelingen met olie
smeren. Tussen lager smeren , met vet.

Versnellingsbak

Hoeveelheid olie in versnellingsbak
controleren en zo nodig bilvullen.
Kogef versnellingshefboom met mo-

torolie smeren,

Stuur

Oliepeil in stuurhuis controleren en
zo nodig bilvullen.
Stuurkogels en fuseepennen smeren.
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Achteras

Hoeveelheid olie in achteras contro-
leren en zo nodig bijvullen tot aan

vu lopen ing,

Werking bedieningskncp schakelas

controleren.

Veren

S liltplaten smeren met vet.

Banden en wielen

Wielmoeren aanzetten, bandenspan-
n ing (ook va n het reservewiel) con-
troleren met een bandenspannings-
meter en zo nodig lucht bilpompen.
Controleren of alle ventielen vc -''

zien zijn van stofdopjes,
Nagaan o{ de bandcn beschadigfl

zijn en steentjes en andere scherpe

voorwerpen uit de banC verwijderen.

Geen olie of vet op de banden laten

zitten, deze tasten rubber aan.

Banden lier

As van banden lier via de twee níp-

pels smeren,

Accu

Zuurniveau controleren en zo nodig

biivu llen met gedestilleerd water. Po-

len schoonma ken en invetten met

zuurvrije vaseline.

Instrumenten en accessoires

Instrumenten en accessoires (o.a.

verlichting) op juiste werking con-
troleren.

Cabine

Scharnieren smeren.

Uitlaatrem (indien gemonteerd)

Bedieníng uitlaatrem smeren.

Koppelschotel (a lleen trekkers)

Smeer scharnieras via de nippels.

Maak draaiplaat schoon en vet hem

in, Houd contactring droog (niet in-

vetten !).
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IEDERE

Mctorolie verversen,

IEDERE SOOO KM:

Motor

1. Filtergaasje in vacuumPomP

nigen.
2. Filter op regulateurhuis

brandstofpomp reinigen.

3. Doek van smeerolief ilter

nieuwen.
4, Element brandstofgroffilter

gen.

5, Kopbouten van comPressor

troleren.

re r-

van

ver-

reini-

con-

Afb. 27. VacuumPomPfilter

IEDERE 1ó.OOO KM:

Motor

1. Element brandsto{f iln{ilter ver-

nieuwen.
2, Klepspeling controleren. De spe-

ling (bii koude motor) bedraagt

0,5 mm,

3. Maximum onbelast toerental con-

troleren (2700 tpm),

4. Afstelling stationnair toerental

controleren (400 tpm).

5. Alle bouten en moeren va n mo-

tor en accessoires natrekken '

Denk speciaal aan insPuit- en va-

cuumpomp (event. comPressor)'
ó. Aandrijving toerenteller (indien

gemonteerd) aan rechterzljrJe',an

motorblok spaa rzaam met vet

smeren. n'

7. Motor uitwendig reinigen.

Stuurhuis

Bouten aanhalen, Eventuele speling

corrigeren.

Versnellingsbak

Olie verversen. Het aftappen kan het

beste gebeuren, nadat de'wagen eni-

ge tijd gereden hee{t. De olie is dan

warmer (dunner) 
"n 

vloeit gemakke-

liiker weg.
Bevestigingsbouten aanhalen'

Achteras

Olie verversen (zie versnellingsbak).

Alle bouten en moeren aanhalen.

Cliepeil in schakelkastje van scha-

kelas controleren, Verwijder niveàu-

plug (aan voorzijde) en vu I zonodig

bij met SAE 10 olie.

Voorwielafste lling

De controle van de 'wieluitlilning

dient te geschieden aan de hand van

de volgende gegevens:

Na loop

Vlucht

Fuseepenhelling

Toespoor

, 20 30' -{- 30'

. 10 r- 30'

. 80 -F 10'

1-3 mm

Remmen

Lucht{ilter reinigen (zie bladz. 37),

Rembekrachtiger (va cu u m)

Luchtfilter in cabine reinigen en in

rrotorolie dompelen.
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Afb.28. Rernbekràìhtig"r lucht{ilter

Wiellagers

Speling controleren.

Veren

Bouten va n veeropha ng ingen aa n-
draaien om eventuele speling tussen
de rubber bussen op te heffen. Moe-
reh van veerstroppen aantrekken.

Schokbrekers

Werking schokbrekers controleren
en zo nodig bilstellen.

Aandrijfas

Flensbouten van kruiskoppelingen en
ophangbouten van tussenlager aan-
ha len.

Cabine

Bouten en moeren aanhalen.

Koplampen

Afstelling controleren (zie bladz. 41).

Chassis

Geheel reinigen.
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IEDERE 32.OOO KM:

Motor

1, Startmotor en dynamo conrrole-
ren (zie bladz.4q).

2, Grof{ilter in oliepan reinigen.
3. Verstuivers demopteren, reinigen

en testen,

4. Compressorkop ontkolen.
dru kregelaar ontkslen c,q. ver-
vangen.

5. Persleiding van compressor naar

Redu ctiekastje

Reductiekastje onder snelheidsmeter
met enige druppels olie (SAE 10)

smeren, Draai het kastje zodanig,

dat de beide kogelnippels gemakke-

li;k bereikbaa r zijn. Neem hiérvoor
zo nodig de aandrijfkabel los.

Koppeling

Schuifbus en druklager spaarzaam
smeren via de smeernippel in de

sleu{ van het koppelingshuis.

Wiellagers

Wielnaven demonteren en wiella-
gers schoonmaken en invetten. Het
vet goed in de lagers kneden, doch
niet de naal vullen.

Remmen

Remvoeringen, remtrommels en wiel-
remcilinders controleren.

Vacu u mre m bekrachti ger
(alleen trekkers)

Rembekrachtiger smeren met rem-
olie.

Brandstoftank

Tank a{tappen en bodemzeef rei-
nigen.

IEDERE 48.OOO KM:

Motor

1 . Inspu itpomp testen en vu llen met

motorolie (% liter).



Ft;# F

;+".

worden na in totaa I

{

4000 km.
k'n)

liter olie door de

20co52

NIEUWÉ OF GEREVIDEERDE ONDERDELEN

Motor

De blie van een nieuwe of gerevideerde motor moet ververst

afge legd te hebben :- ó00 km, 1400 km, 2500 km,

Daarna volgens de normale verversingsperiod'en (iedere 4000

Bij eerste vullíng van een schakelas díent men ongeveer
tweede vulplug (in het pignon-huis) te gieten.

Versnellingsbak en achteras 
:...,

Tap de olie af na de eerste 1400 km, Vul het huis met dunne olie, crick de
achteras op en laat de motor met middelmatig toererital ongeveer een*:minuut
draaíen, terwijl de tweede o{ derde versnelling is ingeschaketd, Tap -r,a.,eer af en
zarg er voor dat geen spoelolie achterblilft, Vul daa,pa tot aan de riiveau-pluq
met de voorgesch reven olie. it
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OPSPOREN VAN STORINGEN

MOTOR
Start n iet.

Brandsto{tank leeg.

Toevoerpomp defect,
Verstu ivers verstopt.
lnspuitpomp defect of onjuist afgesteld.
Lucht of lekkage in brandstolsysteem.
Te lage accuspanning
Te dikke smeerolie.
Ha ngen de kleppen .

Lekke koppakking

Start, maar stopt weer.

Brandstofleiding of {ilter verstopt,
Ontluchtlngsstop op brandsto{pomp los.

Lekke ontlastklep op {ilter.
Lucht in brandstofsysteem.
Toevoerpomp defect.
Ontluchtleiding op tank verstopt.

Slaat over.
Hangende kleppen.
Verstuiver verstopt of defect.
Lucht in brandsto{systeem.

Oververhitting.

Verstopte radiator.
Defecte rvaterpomp.
Slippende V-snaar.
Te we in ig water.
Thermostaat blij{t hangen
lnspuiting te laat.

Uitlaat rookt.

Smeerolieniveau te hoog.
Lekkende verstuiver.
lnspuitmoment te laat.

Lage compressie.
Max i m u m inspu itpom popbrengst te hoog

Motor trekt niet.

Pompopbrengst te klein.
Lekkende kleppen.
Te kleine klepspellng.
Versleten zuigers of veren.
Slechte brandstof.
Lucht{llter verstopt,
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Motor looPt onregelmatig'

Lucht in bra ndsto{sYsteem.

Toevoerpomp defect.

lnspuitpomp defect.

Lekkende insPuitstukken.

Slipt.

Komt niet

Ratelt.

KOPPELING

On ju iste afste lling.

Voering verbrand of versleten.

Platen vet.

vrij.

Te grote pedaalslag.

Drukplaat kromgetrokken.

Cnjuiste drukvinger-afstel ling.

Gebroken veren.
Versleten druklager o{ drukgroeP,

Vork los op de as.

VERSNELLINGSBAK

Maakt te veel geluid.

Onvoldoende of onju ist smeerm iddel.

Tandwielen of lagers gebroken of versleten.

Schakelvork verbogen.

Schakelt moeilijk.

Koppeling komt niet vrij.
Schakelvorken klemmen.

Schakelringen klemmen,

Versneilingsbak los van koppelingshuis.

Blijft niet ingeschakeld.

Tandwielen of lagers versleten,

Schakelvork verbogen,

Versnellingsbak los aan koppelingshuis.

TUSSENAS

Abnormale geluiden

Kruiskoppelingen niet in juiste stand.

Olie-gebrek.
Sliltage in koppelingen o{ tussenlager.
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ACHTERAS

Bromge luid.

Te weìnig of onjuist smeermiddel.
Lagers te vast.

Versleten lager.
Onjuiste speling tussen pinion en kroonwiel

Speling merkbaar bij
stoppen en/of starten.

Losse aa ndrijfas.
Koppe I i ng ontste ld of versleten,
lnwendige ontstelling of sliltage.

REMSYSTEEM

Slepende remmen.

Onjuiste afstelllng.
ferugslagveer rempedaal zwak of gebroken.
Terugslagveer remschoenen zwak o{ gebroken.

Remleiding verstopt.
Losse of beschadigde wiellagers.
Remcilinders of bekrachtiger de{ect.

Blokkerende remmen,

Geen vrije pedaalslag,
Ontluchtingsopening in hoo{dremcilinder verstopt.
Vu il in remvloeistof .

Wielcilinder bliift hangen.

Te grote vrije pedaalslag.

Re mvoer ingslijtage.
Onjuiste afstelling.
Lucht in remsysteem.
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AANTEKENINGEN
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SMEERSPECIFICATIE

boven 32" CMotoroliel)
(DG dienst)

SAE 40
van 32" C tot 0o C SAE 30
van 10o C tot - 10" C SAE 20
van 0o C tot -20" C SAE 10 W

boven 0o C SAE 140
van 10o C tot - 10o C SAE 90
van 0o C tot -20" C SAE B0

nsmissieoliel)
poid olie

Remvloeistof Gebruik uitsìuitend Heavy Duty (SAE 70Rl) remvtoeìsto{. Indien
een andere vloeisto{ gebru ikt is, dienl men het gehele rem-
sysleem door te spoelen met alcohol of splritus,

i t) Cebruik voor snelheidsmeter-reductiekastje en schakelmotor van schakelas
I SAE 10 W bij alle temperaturen.

i
2) Cebruik voor stuurhuis, kruis- en schuifkoppelingen SAE 140 bii alle tem-

peraturen.

INHOUDEN

Motorolie Motor: 13 liter,
Lucht{ilter: 0,4 liter.

Transmissieolie Stuurhuis: l liter,
Versnellingsbak: 5,2 liter.

Hypoid olie Achteras:
enkele reductie 1 1,5 liter; schakelas 12,4 liter.
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