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GARANTIE

Vcrn Doorne's Automobielfcbriek N.V. gcrcndeert hcrcrr nieuw crf geleverde
crutomobielchcssis gedurende een periode vcrn 6 mcranden gerekend vqncrf de
datum vcrn crflevering door DAF, evenwel met incrchtneming vctn een mqximum
crf gelegde cf stqnd vqn I 5.0 0 0 km, tegen de door hqcr geconstqteerde
fcrbriccrgè', constructie- en mcrtericralfouten en zcJ met uitsluiting vcrn iedere
qndere qqnsprckelijkheid binnen de grrenzen vcrn deze gcrrcrntie dqcrrvoor
grcrtis vervqngingsonderdelen ter beschikking stellen of de betref fende
onderdelen grctis herstellen.

Alle andere kosten, wcrqronder onder meer zijn begrepen arbeidsloon, sleep-
kosten, montcge en demontage vctn onderdelen, wcrqrvoor gcrrcrntie wordt
verleend, komen niet voor rekening vcrn de fclbriek.

Indien defecten optreden crls gevolg vcrn onoordeelkundig gebruik, onjuiste
behandeling, onvoldoende onderhoud, overbelcrsting,, het rijden met te grote
snelheid e.d. vervcrllen de gcrrcrntieverplichtingen vcrn de fabriek.

Vctn Doorne's Automobielfabriek N.V. kqn in geen gevcrl aansprckelijk worden
gesteld voor eventuele schqden, onkosten of winstdervingen, welke het gevolg
zijn vctn tekortkomingen vcrn haqr producten, ook crl zouden de defecte
onderdelen door de fabriek voor gcrrcrntie worden geqccepteerd.

De onderdelen wqcrvoor vervcrnging wordt gevrqqgd, moeten ter voorcfgcrcrnd
onderzoek frcrnco ctcrn de fabriek worden toegezonden, onder bijvoeging vcrn
daarvoor bestcrcrnde, volledig ingevulde en ondertekende gcrcntieformulieren.
Levering van vervqngingsonderdelen geschiedt clf fcbriek.

Iedere qanspraah op garcrntie vervqlt, wqnneer zonder schriftelilke toestemming
vcrn de fabriek ctqn het chqssis wijzigingen zijn ccngebrcrcht welke ncrcrr de
mening vcrn de fcbriek de normqle werking of de betrouwbcarheid vcrn het
chqssis kunnen beinvloeden.

Hetzelfde geldt, wcrnneer crndere dqn door Vcrn Doorne's Automobiel-
fabriek N.V. geleverde onderdelen zijn gemonteerd.

Uitgesloten vcrn de door Vcrn Doorne's Automobielfabriek N.V. verleende
gcrcrntie zijn bqnden, instrumenten, qccessoires en qccumulatorenbcrtterij.

Hiervoor geldt qlleen de gcrcntie die door de betreffende fabrikcrnt verleend
wordt, met uitsluiting vcn iedere crndere qcrnsprckelijkheid.

Op de beslissing vcrn de fqbriek inzcrke gcrcrntie is geen beroep mogelijk.
Door het cccepteren vctn het crutomobielchclssis verklcrqrt de koper hiermede
crccoord te gcrctn.

4



INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN

Afb. I Instrumenlen en bedieningsorEqnen

I . Bichtingrqanwijzerschakelcrcrr.

2. Chokeknop.

3. Temperotuurmeter.

4. Remdruk (-vcrcuum) meter.

5. Clcrxondrukknop.

6. Snelheidsmeter.

7. Controlelompjes.

8. Brandstofmeter.

9. Contact-lichtschcrkelccrr.

10. Ruitenwisser.

I l. Startdrukknop,

12. Stekerdoos.

13, Binnenverlichting.

14. Rolhoesketting.

I 5. Versnellingshef boom.

16. Accelcrrcrtiepedclcrl.

17 . Bempedqcrl.

t8. Koppelingspedcrcrl.

I 9. Dimschcrkelcrqr.

20. Hcrndremhefboom.
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Hooldschcrkelqcrr

Voor de bestuurderszitplccts,bevindt
zích een hoofdschcrkelcrcrr met crf -

neembcrre sleutel. Tijdens repcrctie
qcrn het electrische systeem moet de
sleutel worden uitgenomen teneinde
kortsluiting te voorkomen. Men
behoeft dan geen qccukcbel los te
maken.

SneIheÍdsmeter

De snelheidsmeter, die de snelheid
in km/h crclngeeft heeft tevens een
totcrcl- en dcrgteller. De dcrgteller
kan weer op de nulstcrnd worden
gebrcrcht door de knop onder
het instrumentenbord linksom te
drcraien.

Brcrndstofmeter

Dit is een electrische meter, die met
behulp vcln de vcricrbele weerstqnd
in de brcndstoftank, de hoeveelheid
cqn\ryezige brcndstof crcngeeft. De
meter werkt crlleen, indien de
contcrctsleutel geheel is ingedrukt.
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Temperctuurneler

Deze geeft de temperctuur vctn het
koelwclter crcn.
De schcrcrlverdeling loopt vctn 4 0' C
tot I00' C.
De bedrijfstempercrtuur is 80" C.

Vcrcuummeler

Deze meter geeft de onderdruk in
de vqcuumtcrnk qcln. Bij stationqir
toerentcrl moet het vcrcuum minimclal
0,6 kgicm2 bedrcrgen, bij hogere
toerentallen 0,8 kg lcm2.

Ncr driemqcl intrcrppen vctn het rem-
pedqcrl mag het vcrcuum slechts
teruggelopen zijn tot 0,4 kg/cm2.
Een zoemer treedt in werking
wcnneer het vcrcuum in de tcrnk
beneden de minimum \Mcrcrrde dcrclt.
Rijd in geen gevcrl weg voordqt het
geluid ophoudt.

Luchtdrukmeler

Inplcrcrts vctn de vqcuummeter kcrn

een luchtdrukmeter zijn gremon-

teerd. Deze geeft zowel de tank-
druk crls de remdruk crcrn, de eerste
met een zwqrte wijzer, de tweede
met een rode.

De tcrnkdruk moet tussen de 4,8 en
5,3 kgr/cm2 liggen en mcr€t tijdens het
remmen niet meer dcln 0,3 kg/cm2
per rempedcrclslcrg dcrlen.

Een zoemer treedt eveneens in
werking 'wcnneer de druk in de
tank beneden de minimum wccrde
dcrcrlt. Rijd in geen gevcrl weg voor-
dat de zoemtoon is weggevallen.

Afb, 2 Hooldschckelcrcrr



Gecombineerde conlccl-
lÍchtschql(elcrcrr

Bij crf gezette contcct- en/of licht-
schakelcrar zijn stekerdoos en clqxon
nog ingeschcrkeld.

Hierbij is de contactsleutel geheel
uitgenomen of slechts gedeeltelijk
ingestoken. Wcrnneer de sleutel
volledig is ingedrukt, stqqt de
contcrctschakelcrcrr ,d.oin" , wclclrbij de
brcndstofmeter en de controle-
lcrmpjes eveneens zijn ingeschakeld.

De gedeeltelilk ingestoken of geheel
ingedrukte sleutel kcrn bovendien
worden verdrqclid (rechtsom) ÌMcrcrr-

door de stcdslichten (stqnd I ) of
de hoofdverlichting (stcrnd 2) wordt
ingeschcrkeld. De aansluiting vcrn

. de stcrdslichten is zodqnig, dcrt deze
ook blijven brcrnden wqnneer de
hoofdverlichting wordt ingeschcrkeld.

Dqqrdoor heeft men bij een storing
in de hoofdverlichting, bijv. een
doorgebrcrnde dimgloeidrcrcrd, steeds
de beschikking over twee, voor een
tegenligger zichtbcre lcmpen.
De instrumentenverlichting brqndt
tegelijk met de stcrdslichten.

Gedimd of groot licht wordt d.m.v.
een voetschqkelcrar gekozen. Met in-
geschckelde verlichting b.v. tijdens
pcrrkeren, kcn men de contactsleutel
uitnemen, wcrcrrbij dus de contact-
schqkelqcrr en de instrumenten zíjn
uitgeschclkeld en wclcrrbij de ver-
lichting niet meer kqn worden
uitgeschcrkeld.

Controlelcrmpies

Op de schqkelkcst nctcst het
instrumentenpaneel zíjn 4 controle-
lclmpjes in een houder crcngebrcrcht.
Het rode lcrmpje is het lcrcrdcontrole-

lcrmpje. Dit brcrndt wcrnneer de
qccu's nÍet worden gelcrden.
Het blcruwe lcmpje geeft crcrn of de
hoofdverlichting (groot licht) is
ingeschakeld.
Het Eroene lampje is voor oliedruk-
controle. Het brcrndt wcnneer de
druk beneden de minimum wqqrde
dcclt.
Het orqnje lclmpje is reserve lcrmpje,
welke kcln worden aqngesloten op
eventueel lcter in te bouwen
crccessoires.
Wanneer het oliedruk- of lccrd-
controlelcrmpie gcrat branden, als
de motor sneller dcrn stqtioncrir
loopt, moet deze ogenblikkelijk
worden stopgezet.

Richtingcrtrnwii zerschqkelqqr

Voor het bedienen vcrn de richting-
crcnwijzers is een schcrkelcrqr ge-
monteerd met een ingebouwd
controlelcrmpje.

Koud-stcrtknop

Uittrekken vcrn deze knop ver-
gemcrkkelijkt het starten bij koude.
Voor gebruik zie pclg. 8.

Afb. Stoelverstelling
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Achtercrsschckelknop

Wcrnneer een schcrkelcrs is ge-

monteerd, bevindt zich ctctn de ver-
snellingshef boom een schakelknop
voor electrische bediening vctn de

schcrkelcrs. Het gebruik hiervan
wordt in het hoofdstuk ,,Schcrkelcrs"
behandeld (zie blz. I0).

Rolhoesketting

De trekknop vcrn de rolhoesketting
bevindt zich onder het instrumenten-
bord.

GlcrxondrukknoP

Deze is gemonteerd oP het midden
vctn het stuurwiel.

MolorkcpsluitinE

Om de motorkcrp te openen, *oLt
men de pen ncrqr links bewegen.
Hierdoor springt de kcp gedeeltelijk
open.
Druk hem nu weer nqctr beneden en

beweeg de pen verder nctc:r links
om het veiligheidsslot te openen.

STARTEN

Controleer vóór elke eerste start het
oliepeil vcrn de motor met behulp
vcrn de oliepeilstok ctcrn de rechter
zijde vcrn de motor. Ook de wcrter-
voorrcrcrd in de rcrdicrtor dient te
worden gecontroleerd, evencrls de

brcrndstof voorrcrqd. Het is verder
noodzcrkelijk, dcrt de accu voldoende
op spcnning is.

Start nu crls volgt:

l. Steek de contcrctsleutel geheel

in de schcrkelqcrr.

2. Trcp het koppelingspedcrcrl in en

zel de versnellingshefboom vrij.

3. Druk de stqrtknop in.
Indien de motor ncr 20 seconden
niet loopt, dient men de oorzaak
op te sporen.

Bij koude kan het stcrrten zonodig
worden vergemckkelijkt met behulp
vqn de stcrrtcqrburcrtor.

1. Trek de rolhoes op.

2. Steek de contcrctsleutel geheel
in de schcrkelcrcrr.

I

3. Trek de koud-stcrrtknoP geheel

uit.

4. Trcrp het koppelingspedcrcrl in en

zet de versnellingshefboom vrij.

5. Bedien de stcrrtdrukknop (trcrp

niel op het gcspedcal).

Wcrnneer de motor loopt, moet men
de koud-stcrrtknop hcrlf indrukken.
Druk deze knop geheel in zodra de

motor dit toelcrcrt

Indien het stqrttoerentql terugloopt
dient men het stcrrten te beéindigen
en enkele minuten te wachten
crlvorens opnieuw te stcrrten.

Opmerkingen:

Start nooit opnieulv, qlvorens de

motor en ook de startmotor stilstcrcrn,

dcrqr crnders het tcrndwiel oP de

startmotor en de stcrrterkrans op het
vliegwiel worden beschcrdigd.

Lcrcrt uw motor, ncr deze te hebben
gestcrrt t zo kort moEeliik stctionclir
drcrcrien.



RIJDEN

Tijdens het rijden met de wqgen is het zeet belcrngrijk, dat de gedrcrgingen
vqn de motor regelmcltig worden gecontroleerd crctn de hcrnd vctn de meet-
instrumenten op het instrumentenbord en het geluid dcrt de motor mclqkt.

Qliedruk

Controle vqn de smering vc:n een in
werkin g zijnde motor is zeer belang-
rijk. Zodrcl wordt geconstcrteerd, dcrt
de oliedruk wegvclt (het groene
wcrcrrschuwingslcmpje gcrct brcrn-
den) is het vqn groot belcrng de
motor direct te stoppen.

Koelwcler.lempercluur

Een motor mcrg niet te wqrm wor-
den, doch evenmin te koud blijven.
De normcrle bedrijfstempercrtuur vqn
de DAF-motor is 80' C.
Wqnneer een motor koud is gestcrrt,
moet men trcchten de koelwater-
temperatuur en dien ten gevolge
ook de smering zo snel mogelijk op
een normcrql peil te brengen. Dit
doet men het beste, door de motor,
zodrq deze behoorlijk door blijft
lopen, op een gemiddeld toerental
en enige belasting te lclten werken.
Men kqn dit bereiken door op een
lcrge versnelling voorzichtig weg te
rijden, totdat een temperqtuur vctn
ongeveer 50'C is bereikt, wcrcrrncr
men op normcrle belcsting kcln over-
gcran. De thermostcrcrt zorgt ook voor
een zo snel mogelijk bereiken vqn
de juiste werlctempercrtuur.

Met de rolhoes moel de koelwaler-
lernpercrluur za conslcrnt mogeliik
worden gehouden onder clle be-
lcstingen en weersornstcndiEheden.

Het geluid vcn de molor

Het geluid dat een lopende motor
mcrqkt is voor de chcruf feur een
qcrnduiding of de motor in goede
conditie is. De chcluffeur is ccrn het
geluid vcrn een goed lopende motor
spoedig gewend, zodct vreemde
geluiden direct opvcrllen.
Het zo spoedig mogelijk opsporen
vqn de oorzcclk hiervqn is begrijpe-
lijk en kqn in zeer vele gevcllen
beschcrdiging vcrn één of meerdere
onderdelen voorkomen.

Versnellingsbck

Gebruik nooit krccht orn le schcrke.
Ien, doch beweeg de versnellÍngs-
hefboom slechts zover cls deze wil
g[qqn.

BÍj het opschcrkelen gcct men cls
volgt te werk:
Trcrp het koppelingspedccl in en
lcrat tegeldkertijd het acceleratie-
pedcrcl los, breng de versnellings-
hefboom in de neutrqle stand en
schakel in de gewenste versnelling.
Het terugschcrkelen gebeurt op
dezelfde mqnier, clleen met dit
verschil, dat vóór de gewenste
versnelling wordt ingeschakeld, het
toerentql vqn de motor iets moet
worden opgevoerd (qccelerqtie-
pedcrcl iets intrcrppen, het z.g.
,,tussengcts").
Bij het bestijgen vcrn een helling
dient tijdigr te worden terugge-
schqkeld. Wcrcht niet tot de motor



Afb. 4 Schcrkelschemcr
4-versrellinEsbclk

een zeer lcrcrg toerentql heeft. Bij

het cf dalen vcrn een steile helling
dient men eveneens terug te
schqkelen (bij zeer steile afdalingen
tot in de eerste versnelling). Men
remt dcrn crf op de motor. Ontkoppel
niet.

Houd bij het remmen de motor
gekoppeld tot het lacrtste moment,
dcn ontkoppelen.

Schqkelcrs

De bediening geschiedt d.m.v. een

knop, die ctqn de versnellings-
hefboom is gemonteerd.

De hoge stcrnd (uitgetrokken knop)
correspondeert met de lcge crchteras-
reductie, die op de vlckke weg een
hoEe snelheid geeft, bij lcge trek-
krcrcht. De lcrge stcrnd (ingedrukte
knop) correspondeert met de hoge
qchteras-reductie, die op de vlcrkke
weg een relcrtief lcrge snelheid geeft,
bij hoge trekkrcrcht.

Het overschqkelen vcrn de lcrge in
de hoge overbrenging in de crchtercrs,
en omgekeerd kcrn gedurende het
rijden in iedere versnelling plcrcrts

hebben. Het is gewenst hierbij

t0

Alb. 5 Schakelschemq
5-v€rsnellingsbcrk

steeds te ontkoppelen, terwijl verder
rekening moet worden gehouden

met dezelfde eisen, die worden
gesteld voor het overschakelen vqn
een lcrgere op een hogere ver-
snelling of omgekeerd in de
versnellingsbcrk.

Voor men wegrijdt stacrt de schcrkel-

knop ingedrukt en men rijdt normccrl
in de eerste versnelling weg. Trek
de schakelknop omhoog, lqcrt het
crccelercrtiepedcrcl los en trcrp de
koppeling in. Bij het loslcrten vcrn

de koppeling is de achtercrs cruto-

mcrtisch in ,,hoog" geschckeld. Lclclt

de wcrgen doortrekken.

Om dqn ncrcrr de tweede versnelling
,,lo.eg" te schqkelen, wordt eerst

met de versnellingsbak geschcrkeld,

terwijl direct vóórdcrt het koppelings-
pedcrcrl wordt losgelcrten, eerst de

schqkelknop wordt ingedrukt. Als
men de koppeling lcclt opkomen
rijdt de wqgen in de tweede ver-

snelling ,,lcrctg".

Het schcrkelen vcrn ,,leo.g" nctctr

,,hoog" in de overige versnellingen,
geschiedt op dezelfde wiize crls

boven werd beschreven.
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Wqnneer de wagen in ,,hoogi" rijdt
en het noodzcrkelijk blijkt te zijn om
terug te schqkelen nctctr ,,lccg", d<rn

wordt eerst de schcrkelknop ncrcr
beneden gedrukt. Trcrp het koppe-
lingspedcrcrl in en houd het qccele-
rcrtiepedcral in dezelfde stand vast.
Lcrcrt de koppeling weer opkomen en
de wqgen is in ,,lc[crgr" geschckeld.
Als deze vertrcrging nog niet vol-
doende blijkt, dcln kqn worden

Opschclrelen

Vcrn I ,,lccrg" ncrcrr I ,,hoog":
Schckelknop uittrekken.
Koppeling in.
Accelercrtiepedcrcrl los.
Koppeling los.

De overige schclkelingen geschieden op

Resumerend kqn het volgen schema worden crcrngehouden:

teruggeschcrkeld op een lcrgere ver-
snelling door eerst de schakelknop
omhoog te trekken. Bij het intrqppen
vcrn de koppeling en het loslcrten
vqn het accelerctiepedccrl schcrkelt
de crchtercrs crutomqtisch over nctctr

,,hoog", wcrctrnct op normale wijze
met de versnellingsbcrk kcrn worden
teruggeschckeld. Verder terug-
schqkelen geschiedt op dezelf de
wij ze qls hierboven beschreven.

Vcrn I ,,hoog" nctctr 2 ,,lcrctgf ":
Normcrql schclkelen met de
versnellingsbck.
Schcrkelknop indrukken.
Koppeling los.

overeenkomstige wijze.

Terugsehcrkelen

Vcn 5 ,,hoog" ncrcrr 5 ,,lccg":
Schakelknop indrukken.
Koppeling in.
Accelercrtiepedcrcrl vasthouden.
Koppeling los.

De overige schakelingen geschieden op

Opmerking:

Denk erom dct bij het bergcrfwcrcrrts
rijden de motorsnelheden hoger
kunnen worden dqn de maximacrl
toelcrqtbqre.

Vcn 5 ,,lccrg" nqcrr 4 ,,hoog":
Schckelknop uittrekken.
Bcrk met tussengcs normqctl terug-
schakelen ncrcrr de vierde ver-
snelling.

overeenkomstige wij ze.

Mcrcrk dus een verstcrndig gebruik
vcrn de motor als rem.
Rijd niet met de voet op het
koppelingspedqcrl.
Rem nooit fors zonder noodzcrcrk, dit
heeft onnodige slijtclge vcrn bqnden
en remvoeringen enz. tot gevolg.

il



INRIJ

Het is bij het lcrten inloPen vctn de

motor vcrn belcrng om 
- 

bii welke
snelheid dcn ook 

- 
ds2s niet zwctqr

te belcrsten, met andere woorden,

steeds het werk gemcrkkelijk en licht
te lcrten doen. Schcrkel dclcrrom niet
te vroeg ncrar een hogere versnelling
en niet te lacrt nctctr een lcrgere

versnelling. Een betrekkelijk hoog

toerentcrl is lcng niet zo schcdelijk

DEN

cls overbelcrsting bij een lcrger

toerentcrl. Het verdient wel ctctn-

beveling het toerentql te variéren.
Wij qdviseren om voorcrl gedurende

de eerste 1500 km uw wqgen niet
met volle belclsting te rijden, noch

een acrnhcrngwqgen te gebruiken.

Ncr ongeveer 4000 km kcln de motor

crls ingedrclcrid worden beschouwd.

Het in het bedrij f voldoen vctn een

bedríj fsauto hclngt niet alleen clf

vcrn de kwaliteit en de keuze vctn

het juiste type, mcrcrr ook vctn de

wijze vctn belcrden, de rijmethode
en het onderhoud. Overladen ver-

kort de levensduur vcrn crlle onder-
delen vctn de wcgen.

BELASTING

STOPPEN

In de regel bespeurt men de ge-

volgen het eerst crcrn de bclnden en

veren, mcrcrr ook de qssen, de trans-
missie-orgfcnen, de motor, de rem-
men, kortom crlle crndere onderdelen .

hebben hiervan sterk te lijden.

Ncrdcrt de wqgen tot stilstcnd is
gebrcrcht moet men de versnellings-
hefboom in de neutrcrle stcrnd
plcrcrtsen en de motor een zekere tijd
stcrtionqir lcrten drqqien, teneinde

t2

deze in de gelegenheid te stellen
crf te koelen. Om de motor hierna te
stoppen neemt men de contcrct-

sleutel uit.



ONDERHOUD

Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen niet
voorkomen, dcrt ook een cutomobiel, die aan de hoogste eisen voldoet, op den
duur slijtclge gcct vertonen. Deze slijtcrge treedt bij bepcclde onderdelen
vroeger op dcrn bij crndere en ontstqcrt bovendien zeer geleidelijk, zodcrt indien
men er niet specicrcl acht op slacrt, dit ontstqqn ncruwelijks wordt bemerkt.

Dcrn kcrn echter de slijtcge reeds een zodcnige vorm hebben qqngenomen, dqt
een somtijds belcrngrijke repcrrcrtie onvermijdelijk is. Een repcrcrtie, die niet
crlleen kosten met zich mede brengt voor de herstelling ze\I, doch voorcrl door
de bedrijfsstclgncrtie, die misschien niet direct in geld kcrn worden uitgedrukt,
maqr \rcrcrrvcrn de werkelijke omvqng zeer belcngrijk kcn zijn.

Voorkom bedrijfsstcrgncrtie, niet crlleen door een goede behcrndeling, m6161r ook
door periodieke controle en onderhoud.

De DAF-orgcrniscrtie verleent voor een goed ond.erhoud. een specicrle service,

bestqcrnde uit het grcrtis verrichten vqn de werkzqcrmheden voor het door-

smeren en verversen vcrn de motorolie ncr het crfleggen vcrn in totaal 600 km,

1400 km en 2500 km,

Voor deze drie smeerbeurten worden alleen de gebruikte smeermiddelen en

mcrteriqlen berekend. Tevens wordt bíj deze gelegenheid een grcrtis technische

controle ctctn motor en chqssis uitgevoerd.

Wendt U hiertoe tot de DAF-crgent.

Een goede verzorging crlleen gedurende de eerste 2500 hm is echter niet

voldoende. Ook dcrcrrnq moet U niet alleen zorgdrcgen voor een regelmctig

doorsmeren en olie verversen, zoqls in dit instructieboekje stccrt ccngegeven,

mcrcrr bovendien steeds in het oog houd,en, dct voorkomen beter is d,cln genezen.

Controleer u\ r wagen dus op geregelde tijden. Hierbij dient te worden

opgemerkt dcrt onder ongunstige bedrijfsomstcrndigheden, de in de volgende
hoofdstukken grenoemde kilometerstanden moeten worden bekort of zo nodig
dienen te worden gehcrlveerd. Pleeg hiervoor overleg met Uw DAF-crgent.

l3



TyPe

Acrntcrl cilinders

Boring

Slcrg

Slcrgvolume

Mcrx. vermogen

Mcrx. draaimoment

Min. toerentcl

Mcrx. belcrst toerentcrl

Compressieverhouding

Ontstekingsvolgorde

Inhoud koelsysteem

Koelwat ert emp ercrt uur

Inhoud smeeroliesysteem

Klepspeling koud

Acrnhacrlspcrnning

cilinderkopmoeren

Type bougies

Electrode-crfstand

Onderbreker

contactpuntcrfstcrnd

Smeerolie:

A.P.I. clcrssificcrtie

Soort

Viscositeit

MOTON

TECHNISCHE GEGEVENS

BA 475

6

i00,6 mm

I00 mm

4 ,7 7 liter
135 pk bij 3500 omw/min.

32 kgm bij 1800 omw./min,

450 omw/min.

3500 omw/min.

7:l
1-5-3-6-2-4

20 liter
80" c
LZ liter
0,2 mm

l9-20 mkg

Bosch Wl75T2

0,7 mm

0,35 mm

BB 475

6

I00,6 mm

I00 mm

4,77 liter
155 pk bij 3500 omw/min.

35 kgm bij I800 omw/min.

450 omw/min.

3500 omw/min.

7:I
1-5-3-6-2-4

20 liter
80'c
12 liter
0,2 mm

19-20 mkg

Bosch Wt75T2

0,7 mm

0,35 mm

MM-MS Dienst

Premium

normcrql

vorst

tropen

SAE 30

SAE 20

SAE 40

*
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*
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Alb, 6 Motor rechls qchter

Alb. 7 Motor links yoor



ALGEMEEN ONDERHOUD

MOTONSMENING

Gebruik goede olie

Het betcrlen vctn het verschil in prijs
tussen olie vcrn goede kwcrliteit en
goedkope olie is geen weggegooid
geld, dcrar repcrrcrties, die het gevolg
zijn vctn het gebruik vqn goedkope
olie, veel kostbcrcrder zijn. Sommige
olién bevqtten zwcrveldeelt jes, die
zelf weliswqqr geen ncrdelige uit-
werking hebben, mctcrr tezamen met

bepcrcrlde verbrcrndingsproducten
zuren vormen, die het metqql-
oppervlcrk crcrntcrsten.

Oliepeil

Het peil vctn de olie in het ccrrter

wordt crf gelezen op de peilstok.
Controleer het peil steeds wcnneer
crlle olie vcrn de motor in het cqrter
is gedropen.

Afb. B Oliepeilstok

De stqnd vqn de olie moet gehcrnd-
hcrcfd blijven tussen de merktekens:
nocil boven het eersle noch onder
het lccrlsle.

16

IIet verversen vcrn de olie

Ondcnks de goede werking vcrn

filters is niet te vermijden dcrt ver-
ontreinigingen in de olie terecht
komen . Deze bestcrqn hoofdzckelijk
uit het uit de buitenlucht qcrn-

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

die tezcrmen de sqmenstelling vcrn

de olie vercrnderen, slijtcrge ver-
oorzqken en door de zuurvorming
het metaqloppervlcrk crcrntqsten. Dit
zcl ncrqrmate de verontreiniging
crcngroeit de beschcrdiging doen
toenemen. Het niet tijdig verversen
vctn de smeerolie kcrn dcrcrrom zeer
ernstige gevolgen hebben.

Men tcrpt de smeerolie af wqnneer
de olie wcrrm, dus goed vloeibcrcrr
is. Bovendien is het belcngrijk om
het voertuig horizontcral te plccrtsen.

Ten sterkste wordt cf gercden de
motor met petroleum etc. door te
spoelen. Het zcrl onmogelijk zijn alle

Afb, 9 SmeeroliefÍlter



petroleun 61f te tcrppen, zonder de
pcrn te verwijderen; deze qchter-
gebleven hoeveelheid zcrl de nieuwe
olie verdunnen. Macrk de vuldop
goed schoon alvorens deze te
openen.

Smeeroliefilter

Het smeeroliefilter moet iedere
8000 km worden voorzien vcrn een

nieuwe element. Tcrp hiervoor het
f ilter af (stop I in crf b. I ) , ver-
wijder de kolf (3) door bout Ql los
te drcrcrien en neem het filterelement
uit. Reinig filterkolf en breng een
nieuw filterelement qcrn. Monteer
element en kolf weer en lcrat moior
een ogenblik draaien teneinde het
filter met olie te vullen. Controleer
dcrqrncr het oliepeil en vul zonodig
bij.

BRIINDSTOFSYSTEEIU

Reinheid vcrn de brandstof

Voor een goede werking vcrn de
motor is goede kwaliteit en reinheid
vcrn de brcrndstof een eerste vereiste.
Gebruik geen brandstof uit een vqt
dcrt een tijd open heeft grestcrcrn en
waqrin zich dus zeker wqter en stof
bevinden. Gooi liever een pcrqr liter
brandstof wegr, dcrn het risico te
nemen vcrn bedrijfsstoringen ten
gevolge vqn verontreiniging.

Brcrndsloftcrnk
Rijd de tcrnk niet geheel leeg, dqqr
dit vervuiling kcrn veroorzcrken.
Tcrp de tank iedere 32.000 km crf en
reinig tegelijkertijd de bodemzeef .

Afb, lI De benzinepomp

Benzinepomp
De benzinepomp behoeft zeer weinig
onderhoud. Een periodieke reiniging
(iedere 16.000 km) is normqcrl vol-
doende. Drcrqi hiervoor de beugel-
schroef los en verwijder het glcs
(zie cfb. I 1).Alb. l0 Tqnkzeel

l7



Spoel het f ilter schoon in benzine.
Vergeet niet de pckkingring weer
crctn te brengen bij het monteren.

Cqrburqlor

Evencrls de benzinepomp moet ook
de cqrburat eur iedere t 6. 0 0 0 km of
eerder schoongemcrcrkt worden. Men
dient hierbij uiterste reinheid te
betrqchten crcrngezien de kleinste
vuildeelt jes reeds verstopping vcrn

sproeiers of kcrncrlen kunnen ver-
oorzqken.
Mcrcrk in geen gevcl gebruik vcrn

drcrcrd voor het schoonmqken vctn
boringen, doch blacrs deze door met
perslucht. Controleer tegelijkertijd
de werking vqn de stcrrt-ccrrburcrteur.

Ilfb. 12 Ccrrburcrleur BA 475

De stcrtionclire crf stelling dient ctls

volgt te geschieden:
I. Lcrcrt de motor op temperatuur

komen.
2. Drcrqi de gcrsklepqcrnslcrgschroef

(2 in crfb. 12 en 13) zover in, dqt
de motor snel stationair drccit.

3. Los nu de mengselregelschroef
( I ) totdcrt de motor begint te
gcrloperen en stel hem dqcrrncr
zover terug dclt de motor weer
normcrcrl loopt.

l8

Alb, t3 Cqrburcleur BB 475

Drqcri hierncr de gcsklepccrnslcrg-
schroef linksom totdclt het toeren-
tcrl normcrql stqtionair is.

Mocht de motor nu weer gcrlop-

peren, dqn moet de mengsel-
regelschroef nog iets ingedrcrcid
worden.

Oprnerking:
Het qfstellen vcrn de carburcrteur
heeft qlleen zin wcrnneer de ont-
steking en speciccrl de bougie-elec-
trodenaf stcrnd juist zijn ingesteld.

Brqndstof leidingen

Lekken in de brandstof leidingen
kunnen optreden crctn de perszijde
of crcrn de zuigzijde vcrn de brand-
stof -opvoerpomp.

Lekken aan de perszíjde.

Om deze op te sporen macrkt men
wcrrtels en leidingen qqn de buiten-
zijde schoon en controleer die
terwijl men met het hefboompje op
de benzinepomp brcrndstof opvoert.
Men moet vooral zorgen de wartels
vctn de brcndstofleidingren niet te
f orceren bij het crcrndrcrcrien.

4.

5.



Lekken aan d,e zuigzijd,e.
D.w.z. tussen brandstoftcrnk en
brcrndstoftoevoerpomp, wqqrdoor
lucht in de leidingen binnendringt.
Men moet in dit gevcl clle wqrtels
tugsen brcrndstoftcnk en brandstof -
pomp goed vcrstzetten.

Er kan ook op qndere wijze lucht in
de leidingen komen, nl. wqnneer er
te weinig brandstof in de tcrnk is.
Controleer dit dus in de eerste
plcrcrts.

KOETSYSTEEIII

Het is vcln belclng het mqximale
koelef f ect vcrn het koelsysteern te
behouden. Spoel dqarom cilinder-
kop en rcrdicrtor twee macrl per jcicrr

door.
Zorg ervoor dcrt de luchtdoorgqngf
vcrn de rqdiqtor niet verstopt rcckt
door vuil of insecten. Dit belemmert
een goede luchtstroom, dus een
goede wcrrmte crfgifte.
Lcrcrt de motor stationqir drcrcrien
wqnneer het koelwcrter kookt. Giet
geen koud wqter in een wqrme
motor. Hierdoor kunnen cilinderkop,
-blok er.z. scheuren.

Thernostqcll
De thermostcrcrt regelt de koelwcrter-
stroom bij koude en wqrme motor.
Wcrnneer de bedrij f stempercrtuur
nog niet is bereikt wordt het koel-
wcrter via een omlooppijp terug-
gevoerd nqcrr de pomp.
Het zcl duidelijk zijn dcrt een goede
werking vctn de thermostqcrt zeer
belcngrijk is voor een goede koeling.
Een defecte thermostcrcrt moet dqcrr-
om direct vervqngen worden.

V-SltGlGlr

De spcnning vctn de V-sncrqr dient
op geregelde tijden te worden ge-
controleerd. Bij een jtriste spcrnning
mc,et men de snqqr tussen ventilcrtor
en dyncmo 12- l 5 mm kunnen in-
drukken zie crfb. 14 ).

Afb. 14 V.srGrcr.spqnninft

De spcrnning kcrn ingesteld worden
door middel vctn de stelbout in de
dyncrmosteun nct eerst de beide
bevestigingsbouten te hebben los-
gedrcaid.

Doorspoelen

Lqat tweemcrql per icrclr het koel-
systeem doorspoelen teneinde het
verstopt rcrken vctn kanqlen te
voorkomen. Acrngezien echter het
blok thermo-syphon koeling heeft
kcrn men niet op de gebruikelijke
wijze doorspoelen. Gcr dqqrom als
volgt te werk:
l. Verwijder de vuldop en tcrp

rctdicrtor en cilinderblok clf. Breng
de vuldop weer crcrn.

///
1?-15 mm

l9



I
f
:rf

I

.'ì
,.$

#r
l*i
''Er:L

#
,tr
w'
,,ii
t,.

2.

Alb. 15 Aflcpkrcrqn vcn cilinderblok

Mcrck de radiqtorslcrngen los van
het motorblok.
Steek een wqterslqng in de
onderste rcrdicrtorslcrng en drcrqi
er een lcrp omheen teneinde zo

weinig mogelijk druk teverliezen.
Lccrt nu water door de radiator
stromen totdcrt het er crcrn de
bovenzijde schoon uitkomt.
Mcrcrk het thermostcrcrthuisdeksel
los en verwijder de thermostacrt.
Controleer de werking vcrn de
thermostcrcrt.
Breng de thermostqcrt \ reer ctctn

en macrk de radiatorslcrng vcrst.

8, Vul het gehele sYsteem met
zctcht water en tcrP dit weer af
ncrdqt de motor de bedrijf s-

temperatuur heeft bereikt. Dit
kqn het beste crqn het einde vcrn

de dcrg gebeuren dcrqr niet met
koud wcrter mcrg worden gevuld
voordcrt de motor is crf gekoeld.
Doe dit enige mcrlen en spoel bii
de lcrcrtste keer de rcrdicrtor nog-
mcrcls door.

Anli-roest middel

Het is strikt noodzakelijk zomer en

winter een crnti-roest middel crcrn

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

worden gebruikt, welke I % vcn de

hoeveelheid koelwater moet be-
drcrgen. Het koelwater krijgit hier-
door een melkwitte kleur. Wcrnneer

tijdens een geregelde controle mocht
blijken dat het koelwcter door-
zichtiger is geworden mcrst 100 cc

worden toegevoegd.

Bii vorsl

Voor de vorstperiode invcrlt is het
noodzakelijk de nodige voorzorgs-
mcrcrtregelen te tref fen. Het koel-
wcrter vcrn het systeem mqg niet
bevriezen,dcrcrr dit een beschqdiging
vqn het blok, de rcrdicrtor, de pomp
en de leidingen zqJ veroorzcken.
Om dit te voorkomen bestqqn er
drie methoden:
l. De wcrgen plcrcrtsen in een ver-

wcrrmde ruimte of de motor ver-
wqrmen met behulp vcrn een
verwqrmer, welke onder de
motorkcp of de oliepcrn wordt
geplcrcrtst.

3.

4.

5.

6,

7.

Alb. 16 trftcpkrcrcn in rcrdÍator
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2. Het koelwcrter uit het gehele
systeem crftcrppen, wcnneer het
voertuig in een onverwqrmde
ruimte of in de buitenlucht
wordt gezet.

Het vriespunt vctn het koelmiddel
verlcrgen, door toevoeging vcn
anti-vries.

Aftcppen

Het niet gebruiken vcrn een crnti-
vries kcrn qlleen worden toegepcst
wcnneer de temperatuur vctn de
motor gedurende het in bedrijf zijn
vcrn de wqgen ver boven 0 " C kcrn
worden gehouden. Lcnge perioden
vcrn stilstand mogen hierbij dus niet
voorkomen.

Het koelwcrter moet dan ncr gebruik
vcrn het voertuig volledig worden
crf getcrpt en worden opgevqngen.
Verwijder hiervoor de vuldop en
open de crftapkrcxcrn in het cilinder-
blok en in de onderbcrk vcrn rcrdiator
(qfb. 15 en 16).

Teneinde te voorkomen dcrt enig
wqter zql crchterblijven lcrcrt men de
motor gedurende zeer korte tijd
stationcrir draqien. Het in emmers
opgevqngen water zo,l gedurende
de stilstand in een verwcrmde
ruimte moeten worden geplcratst en
bij het wederom in gebruik nemen
vctn het voertuig in de radiator
moeten worden gegoten, omdcrt het
steeds opnieuw vullen vcrn vers
wqter de vorming vctn ketelsteen
bevordert.

Na het vullen vcrn het koelsysteem
dient men de mot or 2 tot 3 minuten
snel stationqir te laten lopen en
dcrarna weer bij te vullen tot het
overlooppijpie.

Anli.vries middel ln

Er zijn in de handel diverse prepq-
rcrten verkrij c bctctr, die men onder
de nqqm vqn anti-vries middelen
trcrcht te verkopen, Deze voldoen
evenwel niet ctctn de gestelde eisen
en kunnen, crlhoewel zij een vries-
puntverlcging geven, ctctnzienlijke
schqde in het koelsysteem ctcrn-

richten. Er wordt rnel ncrdruk op

Eewezen een crnti-vries te Eebruiken
vcrn een bekend en betrouwbcrqr
metk.
Het toepcrssen vcrn dieselolie,
petroleum, glycerine etc., wordt ten
sterkste af gercrden. De uitwerking
vcrn genoemde producten is vctn
dien ctcrrd, dcrt een ernstige be-
schcdiging plccrts kqn vinden. Het
meest geschikte anti-vriesmiddel
voor deze motor is een vloeistof op
glycol bcrsis.

Voor een beveiliging tot 
-l2o 

C

heeft men hiervqn 5,5 liter nodig,
terwijl 7 liter beveiliging geeft tot

-19 
" c.

Het is niet mogelijk vctn alle goede
soorten anti-vries hier de mengr-

verhoudingen weer te geven. De
goede soorten worden praktisch
crllen in bussen verkocht, wctctrop
de mengverhoudingen stcrqn ccrn-
gegeven.

Enige opmerkinEen

l. Alvorens over te gqctn tot het
gebruik vqn crnti-vries, verdient
het qcrnbeveling het koelsysteem
terdege te reinigen en de kop-
pcrkking op lekkcge te contro-
leren (lekkcrge vcrn glycol in de
motor veroorzaakt vcrstkitten vctn
delen). Ook de waterslangen
dienen te worden ncrgezien en
eventueel te worden vervqngen.

3.

2t



4.2. Wordt het koelsysteem gevuld
met een qnti-vries mengsel, dcrn
zq,l de vulling slechts tot even
boven de pijpies^ mogen komen,
crcrngezien bij tempercrtuurver-
hoging dit mengsel meer uitzet
dcrn wqter.

Indien de hoeveelheid koelvloei-
stof nc: een periode vermindert,
moet een mengsel vcrn gelijke
sqmenstelling als het oorspron-
kelijke worden bijgevuld. Wqter
alleen zql het vriespunt ver-
hogen.

Anti-vries gemorst oP de cqrros-
serie zcrl het lckwerk qcrntqsten.

Spoel dit rijkelijk met wqter qf.
Het crfpoetsen met een doek
veÌgroot slechts de oppervlckte
vctn crantcrsting.

Wordt bii het verwisselen vqn
de motorolie een kleverige
substqntie in de cfgetcrpte olie
gevonden dqn kcrn worden qctn-

grenomen dat de crnti-vries in de
motor is terechtgrekomen. Een
grondige reiniging en inspectie
zijn don noodzcrkelijk.

5.

3.

ONTSTEKING

De slroomverdeler

De stroomverdeler eist weinig onder-
houd. De verdelercrs wordt gesmeerd
door de vetpot iedere 2000 km een
hele slclg in te drqcrien. Vul de vet-
pot zo nodig opnieuw met Multi-
purpose vet. Reinig de verdelerkcrp
geregeld in- en uitwendig, teneinde
storingen te voorkomen.

Bougies

De 14 mm bougies zijn vcrn het type
Bosch W 175T2. De bougies moeten
iedere 8000 km worden gereinigd.
Controleer dan tevens de electroden-
afstqnd (0,7 mm). Buig nooit qan de
centrcle electrode I

Houd ook de buitenkcrnt schoon ten-
einde overslqcrn te voorkomen. Let

22

Alb. 17 Vetpol vcn slroomverdeler

er bij eventueel gebruik vctn een
crnder fabrikcrct specicrcl op, dcrt de
warmtegrcrcd overeenkomt met die
vctn bovengenoemd type.
De bougies moeten iedere 16.000 km
worden vernieuwd.

M



PERIODIEK ONDERHOUD

DAGETITKS

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

2. Controleer de hoeveetheid wcrter
in de rcdictor.

3. Controleer de brcrndstofvoorraad
in de tcrnk.

IEDENE 2OOO KM

l. Motorolie verversen.

2. Luchtfilter reinigen en f ilterolie
verversen.

3. Koelwcrterslangverbindingen en
hoedanigheid vcrn slcrngen con-
troleren.

4. Het vetpotje vctn de verdelercrs
een hele slcg indracien, zonodig
opnieuw vullen.

5. Werking vcrn thermostcrqt en
rolhoes controleren.

6. V-sncrcrr spcrnning controleren.

7. Alle leidingen en pijpverbindin-
gen controleren.

8. Tllerking vcrn vccuumpomp of
compressor controleren.

IEDENE SO|IO KM

l. Kopbouten vcrn compressor
controleren.

2. Filtergcrcrsie in vqcuumpomp
reinigen.

3. Smeeroliefilterelement
vernieuwen.

4. Bougies testen.

IEDENE 16.000 trM

l. Bougies vernieuwen.
2. Klepspeling controleren.

De speling (bij koude motor)
bedrcrcrgt 0,2 mm.

3. Contcrctpuntspeling controleren
(0,35 mm).

4. Cqrburcrteur en benzinepomp
reinigen.

5. Afstelling stcrtionqir toerental
controleren.

6. Alle bouten en moeren vcrn
motor en qccessoires ncrtrekken.
Denk specicrcl cran vqcuumpomp,
eventueel compressor.

7. Motor uitwendig reinigen.

8. Filter motorventilctie reinigen.

IEDERE 32.O|||l KM

l. ZeeÍ. in oliepcrn reinigen.

2. Compressor ontkolen.

3. Persleiding van compressor nctctr
drukregelccrr ontkolen e.q. ver-
vqnÍlen.

,tY\i

N
Afb. t 8 Vcrcuurnpompfilter
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NIEUWE OF GEREVIDEERDE MOTON

De olie vctn een nieuwe of gerevid,eerd.e motor moet worden ververst na in
totqcl te hebben crfgelegd:

600 km, 1400 km, 2500 km, 4000 km.

Dqarna volgens de normale verversingsperiode (iedere 2000 km).

Opm.: Na de eerste 600 km moeten de cilinderkopmoeren worden ncrgetrokken
en de klepspeling worden gecontroleerd.

Stcrrt niet

19 Aqnhqclvolgorde cilinderkoPmoeren
(Aanhcrcrlspcrnning 19-20 mkg')

STORINGSTABEL

Brcrndstoftank leeg.

Toevoerpomp defect.
Ontsteking ontsteld.
Defecte of versleten bougies.

Lekkage in brcndstofsYsteem'
Te lcge qccuspcnning.

Te dikke smeerolie.
Hcngende kleppen.
tekke koppcrkking.
Verbroken of slechte mqssct.

ii,

I

ii
ii
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Stcrrt, mqcrr stopl weet

Slccrt over

Oververhittingr

Uitlccrt rookt

Motor trekt niet

I

Brqndstof leiding of f ilter verstopt.
Benzinepomp defect.
Ontluchtleiding op tcrnk verstopt.

Hcngende kleppen
Ontstekingscfstelling onjuist.

Verstopte rcrdiator.
Defecte wcrterpomp.
SlÍppende V-sncrqr.
Te weinig wcrter.
Thermostcrat blijft hcrngen.
OntstekingscfstellÍng oniuist.

Smeerolienivequ te hoog.
Versleten zuigerveren.

Pompopbrengst te klein.
Lekkende kleppen.
Te kleine klepspeling.
Versleten zuigers of veren.
Luchtfilter verstopt of boven nivecu gevuld.
Ontsteking te lcrcrt.

Ccrrburcrteur crfstelling onjuist.
Benzinepomp defect.

Motor loopt onreEelmctÍE
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Koppeling

Vrije slcg koppelingspedcrcl
Speling hefbomen crcrn

koppelingshuis

Versnellingsbcrk

Olie-inhouden:
4-versnellingsbck
5-versnellingsbck

Oliesoort

Acndriilcssen

Smeermiddel

Iehtercrs

Olie-inhouden:
l3 serie enkele reductie

dubbele reductie
l6 serie enkele reductie

dubbele reductie
Oliesoort

Voorcrssen

Vlucht
Ncrloop
Toespoort
Fuseepenhelling
Max. wieluitslcrg binnenwiel

Stuurinrichfing

Olie-inhoud stuurhuis
Oliesoort

Banden

Bcrndenmacrt:
13 serie
l6 serie
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CHASSIS

TECHNISCHE GEGEVENS

-f 35 mm

1,7 mm

3,75 liter
3,5 liter
trqnsmissieolie (zie blz.

multi-purpose vet

7 liter
l3 liter
I I liter
l3 liter
hypoidolie (.zie blz. 44)

10 + 30',
_2"
l-3 mmm
g"

39'

I liter
zie blz. 44

8.25 x z}ll?p.r.
9.00 x 20ll?p.r.

44)



Bqndenspcnning:

crchter:

voor: 13 serie
l6 serie

Remsysleem

Vrije slcA rempedcrcrl
Remvloeistof
Mcrx. onderdruk in vcrcuumtank
Mcrx. druk in luchtdruktcrnk(s)
Inhoud vorstbeveiliger
Vulling vorstbeveiliger

5,6 crt. (80 p.s.i.)

4,5 crt. (65 p.s.i.)
4,9 qt. (7 A p.s.i. )

I2-I3 mm
hecrvy duty 70 SAE RI
0,6-0,8 kgfcm2
4,8-5,3 kglcmz
300 cm3

methylalcohol

ALGEMEEN ONDERHOUD

KOPPETING

[fb. 2A De hoofdcylinder
met reservoir

De koppeling wordt hydrculisch
bediend. Het vloeistofpeil in het
reservoir (zie cfb. 20) dient iedere
2000 km te worden gecontroleerd.
De crfstelling vcrn de vrije slcrg vcrn
het koppelingspedccrl geschiedt
d,m.v. een stelbout acrn het koppe-
lingshuis hie I crfb. 2l). De speling
moet hier 1,7 mm bedrogen. Drqqi

eerst de borgmoer los. Bij een te
kleine vrije slcrg moet men de bout
linksom en bij een te grote slcrg
rechtsom drcraien. Vergeet voorql
niet de borgmoer weer vast tezetten.

Ontluehten

Vul het reservoir, schuif een ruber
slcngetje over de ontluchtingsnippel
vcrn de hulpcylinder hie 2 c.Íb. ZI).
Hong het cnder einde vcrn de slcng
in een glczen pot je gevuld met
schone remvloeistof.

Drcrcri de nippel een slcrg los. Trcrp
het koppelingspedccl lcrngzcrcm in,
en draqi de nippel weer vcrst juist
voordcrt het pedcrcrl het einde vcrn
zijn slcrg heeft bereikt.

Lcrcrt het pedcrcrl terugkomen. Her-
hcrcrl deze hclndeling totdct green

luchtbellen meer in het potie
opstijgen.
Controleer tijdens het ontluchten
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regelmatig het vloeistofniveau en
vul zonodig bij, teneinde te voor-
komen dcrt lucht in het systeem
komt. De in het potje opgevqngen
vloeistof is niet geschikt voor
onmiddelij k gebruik, dcrcrr er zich
nog teveel lucht in bevindt. Gebruik
nooit vuile remvloeistof opnieuw.
In het hydrcrulische systeem moet
originele Lockheed remvloeistof wor-
den gebruikt om qcrntcrsting vcrn de
rubberdelen, luchtvorming in het
hydrculische systeem en verdere
ncrigheden te voorkomen. Zorg er-
voor dcrt tijdens het ontluchten de
vloeistof niet meer dqn I/3 in het
reservoir dcrclt.

Het cftcppen vcrn versnellingsbck
en crchterbrug kcrn het beste ge-
beuren, ncrdcrt de \Mctgen enige tijd
heeft gereden. De olie is dan
wcrrmer (dunner) en vloeit ge-

Te grote speling in de stuurorgqnen
is een oorzcrak vcrn onzeker sturen,
slaqn vctn het stuur en te veel
speling in het stuurwiel.
Men moet er echter rekening mee

houden, dqt de oorzcrcrk hiervqn zo-

BtrNDEN

Controle bqndenspcnning

Het controleren vcrn de spcrnning
moet gebeuren qls de banden koud
zijn, dqcrr bij een \^rqrme band de
spcrnning enigszins hoger zcrl liggen.
Denk bij het op spcrnning brengen
vctn de bcrnden óók qcrn het reserve-
wiel. Gebruik een goede banden-
spcrnningsmeter.
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Alb. 2l KoppelinEsbediening

l. Af stellen
2. Ontluchten

VERSNETTINGSBtrK EN ACHTENBNUG

mcrkkelijker weg. De eerste mqcrl

dient de olie te worden ververst
nct 600 km; vervolgens iedere
16.000 km.

STUUNINNICHÎING

wel kcrn liggen in de stuurinrichting
zelî qls in de speling in de stuur-
verbindingen.
Stel crlti;d eerst de speling in de

stuurcs in en dqarncr die in de
sectorcrs.

EN WIEIEN

Otie en vel

Olie, vet, petroleum e.d. zijn zeeî
schcdelijk voor rubber. Verwijder
dit dcrn ook zo snel mogelij k vcln de

bcrnd.

Bcrndenslijtcrge
Overlqdingen en een ongunstige
verdeling vcrn de lcrding zijn zeer

schcrdelijk voor de bclnd,en.



I.

2.

3.

Een verhoging vcrn de banden-
spcnning boven die, welke ccn-
bevolen is, heft niet de gevolgen
vcrn de overlcrding op.

Snel rijden, heftig <rccelereren,
hcrrd remmen en het snel nemen
vcrn bochten , zijn fcrctoren, welke
alle zeer ongunstig zijn en de
slijtcge vcrn het oppervlcrk be-
invloeden.

Sterke en plotseling optredende
plcctselijke wrijvingen b.v. door
het schuren lclngs een trottoir-
band, een losse steen op de weg
of een vrij diep gat in de weg,
kunnen ernstige schade ctcrn de
bcrnd veroorzaken.

4. De voorwieluitlijning is eveneens
vctn groot belclng voor de toe-
stqnd vctn de banden. Onjuiste
uitleining zq.l direct kenbaar
worden in de vorm vctn bcrnden-
slij tcrge.

WÍelmoeren

De moeren vcrn de wielen, die nieuw
of verwisseld zijn, moeten na 100 km

nog eens worden crcrngedrctqid. Doe
dit dicgoncclsgewijze.
Alvorens een wiel te monteren lcrcrt

men een druppel motorolie op de
wielbouten vcrllen om te voorkomen,
dcrt de moeren door roest vcrst gqcrn
zitten.
Men lette er op, dcrt de verzonken
gcrten, wqqrin voor het binnenwiel
de conische kclnt vctn de bout vclt
en voor het buitenwiel de conische
veerringf, vrij zijn vcrn stof en verf
en dat ook de vlcrkken vctn de wiel-
schijf en de ncraf f lens, die tegen
elkcrar vcllen, goed schoon zijn. Dit
geldt eveneens voor de tegen elkaar
liggende vlcrkken vcrn de dubbel
gemonteerde qchterwielen.
Door qqnwezigheid vcrn vuil e.d.
liggen de wielen niet vlcrk en ont-
stqcrn verhogingen, die losse ver-
bindingen, speling en slijtcrge ten-
gevolge hebben. Let op het boven-
stcrcrnde in het bijzonder wqnneer
men reserve wielen monteert, dqcr
deze dikwijls door stof en modder
zijn verontreinigd.
Vcrn pqs geverfde wielen moet men
de verzonken gcrten zorgvuldig
schoonmcrken.
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NEUSYSTEEM

De onderhcvige serie is uitgerust
met hydrcrulische îemmen, voorzien
vcrn een rembekrcrchtiger. Het rem-
pedcrcrl werkt hydrcrulisch op crlle
vier wielen en de hcrndrem mechcr-
nisch op de qchterwielen.
Het gebruik vcrn de hcrndrem geeft
geen invloed op het hydrcrulische
remsysteem of omgekeerd.
Op de 16 serie kcrn op verzoeh
een volluchtdrukremsysteem zijn
gemonteerd.

Onderhoud
t. Controleer of het rempedcrcrl vqst

qcnvoelt en niet de neiging heeft
om zich cls spons (veerkrcrchtig)

te gedrcrgen. Dit wijst op een
gebrek ctctn remvloeistof , een
lekkende leiding of luchtbellen
in het remsysteem.
Indien het vermoeden bestqct,
dcrt er lucht in de remleiding
cranwezig is, moet het systeem
worden ontlucht.
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2. Een lcrnge pedccrlslcrg is een
teken, dct de remmen moeten
worden bijgesteld.
Controleer met ingetrcrpt rem-
pedcral het systeem op lekkcrge.
Dit zc,l opvcllen bij het nqzien
vcrn de verschillende verbindin-
gen, bovendien zq.l het rem-
pedcrcl lcrngzcrqm verder kunnen
worden ingetrcpt.

3. Iedere 2000 km moet de hoeveel-
heid remvloeistof worden gecon-
troleerd. Een vlugge of qqnzien-
lijke dcrling vcrn het nivequ duidt
op lekkcrges in sommigre delen
vctn het systeem, die moeten wor-
den opgespoord en verholpen.

Bernbekrcchtiger

Deze dient om de druk, welke op
de remvloeistof wordt uitgeoefend,
te vergroten. Er dient echter
rekening mee te worden gehouden,
dcrt indien er onvoldoende vqcuum
resp. luchtdruk in de tcnk is deze
rembekrcrchtiger crlleen werkt crls de
motor dracrit. Bij vcrcuumbekrcrchti-
ging kan men nog remmen met stil-
stqande motor, indien het rempedccrl
met meer kracht wordt ingetrcrpt.

Alb. 22 Vcrcuum.ÌGnb€hrcrchtiger
(trekkersl
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Bij luchtdrukbekrcrchtiging is dit
echter niet mogelijk.
Controleer geregeld de ieidingen
vcrn de rembekrcrchtiger op lekken.

Vcrcuum-bekrcchtiger trekkers

Smeer de vcrcuum-bekrcrchttger vctn
de trekkers iedere 32.000 km met
mcrximcral 25 cc remvloeistof.

LuchtdrukbekrcrchtiEing

Wanneer de remmen met luchtdruk
worden bekrachtigd, zijn in de
leiding tussen compressor en tcrnk
nog een olie- en wcrterqfscheider
(A) kie crfb. 23), een drukregelaar
en een vorstbeveiliger (B) gemon-

teerd.

Alb. 23 Olie- en wqlercrlscheider
drukregelcrqr en vorstbeveiliEer

De olie- en wcrtercrf scheider moet

dcgelijks worden clfgeblcrzen om

olie en wcrter te verwijderen (A in
crfb. 23).
Stcrt de motor en druk de knop ( I )

in tot condens e.d. zijn crfgeblcrzert.
Teneinde de bcnden op te pompen
dient men ncrdcrt de crf scheider is
crfgeblczen de vleugelmoer Q) te
vewijderen en de slcrng crcrn te
brengen.
Achter de druhregelcrcrr is een

vorstbeveiliger €Jemonteerd teneinde
bevriezing vcn condenswcrter tijdens



de vorstperiode te voorhomen. Vóór
de winter moet de beveiliger
gedemonteerd en grondig gereinigd
worden.
Wqnneer de temperqtuur beneden
het vriespunt dclcrlt moet de vorstbe-
veiliger in werking worden gesteld.
Hiervoor is een vulplug met peilstok
crcrnwezig (4 in crfb. 231. De vulstop

l. Spruitstuk.
2. Vccuumpomp.
3. Meter.

moet worden geopend met stii-
staande motor. De knop (5) moet in
de onderste stcrnd stcrcrn.

De regelknop ( 5 ) bevindt zich crcrn

de bovenzijde. Geheel uitgetrokken:
beveiliging tot 

-4" 
C; half uitge-

trokken: beveiliging onder 
-4" 

C;
niet uitgetrokken: geen beveiliging
(afb. 24).

Luchtketels dienen dcgelijks te
worden crfgetcpt bij lopende motor.

lfb. 25 Atblcrcrskrcrnen

':s:---: ll

Alb. 26 Sshernc vqcuurn hydrcutissh temsysleem

Vacuumtcnk.
Vacuumbekrcrchtiger.

4.

5.

ll|aÌrr*:I

6. Hoofdremcilinder.
7 , Remschoenen.

3l
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[fb. 24 Vorstbeveiliger



Afb. 27 Schemc:

6. Overstroomklep.

7 . Leidingfilter.
8. Meter.

9. Remklep.

10. Lucht-hydrcrulische

cilinder.

Afb. 28 Schema volluchl remsysleem

11, 15

I l. Voorwielremmen.

L2. Achterwielremmen.

13. Handremklep.

14. Af sluiter.

15. Koppelingskop.

r@
Iuchtdruk hydrculisch remsysleem

l. Compressor.

2. Olie- en

wcrtercrf scheider.

3. Drukregelcrcrr.

4. Vorstbeveiliger.

5. Luchtketels.

l. Compressor.

2. Olie- en

wateraf scheider.

3. Drukregelccrr.

4. Vorstbeveiliger.

5. Luchtketels.
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6. Overstroomklep.

7 . Leidingfilter.
8. Meter.

9. Remklep.

10. Stoplichtschakelqcrr.

I l. Snelontlcrstklep.

L2. Remkcrmers.

13. Hcrndremklep.

14. Af sluiter.

15. Koppelingskop.



PERIODIEK ONDERHOUD

DAGETITKS

Bemmen

Luchtdruktcrnks en olie- en water-

crfscheider afblcrzen.

Banden

Zo mogelijk dcrgelijks de banden-

spcnning controleren, doch minstens

tweemcrcll per week.

IEDERE zf|fl|| KM

KoppelinE

Bedieningtscts vqn koppelingslcrger

crcrn beide zijden smeren vicr de

nippels. Vrije slcrg vcrn het koppe-

lingspedcrcrl controleren.

Remmen

Af stelling vcrn remmen en rem-

pedcrcll controleren en indien nodig

ncrstellen. Pedcrlen smeren.

Nivequ vctn remvloeistof reservoir

controleren orl, zo nodig, bijvullen'
Werking vctn hcrndrem controleren'
Hcrndrembediening smeren. Bedie-

ning vcrn luchtdrukremklep smeren'

Alle gcrf felpennen smeren (oliekcn) '

Acndriilcs

Kruis- en schuif koPPelingen en

tussenlqger smeren met vet '

Versnellingsbclk

Hoeveelheid olie in versnellingsbclk
controleren en zo nodig bijvullen'
Kogel versnellingshefboom met

motorolie smeren.

Sluur
Oliepeil in stuurhuis controleren en

zonodig bijvullen.

Stuurkogels en fuseepennen smeren'

Afb. 29 Koge! versnellings'
helboom smeren

Veren
Slijtplcrten smeren met vet'

Bcrnden en wielen
BcrndensPcrnning (ook vqn het

reservewiel) controleren met een

bandenspcnningsmeter. Controleren

of crlle ventielen voorzien zijn vctn

stofdopies. Ncrgccrn of de bcrnden

beschcldigd zijn en steenties en

andere scherPe voorwerPen uit de

band verwijderen. Geen olie of vet

op de bqnden lcrten zitten, deze

tqsten rubber crctn.

Ilchterqs
Hoeveelheid olie in crchtercrs con-

troleren en zonodig bijvullen tot crcrn

vulopening.
Werking bedieningsknop schcrkelas

controleren.
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Bcrndenlier
As vcrn bcrndenlier via de twee
nippels smeren.

Ccrbine
Schcrrnieren smeren.

Koppelschotel (crlleen trekkers)
Smeer scharnierqs via de nippels.
Mcck drclcriplqqt schoon en vet deze
in. Houd contqctring droog (niet
invetten l).

Chassis
Overeenkomstig smeerschemc door-
smeren.

IEDENE SO||O KM

Bembekrcchtiger (vcrcuum)

Luchtfilter in ccrbine reinigen en in
remvloeistof dompelen.

Afb, 30 Luchtfilter rembekrcrchtiger

Steekqs en wielen
Bouten en moeren crcnhalen.

IEDENE 16.000 KM

Stuurhuis
Bouten clcrnhqlen. Eventuele speling
corrigeren.

34

Versnellingsbclr

Olie verversen.
Bevestigingsbouten cranhcrlen.

Voorcrs

Controleer de wieluitlijning.

Achterqs

Olie verversen.
Bevestigingsbouten crcrnhcrlen.

Oliepeil in schakelmotor controleren.

Bemmen

Filter vcrn olie- en wctercrfscheider
reinigen.

IlViellcrgers

Speling controleren.

Veren

Bouten vctn veerophcnging ctctn-

dracrien om eventuele speling tussen
de rubber bussen op te heffen.
Moeren vcrn veerstroppen ctctn-

trekken.

Schokbrekers

lVerking schokbrekers controleren
en zo nodig bijstellen.

Acndriifcrs

Flensbouten vcrn kruiskoppelingen
en ophcngbouten vcln tussenlqger
crcrnhalen.

Ccbine

Bouten en moeren crcrnhalen.

Chqssis

Geheel reinigen.

iii
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TEDENE 32.||O|| KM

BeductÍekcstie

Reductiekcrstje onder snelheidsmeter
met enige druppels olie (SAE t 0 )

smeren.

Koppeling

Schuifbuis en druklcger spctcrrzcrcrm

smeren vicr de smeerniPPel oP het

koppelingshuis.

Wiellcgers

Wielnaven demonteren en wiel-
lctgers schoonmcrken en invetten.
Vet goed in de lcrgers kneden en

nqven voor 1/s deel vullen met vet'

Remmen

Remvoeringen, remtrommels
wielremcilinders controleren.

en

Vacuum-reiltbekrqchtiger

(cllleen trekkers)
Rembekrcrchtiger smeren met 25 cc

remvloeistof .

Brandstoltqnk

Tcrnk crftcrppen en bodemzeef
reinigen.

IEDENE 48.|||l|| KM

Componenten remsysteem
controleren.

IEDENE 8f|.fl||fl KM

Bemmen

Membrqnen vcrn wielremcilinders
vernieuwen. (Vollucht remsysteem.)
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NIEUWE OF GEREVIDEERDE ONDERDETEN

Versnellingsbcrk en crchtelcrs

Tcrp de olie crf ncr d,e eerste 600 km. Vul de huizen met dunne olie, crick de

achterqs op en lqcrt d.e motor met middelmcrtig toerentcrl ongeveer een minuut

d,rcrcrien, terwijl de tweede of derde versnelling is ingeschclkeld. Tcrp weer qf

zotg er voor dcrt geen spoelolie crchterblijft. Vul dcrcrrncr tot crcrn de nivecru-plug

met de voorgeschreven olie.

Bij eerste vulling v61n een schqkelcrs dient men ongeveer Yz liter olie door de

tweede vulplug (in het pignonhuis) te gieten.
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STORINGSTABEL

KOPPEUNG
Stipt

Onjuiste afstelling.
Voering verbrcrnd of versleten.
Plcrten vet.
Hoofdcilinder verstopt.
Zuiger in hulpcilinder vcrst.

Komt niet vrÍi
Te grote pedcclslcrg.
Onjuiste drukvinger-crfstelling.
Lucht in het hydrculisch systeem.
Lekkcrge in het hydrcrulisch systeem.

RqteIt
Gebroken veer.
Versleten druklcger of drukgroep.
Vork los op crs.

VENSNEI.IINGSBAK
Mcrckl te veel geluid

Onvoldoende of onjuist smeermiddel.
Tcrndwielen of lcrgers gebroken of versleten.
Schckelvork verbogen.

Schckelt moeiliilr
Koppeling komt niet vrij.
Schqkelvorken klemmen.
Schckelringen klemmen.
Versnellingsbcrk los vcrn koppelingshuis.

Bliift niet ingeschqtretd
Tcrndwielen of lcrgers versleten.
Schckelvork verbogen.
Versnellingsbak los vcrn koppelingshuis.

TUSSENtrS
Abnormale geluiden

Kruiskoppeling niet in juiste stcrnd.
Olie-gebrek.
Slijtclge in koppelingren of tussenlcgfer.

ACHTENAS
Bromgeluid

Te weinig of oniuist smeermiddel.
Lcrgers te vcrst.

Versleten lcrger.
Onjuiste speling tussen pignon en kroonwiel.
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Speling merhbcrqr bii

Slepende remmen

Blokkerende remmen

Te Erote vriie pedcrclslcrg

Stuurwiel drqqit zwq'qit

Stuunniel sloot

Te veel speling in stuurwiel

stoppen en/of Stcrlen

Losse crandrij fcrs.

Koppeling ontsteld of versleten.
Inwendige ontstelling of slijtcrge.

REMSYSTEEM

Onjuiste crfstelling.
Terugtrekveer rempedccl zwcrk of gebroken.
Terugtrekveer remschoenen zwcrk of gebroken.

Remleiding verstopt.
Losse of beschcrdigde wiellcAers.
Remcilinders of bekrcrchtiger defect.
Bodemklep in remklep lekt.

Geen vrije pedcrclslcg.
Ontluchtingsopening in hoofdremcilinder verstopt.
Vuil in remvloeistof.
Wielremcilinder blijft hcrngen.
Remklep defect.

Remvoeringslijtcrge.
Oniuiste crfstelling.
Lucht in remsysteem.

STUUNINRICHTING

Te weihig olie.
Te lcge bcrndenspcrnning.
Onjuiste crfstelling.
Oniuiste voorwieluitlijning.

Te hoge bcrndenspcnning.
Speling in voorwiellcrgers.
Versleten fuseepennen of bussen.
Def ecte schokbrekers.

Oniuiste cfstelling.
Versleten stuurkogels.
Versleten fuseepennen of bussen.
Speling in voo.rwiellcrgers
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Accu:
spcnning
ccrpcciteit

Dyncrmo

Slqrtmolor

Zekeringen

Lcmpen:
Koplcrmpen duplolclmpen
Stcrdslichtlcmp
Achterlichtlcmp
Stoplichtlcmp/

richt ingccrnwij zerlcmp
Richtingaqnwijzerlcrmp vóór
Ccrbineverlichting
Instrumentenverlichting (groen)

Controlelcrmpjes
Ri ch t i n grctan wij ze rs chcrke lcrcrrlcrmp

ETECTNISCHE INSTtrtLtrTIE

TECHNISCHE GEGEVENS

L2V
t 20 Ah/20h

300 Yllzv
1,8 pkll? V

10 X 8 A
2 X 25 A

4s 140 w
4W
5W

t5w
15W
5W
2W
2W
2W

ALGEMEEN ONDERHOUD

*,#

Ilccu

De <rccu moet minstens iedere mcrand
worden grecontroleerd. De vloeistof
(electrolyt) moet clti;d even boven
de plcrten stqcrn. Is het nivecru
gezo,kt, dcrn moet men uitsluitend
bijvullen met gedestilleerd wqter.
Polen en poolklemmen vctn de <rccu

moet men steeds goed schoon en
vrij vctn oxydcrtie houden. Vet ze in
met zuurvrije vcrseline.
Mcrak de luchtgccrt jes in de vul-
doppen vrij door ze met een ijzer-
drcrcrdie door te steken.
Het verdient clcrnbeveling de toe-
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stcrnd vcrn de qccu vcrn tijd tot tijd
te controleren door het s.g. vcrn het
zuur te meten.

De volgende gegevens kunnen
worden crcrngehouden:

Volledig gelcrden I ,2 8-l ,3 0 ; hclf
ontlcrden -+- I ,21 ; beneden l,l 5 qccu
geheel ontlcrden.

De crflezing moet voor de ver-
schillende cellen ongeveer gelijk
zijn. Wcrnneer het zuur wordt ge-
wogen moet gelijktijdig worden
grecontroleerd of de hoeveelheid die
in de zuurweger wordt opgezog€rr,
schoon is.



Dyncrmo eir stcrrter

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

l. BedradinE, Controleer de be-
drcrding en de isolctie op breuk
of beschcrdigin€t en zotg dcrt crlle
<rcrnsluitingen schoon zijn en
goed vcst zitten.

2. Collector. Een vuile collector kcrn
worden schoongemcrcrkt door er
een lcrpje, gedrenkt in benzine
tegen te houden en het cnker
lcngzcrcrm met de hcrnd te
dracrien.

3. Borslels. Controleer of de borstels
vrij in de houders kunnen be-
wegen. Wcrnneer de borstels zo

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

Indien de dynqmo nq deze controle
nog onvoldoende werkt dient men

dyncmo en regelcrcrr door een
specicrlist te lcrten testen.

De stroomspqnningsregelccrr is door
de fcbriek op de iuiste wcrqrde
cfgesteld en verzegeld.
De stcrrtmotorcontrole komt geheel
overeen met die vcrn de dyncrmo.

Koplcmpen

Teneinde de lichtbundel de ge-
wenste richting te greven, kqn de
koplcrmpreflector worden versteld.
Ncrdcrt door het losdrcrqien vcrn de
schroef crcn de onderzijde de sier-
rqnd is crfgenomen, worden twee

I:rilirlEl
Afb, 3t llsymmetrische koplcmp

stelschroeven zichtbcrcr, wcrcrrvcrn de
ond,erste (cfb. 31) dient voor het
verstellen vcln de bundel in het
verticale vlcrk.
De tweede schroef dient voor het
instellen vcrn de bundel in het
horizontale vlak.

Koplcrmpcrf stellinE

I. Plcrcrts de wcrgJen op 5 meter
crfstcrnd vctn een muur of scherm.

2. Schakel het dimlicht in en
scherm één vctn de beide kop-
lcrmpen af.

3. Stel de dimbundel met behulp
vcrn de stelschroeven nu zodclnig
in dcrt de bovenzijde vcrn het
linker gedeelte vqn de lichtvlek
horizontaal is en bij belcrste
wqgen 5 cm, bij onbelcrste wagen
8,5 cm onder hqrt-koplcrmp-
hoogte ligt.
De knik vcln het rechter gedeelte
moet beginnen op het punt dcrt

correspondeert met de verticale
hcrrtlijn vcrn de kopl<rmp.

4. Stel de tweede koplcrmp op
gelijke wijze af.

De ref lector moet voorzichtig wor-
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den behandeld, zodcrt er geen
vingercrfd.rù.kken op komen. Mocht
dit desondcrnks toch nog g,ebeuren,
dcrn kunnen deze worden vervrijde;d
met een zcrchte doek. 

]

Gebruik nooit een poetsmiddel. 
:

De eleclrische hoorn r ',,

De electrische hoorn is zodcrnig
crf gesteld, dcrt de beste ccrpcciteit
en de lcngste gebruiksduur wordt
verkregen. Indien de hoorn niet, of
ongeregelmctig werkt, behoeft het
crppcrcct zelf. niet defect te zíjn.
Controleer eerst of de oorzcak elders
te vinden is, zoqls een los contcrct,
een gebroken dracrdverbinding of
een ontlcrden crccu.

Alb. 32 ZekerinEen

PERIODIEK ONDERHOUD

IEDENE zf|OO KM

Accu
Zuurnivequ controleren en zo nodig
bijvullen met gedestilleerd wqter.
Polen schoonmaken en invetten met
zuurvrije vcrseline.

Inslrumenten en crccessoires
Instrumenten en qccessoires (o.cr.

verlichting) op iuiste werking con-
troleren.

IEDENE 16.000 KM

Koplcmpen
Afstelling controleren.

IEDENE 32.OOO KM

Stcrrtmotor en dyncrmo controleren.

40



B
*[69-r
610:--r , !

-?/or I I

';ítill

l t65I r-€lù

-,L0-_

o
É

.in
Uu
I

Ér(
A
rts
o
É
Èa

o
!Ék
oo
flfl
.0
FI

Éo
r{
Él
G''É
U
Éos
C'a
f,
r,o

r!f
lrÈu
o

FI

Él
Gr,ìl

6r)

\.d
t.r\ lH3{
c-
r-)

tfil
FI F{tf
=|-rst à
,fsrtIr'ìl

H

v
ú\
éb

l!
g
P4
z
ú
u,
,-
J
4

41

--l
-rl
ir
tl
ti
ll
ll
it
lltl
ll
tl
gl
;t
;l
tlrltt

,: lio lh -Ì'o <rr tsdt rn \tíer$rslîTÌîî T



|ri U-ht'E
I rr -99- -t,oggotrl

I tÍ , tt -ft fln17\T 6 rÉ*r
TTI_-[TTT- \g-

42



V

| -1' \ !*.; i úr A+ATJE{ .: A T I E F'

3-00 Versnellingsbck + bediening
3-10 Reductiebak + bediening
3-20 P.T.O. + bediening
3-30 Acrndrijfcrssen
3-40 Koppeling en bediening
4- l0 Uitlcrcltorgqnen
4-64 Gcrsbediening
4-87 tuchtinlcct
5-0 0 Electrische instcrllcrtie

pe beteftnis vcrn de nummers isi ':'F

1-0 0 Cabine-vloer-f rontstuk
2-00 Motor
2-38 Motorophcnging
2-50 Koelorgcrnen motor

de volgende:

5-20 Instrumentenbord,
5-7 5 Schcrkelorgcrnen two-speed
6-0 0 Reminstcrllctie
6-60 Hcrndrem
7 -00 Voorcrs
7 -20 Wielen
7 -3 0 Stuurinrichting
7 -41 Voorveer
7 -42 Achterveer
7 -90 Schokdemper voor
7 -91 Schokdemper achter
8- l 0 Achterqs
9-0 0 Chcssisrqcrm

Ingcrcnde april I959 is iedere wagen voorzien vcrn een identificctieplclcrtje cls
boven getoond. Bij het bestellen vctn onderdelen is het noodzcrkelijk om het
complete identificatienummer vcrn het hoofdcomponent vcrn het betreffende
onderdeel op te geven.

q
t

Afb. 36 MolornummerAfb. 35 Chcrssisnutnmer
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sMFERMIDDELEFJ

Motorolie

(MM-MS dienst, Premium)
Motor

Trcrnsmissiolie 1)

Hypoidolie 1)

Versnellingsbcrk
4 -versn. bcrk

S-versn. bak

Stuurhuis

achtercrs 2)

boven 
-10' 

C

beneden 
-10' 

C
boven _l 0 "

beneden _l0o C
crlle tempercturen

boven 
-8 

o 
C

beneden _g " c

SAE 30

SAE 20

SAE 40

SAE 10 W

SAE I4O

SAE 90

SAE 90

SAE 80

SAE 14 O

SAE I4O

SAE 90

Reductiekcstje en

Normqcrl
Vorst
Tropen

schcrkelmotor alle temp.

Remvloeistof

Remsysteem Hecvy Duty (SAE 70 RI) remvloeistof

Multi purpose (EP-olie mèt voldoende cnticorrosie eigenschcrppen voor
brons e.d.).

Bij wcgens welke in de buitenlucht worden gestcrld, dient men bij
tempercrturen bened,en 0" C over te gcrcrn op SAE 90.

1)

2l
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Multipurpose vet

Trcrnsmissie olie

Hypoid olie

Motor olie
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