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CABINE
HET AFNEMEN VAN DE CABINE VAN HET CHASSIS

1. Draai de knop van het versnellingshendel.
2. Demonteer het bovenstuk van de grille (fig. 1)

en de waterslangen van de kachel (f ig . 2).
3. Maak de elektrische bedrading fos in de doos

onder de cabine. Demonteer de koplampen en
de bedrading daarvan.

4. Kantel de cabine.
5. Maak de elektrische bedrading van de dynamo,

het relais van de startmotor, de oliedrukmeter
en de controlelampjes voor oliedruk en tempe-
ratuur los en trek zo nodig de betreffende
kabelboom uit de buis.

6. Demonteer het versnellingshendel.
De stofkap van het versnellingshendel is ge-
monteerd met behulp van moeren aan de on-
derzijde van de cabine.

7 . Breng merktekens aan en maak de kruiskop-
peling van de stuuras los.
Maak de stang van de rembediening los.
Maak de ru bber slangen los bij de bevesti-
gingssteun en demonteer de geleidingssteun
van deze slangen (fig. 3).
Bij typen met hydraulische remmen de slan-
gen van de rembekrachtiger losnemen. Hand-
remkabel losnemen vooraan bij de scharnier-
pen van de cabine.
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Neem de kilometertellerkabel los, direct onder
de cabine (fig. 4).

Neem de toerentellerkabel los van de motor en
overige bevestigingen aan motor of chassis.
Neem de stopkabel los van de brandstofpomp
en overige bevestigingen aan motor of chassis.

Fig. 4

13. Neem de slang van de koppelingsbediening
los van het chassis (fig. 5).

14. Neem de gasbediening los (fig. 6), bij DU
motor rechts van het chassis.
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15. Houd nu de cabine vast in de neutrale stand
van de torsiestaven (zie als voorbeeld fig.7) en
maak de onderste pen van de verbinding van
de torsiestaven met de cabine los.
Houd er rekening mee dat de cabine nu niet
meer door veerkracht wordt tegengehouden.
Neem de achterste bouten van de scharnier-
steun los.

Kantel de cabine terug en bevestig de takel
(fig. 8).
Zorg er bij het terugkantelen voor dat de stan-
gen, die de torsiestaven met de cabine ver-
binden, niet tussen de steunen worden ge-
klemd.

Maak het onderstuk
en trek het omhoog.

van de grille los (fig. 9)
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19. Neem de voorste bouten uit de scharniersteun
(fig. 10) en takel de cabine van het chassis.

Bij het weer plaatsen moet de lengte van de ver-
bindingsstangen tussen de torsiestaven en cabine
worden ingesteld op 165 mm, gemeten tussen de
hartlijnen van de pennen.
Let er altijd op, dat de massastrip aan de rechter
scharniersteun goed vast zit.
Voor werkzaamheden aan het kantelmechanisme,
bijvoorbeeld het vernieuwen van de torsiestaven,
kan men werken via het onderstuk van de grille,
zonder de gehele cabine van ziin plaats te takelen.
Wel moet de cabine dan door een takel worden
ondersteu nd.
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HET AANBRENGEN VAN DE VOORRUIT

1. Verwijder het paneel naast het instrumenten-
paneel (zie 1-19-2, blz. 1).

2. Demonteer het paneel onder de voorruit (zie
1-19-2, blz. 3).

3. Verwijder het ruitrubber van de voorruit en
vernietig het.
Neem nieuw ruitrubber en breng de metalen
stijlen in het rubber aan (fig. 1). Het verdient
aanbeveling hierbij een smeermiddel toe te
passen (bijvoorbeeld Shell Donax R). Dit mag
uiteraard het rubber niet aantasten. Let erop
dat de juiste stijl op de juiste plaats wordt
aangebracht. In fig. 2 kan men de juiste stand
van de voet van de stijl zien. Het voetje van
het bovenstuk van de stijl is ongeveer even-
wijdig aan dat van het onderstuk.
Breng de voorruit in het raamrubber aan.
f n de voorruit is een gedeelte aanwezig, dat bij
een eventuele versplintering van de ruit door-
zichtig blijft. Dit zgn ,,klaarzichtveld" dient
zich vanzelfsprekend op ooghoogte voor de
bestuurder te bevinden.
Aangezien de ruit slechts één ,,klaarzichtveld"
heeft, moet er bij het aanbrengen van de ruit
op worden gelet dat het in fig. 3 afgebeelde
stempel zich aan de benedenrand aan de be-
stuurderszijde bevindt.
Dit geldt zowel voor linkse als voor rechtse
bestu ring.
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Hoekruiten in het rubber monteren.
Montagekoorden in het rubber aanbrengen;
één langs de bovenkant, één langs de onder-
kant en één om iedere hoekruit.
Ruit als volgt in de cabine monteren. Eerst de
onderzijde van de stijlen over de cabinespon-
ning brengen, dan b.v. met behulp van een
zeffgemaakt haakje, zie laatste pagina van dit
hoofdstuk, de bovenzijde onder de sponning
door trekken.
Stijlen met behulp van kruiskopschroeven be-
vestigen (f ig . 2).
Met behulp van de montagekoorden de rub-
bers over de sponning trekken (fig. 3). Rubber
van buitenaf goed op zijn plaats kloppen.
Spanpees in het rubber aanbrengen met be-
hulp van de pezenduwer 1.gg.SgS.O87 (zie
1{0-1 , blz. 1).
Kit tussen rubber en cabine, resp. rubber
ruit aanbrengen.
Breng het paneel onder de voorruit aan
1-19-2, blz. 3).

14. Breng het paneel naast het instrumentenpa-
neel aan (zie 1-19-2, blz. 1).
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Betreft: Voorruit montage van geharde ruiten.

TECHNICAL INFORMATION

DATE:
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In de werkplaatsinstructie bij het onderrnrerp "Het aanbrengen van de voorruit", luidt
bii punt 5 de tekst als volgt:

Breng de voorruit in het raamrubber aan.
In de voorruit is een gedeelte aanwezig, dat bii
een eventuele versplintering van de ruit door-
zichtig bliift.
Dit zgn. "klaarzichtveld" dient zich vanzelfsprekend
op ooghoogte vóór de bestuurder te bevinden.
Aangezien de ruit slechts één "klaarzichtveld" heeft,
moet er bij het aanbrengen van de ruit op worden
gelet dat het in fig. 3 afgebeelde stempel zich aan
de benedenrand aan de bestuurderszijde bevindt.
Dit geldt zowel voor linkse als voor rechtse besturing.

Bii DAF voertuigen worden ruiten van het type "1BS 1" gemonteerd.
Deze ruit is bij bovengenoemd voertuig geheel vlak en heeft een klaazicht veld over de
"volle" breedte van de ruit (zie A in fig.l
Het goedkeurstempel kan dus aan de linker onderzijde gemonteerd worden voor zowel
voertuigen in de LHD als in de RHD uitvoering.
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