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Voorusoord

In dit

instructícboek

je uindt U

gegeuens betret'lende de

bedíeníng en het onderhoud uan urachtwa,gens

(

A

seríe

) ol

treltkers (T serie) uitgerust met een dieselmotor.

Het heet't geenszins de pretentie uolledig te zíjn, aangezien de
onderhoud,sinstructíes bewust zijn beperltt toi d,íe werkzaamheden, welke de chault'eur

ol de onderhoudsmonteur

zelt' kan

aerrichten. Voor rep(ffatíes en afstellingen, welke buiten het
bestek u&n

dit

bo,ekje uatten, wende U zích

tot (Jw DAF-d,ealer,

díe gaarne bereid ís alle ínlichtingen te uerstreklcen ao,ngaande
het onderhoud r)an Uw DAF.

Dít boekje

beuat geen aanwíjzíngen aoor de uítuoering

ua,n

belapgrijke reparatíes; híeruoor kan rlen de wiagen geheel aan

de plaatselíjke DAF-dealer toeaertrouwen, die uolledíg is
bij repa,ra,tíes uerplícht ís uítsluítend origínele

geínstrueerd en

DAF -onderdelen te' gebruiken.

Wordt tenslotte in dit boekje gesproken ouer uoor ol achter,
links ol rechts, dan is dít gezíen zittend achter het stuurwiel.

Eindhouen, decenber 196 3

Wíj zígingen aoorb ehouden.
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Alb. I Instrumenlen en bedieninEsorEcnen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
t 0.
i l.
4

Richtingaqnwijzerschakelcrqr
Toerenteller
Temperqtuurmeter

Remdruk (-vacuum) meter
Claxondrukknop
Snelheidsmeter

Controlelcmpjes
Brcrndstof meter
Contcrct-lichtschcrkelcrcrr

Ruitenwisser
Startdrukknop

1,2. Stekerdoos

13.
14.
15.
16.
17.
18.
I 9.
20.
2L.
22.

Binnenverlichting
Stophefboom

Rolhoesketting
Two-speed schakelqcrr
Versnellingshefboom
Accelercrtiepedcrcrl
Rempedcrcrl

Koppelingspedcrcrl
Dimschakelcrqr
Hqndremhefboom

1

Brcrndslofmeler

Hooldschcrkelacrr

Voor de bestuurderszitplcrclts bevindt
zich een hoof dschcrkelacr met crf neembqre sleutel. Tijdens repqrcrties
crctn het electrische systeem moet de
sleutel worden uitgenomen teneinde

kortsluitiirgr te voorkomen. Men
behoeft dcrn geen cccukcrbel los te
mcrken.

Dit is een electrische meter, die met
behulp vctn de varicrbele weerstcrnd
in de brandstoftcrnk, de hoeveelheid
crcrnwezige brcrndstof crcngeeft. De

meter werkt alleen, indien de
is ingedrukt.

contcrctsleutel geheel
Tempercrluurmeter

Deze geeft de tempercrtuur vcrn het
koelwcrter

crcrn.

De schaqlverdeling loopt vqn

tot I00"

De

4

0'

C

C.

bedrij fstempercrtuur

is 7 5'

C.

Vcreuummeter

Deze meter geef t de onderdruk in
de vcrcuumtank qctn. Bij stcrtionair
toerentcrl moet het vqcuum minimqcl
0,6 kg/cmz bedrcgen, bij hogere
toerentcllen 0,8 kg/cm2.
Nct driemqcl intrcppen vcrn het rempedccrl mqg het vctcuum slechts

Alb. 2

teruggelopen zljn tot 0,4 kg/cm2.
Een zoemer treedt in werking
wcrnneer het vctcuum in de tctnk

Hooldschcrkelqqr

beneden de minimum wqqrde dcrcrlt.
Rijd in geen gevcrl weg voordqt het
Snelheidsmeter

geluid ophoudt.

De snelheidsmeter, die de snelheid
in km/h ccrngeef t heef t tevens een
totcral- en dcrgteller. De dcgteller

Luchtdrukmeter

kan weer op de nulstand worden
1
I

I
ti

f

gebrcrcht door de knop onder
het instrumentenbord linksom te
drqqien.

Inplcrcts vctn de vqcuummeter kqn
een luchtdrukmeter zijn gemonteerd. Deze geeft zowel de tankdruk crls de remdruk crqn, de eerste

met een zwcrrte wijzer, de tweede
met een rode.
De tcrnkdruk moet tussen de 4,8 en
5,3 kg/cm2 liggen en mqg tijdens het
remmen niet meer dcrn 0,3 kgicm2

,l

Toerenteller

cctn.

per rempedcrcrlslcg dcrlen.
Een zoemer treedt eveneens in
werking wqnneer de druk in de
tcnk beneden de minimum'w.:urde

Men dient er nquwkeurig op toe te
zien dat dit nooit boven 2700 komt.

dcralt. Rijd in green gevcrl weg voordct de zoemtoon is weggevcllen.

Nccrst de snelheidsmeter is

een

toerenteller gemonteerd. Deze geeft

het toerental vctn de motor

Gedimd of groot licht wordt d.m.v.
een voetschcrkelcrqr gekozen. Met ingeschcrkelde verlichting b.v. tijdens
pcrkeren, kqn men de contqctsleutel
uitnemen, wcrcrbij dus de contqctschqkelcrar en de instrumenten zíjn
uitgeschakeld en wcrcrbij de ver-

lichting niet meer kcrn worden
uitgeschclkeld.

Controlelcmpjes

Op de schcrkelkast ncrcrst het
instrumentenpaneel zijn 4 controlelcmpjes in een houder cr<rngebrccht.
Het rode lcrmpje is het lacrdcontrole-

Afb. 3. StoelverstellÍng

lcmpje. Dit brcndt \^rqnneer

Het blauwe lcmpje geeft ctcrn of de

lichtschalrelcrqr

hoofdverlichting (groot

Bij

cf

de

qccu's niet worden gelcrden.

Gecombineerde contcct.

gezette contcrct- en/of licht-

schakelcrqr zijn stekerdoos en clqxon

nog ingeschcrkeld.
Hierbij is de contactsleutel geheel
uitgenomen of slechts gedeeltelijk

ingestoken. Wcnneer de sleutel

volledig is ingedrukt, stc:ct

de

contactschckelcrclr,,ccn", wcrctrbij de
brandstof meter en de controlelampjes eveneens zijn ingeschckeld.
De gedeeltelilk ingestoken of geheel

licht

)

is

ingeschclkeld.

Het Eroene lcmpje is voor oliedrukcontrole. Het brcrndt wcnneer de
druk beneden de minimum wcrcrrde
daclt.
Het orcrnie lcrmpje is reserve lcrmpje.

Wqnneer het oliedruk- of

lclcrd-

eontrolelcrmpje gcrcrt brcrnden, als
de motor sneller dcrn stationair
loopt, moet deze ogenblikkelij k
rvorden stopgezet.

ingedrukte sleutel kqn bovendien
worden verdraqid (rechtsom)

wcrcrr-

door de stcrdslichten (stcnd I )

Bi c h t i ngcrcrnwij

ze

rs ch q ke I qq

r

of

de hoofdverlichting (stand 2) wordt
ingeschakeld. De qcrnsluiting vcrn
de stadslichten is zodcrnig, dat deze

Voor het bedienen vcrn de richtingcrcrnwijzers is'een schakelqqr gemonteerd met een ingebouwd

ook blijven brqnden wqnneer

gont rolelcrmp je.

de

hoofdverlichtingr wordt ingeschckeld.
Dcrqrvoor heeft men bij een storing

in de hoofdverlichting, bijv.

Stophcndel

$

$

een
doorgebrqnde dimgloeidrccrd, steeds
de beschikking over twee, voor een
tegenligger zichtbare lcrmpen.
De instrumentenverlichting brcrndt

De stophcndel is midden onder het
instrumentenpqneel gemonteerd.
Wcrnneer men de motor wil stoppen,

tegelijk met de stcdslichten.

voren te bewegen.

6

dient men de stophcrndel

ncrcrr

Aehtercrsschcrkelknop

Wcrnneer een schcrkelas [s gemonteerd, bevindt zich crqn de versnellingshef boom

een

schakelknop

voor eÍectrische bediening vcrn
schcrkelcrs.

de

Het gebruik

hiervcrn
het hoofdstuk ,,Schqkelqs"

wordt in
behcndeld (zie blz. 9).
Motorkcrpsluiting

Om de motorkcrp te openen, moet
men de pen hie afb. 4) ncrqr links
bewegen. Hierdoor springt de kap
gedeeltelijk open.
Druk de kcp nu weer nctcrr beneden

Alb.

en beweeg de pen verder ncrcrr links

om het veiligheidsslot te

4

MotorkcrpsluitinE

openen.

STARTEN
Controleer vóór elke eerste stqrt het
oliepeil van de motor met behulp vqn
de oliepeilstok crcrn de rechterzijde
vctn de motor. Ook de wcrtervoorrcrad
in de radiator dient te worden
gecontroleerd, evencrls de brcndstofvoorrcrcrd. Het is verder noodzcrkelijk,
dat de crccu voldoende op spcrnning
is. Ncr een periode vcrn stilstand kcln
het nodig zíjn het brctndstofsysteem
te ontluchten :Zie hiervoor bladz. 19.
Stcrrt nu als volgt

l. Zet de stophefboom ncrcr crchter.
2. Trek de rolhoes op.
3. Trek ,de stophefboom crc:n de
inspuitpomp nctctr buiten (clfb. 5).

4. Steek de contcrctsleutel geheel
in de schakelqcrr.
5. Trcrp de koppelingspedcrcl in en
zet de versnellingshefboom vrij.

6. Trcp het crccelercrtiepedcrcrl 9€heel in en druk op de stcrrtknop
totdcrt de motor loopt.

:

I. Zel de stophefboom ncrcrr achter.
2. Steek de contqctsleutel geheel
in de Bchqkelcrcrr.
q. Trcp het koppelingspedcrcl in en
zel de versnellingshef boom vrij.

4. Druk de stqrtknop

in.

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

Tijdens een rrorstperiode kan

het

stqrten zonodig worden

vergemcrkkelijkt met behulp van de koud-

stqrt installcltie:

Alb. 5 Koud-slart inrichtinE

Indien het starttoerentcrl terugloopt

motor en ook de stcrrtmotor stilstqqn,

dient men het stqrten te beéindigen
en enkele minuten te wcrchten crlvorens opnieuw te stqrten.

dcrar. qnders het tcrndwiel op de
stcrrtmotor en de stqrterkrqns op het
vliegwiel worden beschadigd.

_

Lqql uw motor, nc deze te hebben

Opmerkingen:

Stcrrt nooit opnieuw, crlvorens de

geslcrl t zo
drcrqien.

kort mogeliik

stcrtionqir

RIJDEN
Tijdens het rijden met de wcrgen is het zeer belcrngrijk, dct de gedrcrgingen
vctn de motor regelmctig worden gecontroleerd crcln de hcnd vctn de meetinstrumenten op het instrumentenbord en het geluid dcrt de motor mcckt.

Oliedruk

gemiddeld toerental en enige belas-

Controle vctn de smering vctn een in

ting te lcrten werken. Men kcrn dit
bereiken door op een lcge ver-

groene

snelling voorzichtig weg te rijden,
totdct een temperqtuur vctn ongeveer
50 " C is bereikt, wccrrnc men op

wcrctrschuwingslclmpje gccrt brcrn-

normcrle belasting kcrn overgqqn. De

den) is het vcrn groot belcng de

thermostcrat zotgt ook voor een zo
snel mogelijk bereilcen vcrn de juiste
werktemperctuur.

werking zijnde motor is zeer belclngrijk. Zodrcr wordt greconstateerd, dqt

de oliedruk wegvcrlt (het

motor direct te stoppen.
Koelwqter-tempercrtuur

Een motor mag niet te urcrrm worden, doch evenmin te koud blijveh.
De normqle bedrrjfstemperatuur vcrn

Met de rolhoes moel de koelwcrler.
lemperctuur zo conslant mogeliik
wofden gehou{en onder alle be.
lcrstingen en weersomslandiEheden.

de DAF-motor is 75' C.
Wqnneer een motor koud is gestcrt,
is het belcrngrijk, dct zo snel moge-

Het geluid vcn de molor

lijk de vereiste werktempercrtuur
wordt verkregen. Dit doet men het
beste, door de motor, zodrq deze
behoorlijk door blijft lopen, op een

Het geluid dcrt een lopende motor
mcrakt is voor de chcruf feur een
crqnduiding of de motor in goede
conditie is. De chcruffeur is crqn het

8

geluid vcrn een goèd lopende motor
geluiden direct opvcllen.

Gebruik nooit krqcht om le schcrkelen, doch beweeE de versnellingshelboom slechts zover als deze wil

Het zo spoedig mogelijk opsporen

gCtcn.

spoedig gewend, zodcrt

vreemde

de oorzcrqk hiervan is wenselij k
en kcrn in zeeî vele gevclllen be-

Bij het opschckelen gcrct men qls

schcrdiging vcrn één of meerdere

volgt te werk:

vcrR

onderdelen voorkomen.

Trcrp het koppelingspedcrcrl in en

Versnellingsbcrlr

kertijd het qccelerctiede versnellingshefboom in de neutrcr},. stand en
schcrkel in de gewenste versnelling.
Het terugschakelen gebeurt op
dezelfde mcrnier, <rlleen met dit
verschil, dat vóór de gewenste
Icrcrt tegelij

pedcrcrl los, breng

versnelling wordt ingeschcrkeld, het
toerentcrl vctn de motor iets moet

worden opgevoerd (qcceleratiepedcrcrl iets intrcrppen, het z.g.
,,tussengcrs").

Bij het bestijgen vcrn een helling
dient tijdig te worden teruggeschcrkeld. Wcrcht niet tot de motor
een zeer lcrcg toerentql heeft.Bij

het crfdcrlen vcrn een steile helling

dient men eveneens terug
Afb. 6

Schqkelsehemq

4-v€îsnellingsbck

te

schcrkelen (bij zeer steile afdclingen
tot in de eerste versnelling). Men

remt dcrn cf op de motor. Ontkoppel
niet.

Houd bij het remmen de

motor

gekoppeld tot het lactste moment,

dan ontkoppelen.
Schcrkelcrs

(achteras met dubbele overbrenging)

De bediening geschiedt d.m.v. een
knop, die crcrn de versnellingshefboom is gemonteerd.
De hoge stand (uitgetrokken knop)
komt overeen met de lcrge crchtercrsoverbrenging, die op de vlckke weg

een hoge snelheid geeft, bij

Afb, 7

Schqkelschemq

5-v€Ìsnellingsbqk

lcrge

trekkrqcht. De lcrge stcrnd (ingedrukte
knop) corrcspondeert met de hoge
crchteras-reductie, die op de vlckke

weg een relatief lcge snelheid geeft,
bij hoge trekkracht.

men de koppeling lcrat opkomen
rijdt de wagen in de tweede ver-

Het overschakelen vcrn de lcge in
de hoge overbrenging in de achteras
en omgekeerd kan gedurend,e het

snelling ,,lccgr".

rijden in iedere versnelling plcrclts
hebben. Het is gewenst .hierbij
steeds te ontkoppelen, terwijl verder

rekening moet worden gehouden
met dezelfde eisen, die worden
gesteld voor het oversèhcrkelen vcrn

een lcrgere op een hogere
snelling of omgekeerd in

verde

Het schcrkelen vcrn ,,lcrcrg" ncrqr
,,hoog" in de overige versnellingen,
geschiedt op dezelfde wíjze crls
boven werd beschreven.
Wcrnneer de wcrgen. in ,,hoog" rijdt

en het blijkt noodzakelijk te zijn om
terug te schcrkelen nqcrr ,,lcrcrgl", dcrn
wordt eerst de schckelknop ncrqr
beneden gedrukt. Trcrp het koppelingspedccrl in en houd het qccele-

in dezelf de stclnd vcrst.
de koppeling weer opkomen en

versnellingsbcrk.

rcrtiepedcral

Voor men wegrijdt stclat de schcrkelknop ingedrukt en men rijdt normccrl
in de eerste versnelling weg. Trek
de schcrkelknop omhoog, lcrcrt het

Lcrcrt

los en trcp de
kqppeling in. Bij het loslaten vcrn
de koppeling is de achterqs automcrtisch in ,,hoog" greschcrkeld. Lqqt

accelercrtiepedcrcrl

de wqÉten doortrekken.
Om dcrn ncrcrr de tweede versnelling
,,lcrcrg" te schcrkelen, wordt eerst
met de versnellingsbcrk geschcrkeld,
terwijl direct vóórdat het koppelings-

pedcrcl wordt losgelcten, eerst de
schakelknop wordt ingedrukt. Als

de wagen is in ,,lctcrg" geschclkeld.
Als deze vertrcrging nog niet vol-

doende blijkt, dqn kcn worden
teruggeschcrkeld op een lcrgere ver-

snelling door eerst de schckelknop
omhoog te trekken. Bij het intrqppen

vctn de koppeling en het loslaten
vcrn de accelercrtiepedcrcl schcrkelt
de achtercrs crutomcrtisch over ncctr
,,hoog", wcrcrrnct op normqle wijze
met de versnellingsbak kan worden

teruggeschckeld. Verder terugschakelen geschiedt op dezelfde

wijze cls hierboven beschreven.

Resumerend kqn het volgende schema worden crcrngehouden:
Opschckelen

Vrrn I ,,lccrgt" nqqr I ,,hoog":

Vcrn

Schcrkelknop uittrekken.

Koppeling in.

Normacrl schckelen met de
versnellingsbcrk.

Aceelercrtiepedcrcrl los.

Schakelknop indrukken.

I ,,hoog" nctcrr 2 ,,lccg":

Koppeling los.
Koppeling los.
De overige schcrkelingen geschieden op overeenkomstige wij
îenrgschckelen
Vcrn 5 ,,hoog" ncrqr 5 ,,lctcgl":
Schcrkelknop indrukken.
Koppeling in.
Accelercrtiepedccrl vcrsthouCsrt

ze.

Van 5 ,,lccg" nccr 4 ,,hoog":
Schcrkelknop uittrekken.
Bcrk met tq,ssengcrs normccrl terugschcrkelen nctcrr de vierde ver-

Koppeling los.
snelling.
De overige schakelingen geschieden op overeenkomstige wijze.
l0

F

Maak dus een verstcrndig gebruik

OpmerkÍng:

vcrn de motor crls rem.

Denk erom dcrt bij het bergcrfwcrcrrts
rijden de motortoerentcrllen hoger
kunnen worden dqn de mqximaal
toelcrqtbqre.

Rijd niet met de voet op het
koppelingspedcrcrl.
Rem nooit fors zonder noodzack, dit
heeft onnodige slijtcge vcrn bclnden
en remvoeringen enz. tot gevolg.

INR IJDEN
Het is bij het lcrten inlopen vctn de
bij welke
motor vcrn belcrng om
snelheid dcln ook

dg2s niet

zw6161r

te belasten, met- andere woorden,

steeds het werk gemclkkelijk en licht
te laten doen. Schakel dcrqrom niet
te vroeg ncrcrr een hogere versnelling

en niet te lcrcrt nctctr een

lcrgere

versnelling. Een betrekkelijk hoog
toerentcrl is lcrng niet zo schcldelijk

crls overbelcrsting bij een lcrger
toerentcrl. Het verdient wel ctctnbeveling het toerental te vqriéren.
Wij crdviseren om vooral gedurende
de eerste 1500 km uw wagen niet
met volle belcsting te rijden,. noch

een

crcrnhcrngwqgen

te gebruiken.

km kcrn de motor
crls ingedrccid worden beschouwd.
Ncr ongeveer 4000

BELASTING
Het in het bedrijf voldoen vcrn een
bedrijfsquto hcngt niet crlleen af
vctn de kwcrliteit en de keuze vctn
het juiste type, mcrctr ook vcrn de
wijze vctn belcrden, de rijmethode
en het onderhoud. Overlcden verkort de levensduur vctn crlle onder-

In de regel bespeurt men de

ge-

volgen het eerst qcrn de bcrnden en
veren, mctctr ook cie crssen, de transmissie-ggcrnen, de motor, de remmen, kortom alle crndere onderdelen
hebben hiervcn sterk te lijden.

delen vcrn de wcrgen.

UITLAATREM
Deze rem wordt bediend door een
pedcrcrl,

dqt is verbonden met

een
met de

klep in de uitlacrtleiding en
stophefboom op de brandstofpomp.

Door het intrcppen vcrn dit

pedcrcll

wordt eerst de opbrengst vcrn
inspuitpomp op nul gebrcrcht,
de uitlcrcrtleiding gesloten.

de

dcrcrrncr

il

De motor wordt nu

ccrngedreven

door de in beweging zijnde wqgen.
Hierdoor ontstqcrt een compressoref fect, dat remmend op de motor
werkt.

Bij gebruik vcrn deze rem mqg men
niet ontkoppelen, dqcrr hierdoor het
remeffect verloren gcrct.

De uitlcrcrtrem kcrn onder clle

om-

stcrndigheden worden gebruikt doch
is bij uitstek geschikt voor qfremmen
tijdens crfdcrlingen. Men kqn dcn in

een hogere versnelling rijden

en

spcrcrt bovendien de voetrem.

Alb. 8 Uitlqqtrempedcrcl
Het gebruik vcrn deze rem op glcrdde
'wegen voorkomt het zo gevreesde

Slippen door blokkeren.

STOPPEN
Nadct de 'wcrgen tot stilstcnd is
gebrccht, moet men de versnellingshefboom in de neutrqle stqnd plcrctsen en de motor enkele minuten
stationqir laten drqqien, teneinde
deze in de gelegenheid te stellen crf

te koelen. Om de motor hiernq te
stoppen drukt men het stophcrndel
nctctr voren

.

Deze stophefboom is midden onder
het instrumentenbord gemonteerd
en door middel vcrn een bowdenkcrbel verbonden met een hefboom

op de brcrndstofinspuitpomp. Door
deze stophefboom ncrcr voren te
bewegen, wordt de hefboom verdrqaid, wccrrdoor de regelstcng in
de brcrndstofpomp geheel wordt
teruggetrokken (geen inspuiting
meer).

t2

ONDERHOUD
Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen niet
voorkomen, dcrt ook een qutomobiel, die crcrn de hoogste eisen voldoet, op den

duur slijtclge gcrct vertonen. Deze slijtcrge treedt bij bepcrclde

onderdelen

vroeger op dqn bij cndere en ontstqcrt bovendien zeer geleidelijk, zod.at ind.ien
men er niet speciccrl ccht op slcrat, dit ontstcran ncruwelij ks wordt bemerkt.

kan echter de slijtqge reeds een zodcnige vorm hebben qqngenomen, d.at
een somtijds belcngrijke repcrcrtie onvermijdelijk is. Een repcrrctie, die niet
clleen kosten met zich mede brengt voor de herstelling ze\j, doch voorql door
de bedrijfsstcAnctie, die misschien niet direct in geld kan worden uitgedrul<t,
maar wctcrvctn de werkelijke omvang zeer belcrngrijk kcrn zijn.
Dcrn

Voorkom bedrijfsstcgnctie, niet qlleen door een goede behcrndeling, m6161r oo1
door periodieke controle en onderhoud.
De DAF-orgcrniscrtie veileent voor een goed onderhoud een specicle service,

zie hiervoor het Se.rvice-couponboekle.

tVendt U hiertoe lol de DtrF-cgèrl.
Een goede verzorging alleen gedurende de eerste periode is echter niet
voldoende. Ook dccrrnq moet U niet qlleen zorgdrcgen voor een regelmctig
doorsmeren en olie verversen, zocrls in dit instructieboekje stcrqt aqngegeven,
mctqr bovendien steedd in het oog houden, dqt voorkomen beter is dcrn genezen.

Controleer Uw wqgen dus op geregelde tijden. Hierbij dient te word.en
opgemerkt dat onder ongunstige bedrijfsomstcrndigheden, de in de volgende
hoofdstukken genoemde kilometerstanden moeten worden behort of zo nodig
dienen te worden gehcrlveerd. Pleeg hiervoor overleg met Uw DAF-<rgent.
l3

Motor

TECHNISCHE GEGEVENS

TyPe

Acrntcrl

cilinders

D4475

DD575

6

6

Boring
100,6 mm
100,6 mm
Slcrg
I00 mm
L20,7 mm
Slcrg volume
4 ,7 5 liter
5,7 5 liter
Mqx. vermogen
100 pk bij 2500 omw/min. L20 pk bij 2400 omw/min.
Mcrx. drcrcrimoment
30 kgm bi1 1500 omw/min. 38 kgm bij 1400 omw/min.
Min. toerental
420-500 omw/min.
420-500 omw/min.
Mcrx. onbelast toerentql 27 00 omw/min.
27 00 omwimin.
Max. belcst toerental 2500 omw/min.
2400 omw./min.
Compressie verhouding 16 : I
t6 : I
Inspuitvolgorde
1-5-3-6-2-4
I -5-3- 6-2-4
.
Inspuitmoment
28' voor b.d.p.
28" voor b.d.p.
Inspuitdruk
170-175 kg/cm2
140-145 hg/cm2
Inhoud koelsysteem 19 liter
22 liter
Koelwcter temperctuur 75'C
75'C
Inhoud smeeroliesysteem 12 liter
12 liter
Klepspeling (koud)
0,5 mm
0,5 mm
Aqnhcrclspcrnning

:

Cilinderkopmoeren

25-26,2 mkg (180-190

ft.

Knevels vctn

verstuiverhouders
Smeerolie:

Zie lcatste blcdzijde.

14

5

mkg (35ft. lbs.)

lbs.)

Alb. I

Motor rechts aehter

Alb. t 0 Molor links voor
r5

ALGEMEEN ONDERHOUD
MOTORSMENING

Gebruik goede olie

Het verversen vcn de olie

Het betqlen vctn het verschil in prijs
tussen olie vcrn goede kwaliteit en
goedkope olie is green weggegooid
geld, dqcrr repcrrcties, die het gevolg

Ondanks de goede werking vcrn
f ilters is niet te vermijden dct verontreinigingen in de olie terecht

zljn vcrn het gebruik vcrn goedkope

olie, zeet kostbacr kunnen zijn.
Sommige olièn bevatten zwcrveldeeltjes, die zell weliswccrr geen
ncrdelige uitwerking hebben,

mctcrr

tezcrmen met bepccrlde verbrandingsproducten zuren vormen, die het
metacrloppervlcrk crqntqsten.

komen. Deze bestacrn hoofdzckelijk

uit het uit de buitenlucht crqngezogren stof , condenszuren en fijn
verdeelde kool- en metqaldeelt jes
die tezcrmen de sqmenstelling vctn
de olie vercrnderen, slijtcge veroorzqken en door de zuurvorming
het metcraloppervlcrk crcntcrsten. Dit

zo.l nqcrrmcrte de verontreiniging
crcngroeit de beschadiging doen
toenemen. Het niet tijdig verversen
vctn de smeerolie kan dcrcrrom zeer

Oliepeil

Het peil vqn de olie in het carter
wordt cf gelezen op de peilstok.
Controleer het peil steeds nqdat de
motor enige tijd heeft stilgestqcrn en
de motorolie dus meer gelegenheid
heeft gehcrd in het carter te zcrkken.

ernstige gevolgen hebben.
Men tcpt de smeerolie cf wcrnneer
de olie wqrm, dus goed vloeibaqr
is en vergeet hierbij het f ilter niet
(stop I in crfb. 12). Bovendien is het
belcrngrijk om het voertuig horizontccrl te plcctsen.

Ten sterkste wordt

cf

gercden

de

motor met petroleum enz. door te
spoelen. Het zql onmogelijk zijn crlle

Afb.

t

t

OlÍepeilstolr

Het oliepeil moet steeds blijven gehcndhocrfd tussen de merktekens;
en mqg nog hierboven noch hieronder komen.
t6

ry
Afb,

12

SnreerfÍlter

petroleum crf te tcrppen, zonder de

pcrn te verwijderen: deze

crchter-

gebleven hoeveelhei d zoJ de nieuwe
olie verdunnen. Mcrck de vuldop

goed schoon crlvorens deze

te

openen.

nieuw element. Tap hiervoor het
filter crf (stop I in cfb. I2), verwijder de kolf (3) door bout Q) los
te drcraien en neem het filterelement

uit. Reinig f ilterkolf en breng een
nieuw filterelement ctctn. Monteer
element en kolf weer en laat motor
een ogenblik drqaien teneinde het
filter met olie te vullen. Controleer

Smeerolielilter

Het smeeroliefilter moet

iedere

8000 km worden voorzien vctn een

dcrqrncr het oliepeil en

vul

zonodig

bij.

BNANDSTOFSYSTEEM

brandstof we![, dcrn het risico te
nemen vcrn bedrijfsstoringen ten

Reinheid vcn de brcndstof

Voor een goede werking vctn
dieselmotor is reinheid vcrn

de
de

brcrndstof een eerste vereiste.

gevolge vctn verontreiniging.
Brandstoftcrnk

Gebruik geen brqndstof uit een vcrt

Rijd de tcnk niet geheel leeg, dacrr

dat een tijd open heeft

dit vervuiling kcln veroorzaken

gestcrcrn en

wqcrrin zich dus zeker wcrter en stof
bevinden. Gooi liever een paar liter

en

er bóvendien lucht in het brcrndstofsysteem komt.

3

[fb. 13
1. Tankzeef

2. Groffilter
3. Inspuitpomp

Schemcr brcrndstolsysleem

4. Opvoerpomp 7. Invoer
8. Verstuivers
5. Fijnfilter
6. Ontluchtopening9. Terugvoerleiding

10.

Verstuiverfilter

I 1. Ontluchtpijpje
12. Tank
T7

Het fijnfilter (crfb. I6) is gemonteerd

in de brandstofleiding tussen de
opvoerpomp en de inspuitpomp. Ncr
iedere 16.000 km moet het element
worden vernieuwd.

y-w-

ll

-fI*fERr
Afb. 14

Tqnkzeef

Tap de tank daarom iedere

48.000
de

km cf en reinig tegelijkertijd
bodemzeef

.

Afb. 16 Brqndstoffiinfilter
Schroef de moer

(

I

) boven

qcrn het

filter los, wccrdoor de filterkolf loskomt en het element kqn worden
uitgenomen. Reinig de filterkolf en
monteer dcrn het nieuwe element.
Het oude element mcg niet opnieuw

worden gebruikt.
De pckking qcrn de bovenzijde vcln

de kolf moet door een nieuwe
worden vervqngen. Let er op, dat
de pcsvlcrkken en de pckking schoon

lfb. 15 Brqndstofgrolfilter

Brqndstof f ilters

Het groffilter (zie cfb. l S) bevindt
zich in de leiding tussen tank en
opvoerpomp en moet iedere 8000 km
worden gereinigd. Door bout ( I ) los
te drcrcrien kcrn de kolf Q) worden
cfgenomen.

t8

zijn. Voer cl deze werkzacrmheden
uit met schone hqnden.
Het filter wordt crutomctisch ontlucht
door een ncruw gcrctje in de terugvoertreiding ncrcrr de tank.
Brqndstof leidinEen

De leidingen moeten absoluut lucht-

dicht zijn.
Lekken in de

brandstof leidingen

kunnen optreden qcrn de perszijde

of ccrn de zuígzijde

vcrn de brcrnd-

stofpomp.
Lekken aan de perszíjde.

Om deze op te sporen mcrcrkt men
wartels en leidingen crcrn de buiten-

zijde schoon en controleer die
terwijl de motor drcrait.
Men moet voorcrl zorgen de wcrrtels
vcrn de brcrndstof leidingen niet te
forceren bij het crandrqcrien.

Afb. 17 Inspuitpomp

Lekken aan de zuigzíjde.

d.w.z. tussen brcndstoftcnk

en

brcrndstoftoevoerpomp, wqqrdoor
lucht in de leidingen binnendringt.
Men moet in dit gevcl crlle wcrrtels
tussen brcrndstoftank en brcrndstof pomp goed vcrstzetten.
Er kcrn ook op crndere wijze lucht in
de leidingen komen, nl. wqnneer er
te weinig brcndstof in de tcrnk is.

Controleer dit dus in de eerste

De inspuitpomp

De brcrndstofinspuitpomp is

een

precisie-instrument, dcrt alleen mctg
worden behcndeld door specicrlisten,
die over het dcrcrrvoor noodzckelijke
gereedschcrp beschikken.

In de

crf

stelling vctn de regulcrteur

mcrg geen wijziging worden

crcrn-

gebrccht, dcrqr dcn de gcrrcntie

plcrcrts.

vervqlt. Wcnneer de

Ontluchten

toevoer nctctr de verstuivers normqcrl
is en het ,,krqkenn' vctn deze goed
kcrn worden wqargenomen, kan de
oorzcrck vctn niet stcrrten vctn de

Wcrnneer ondcrnks crlle voorzorgen

toch lucht in het

brcrndstof systeem

komt, moet men dit ontluchten.
Gewoonlijk kan dit beperkt blijven
tot de lcge drukleidingen. Hiertoe
gcrct men <rls volgt te werk.

l. Geef enige slcrgen met de hef boom vcrn de toevoerpomp n in
cfb. 17).
2,

Open vervolgens de ontluchtings-

kraqn ( 1) vqn de inspuitpomp.
Pomp met het hcndpompie de
brcndstof op tot er geen lucht
meer uit de leiding komt. Sluit

cl pompende de kracrn weer.

brcndstof -

motor liggen in een foutieve af stelling vcrn de pomp. Het is in dit
gevcl gewenst, uw motor door de
DAF-cgent te lcrten controleren en
af

stellen. Na iedere

4

I

.0 0

0

km

verdient het acrnbeveling de inspuitpomp te lqten controleren en testen
door een vakkundige.
Iedere 4.000 km dient de ccrrterolie
vctn de inspuitpomp te worden ververst met cq. Ye liter motorolie.

Mcck de vccuumleidingen los vcrn
de regulcteur en blccrs deze leidingen door met perslucht. Controleer

tevens de werking vcrn het
membrccrn. Druk hiervoor de stop19

hefboom in de stopstcrnd, sluit met
uw vingers de openingen vqn de

oefenen.

vqcuumcrcrnsluitingen crf, en lacrt de
stophefboom los. Het membrccn mag

Luchtlilter

niet terug komen. Bij verwijdering
vcrn de vingers moet het plotseling

worden teruggedrukt door de krcrcht
vctn de veer.

merkbqre invloed op de motor uit-

Het luchtfilter dient periodiek

te

worden schoongemcrcrkt (tegelijk met
iedere motorolie verversing).

De versluivers

Voor een goede werking vqn

de

dieselmotor is het een absolute
vereiste, dqt de verstuivers op de
juiste inspuitdruk zijn crfgesteld.
Voor controle vcrn de inspuitdruk
moet men gebruik mcrken vcrn de

hiertoe bestemde specicrle qppcrrqtuur. De uitvoering vcrn deze werkzcrcrmheden mqg alleen worden
opgedrqgen ctcrn deskundigen.
Het verdient crcrnbeveling steeds
enige op de juiste druk cfgestelde
reserve-verstuivers bij de hand te

Afb. t I

hebben.

Luchtfilter

Wqnneer men twijfelt, of een ver-

Verwijder de oliepcn en het element

stuiver niet goed functioneert,

Wqs deze uit Ín gasolÍe, droog

kcln

men qls volgt te werk gqcrn:

Dracri bij stationcrir toerental

beiden met samengeperste lucht en
de

wqrtels ctqn de verstuivers één voor

één een halve slcg los.

vul de pcrn tot het

aangegeven

merkteken (tussen de pijlen).

Wcrnneer

men nu de wqrtel vctn de defecte
verstuiver losdracrit, z'o,,l dit geen
KOELSYSTEEM

Het is vcrn belcrng het mcrximale
koelef fect vctn het koelsysteem te
behouden. Spoel dcrqrom cilinderkop en rcrdiqtor twee mccrl per iclcr
door.

rqdicltor niet verstopt rccrht door

2A

goede

warmte cfgifte.
Wqnneer het koelwqter kookt, zel

dqn de wqgen stil, doch lcqt

de

motor stqtioncrir (dus onbelast) doordracrien totdat de temperatuur vcrn

Zorg ervoor dat de voorzijde vcrn de

vuil ol insecten. Dit belemmert

goede koeling, dus een

een

het koelwater is gezckt. Giet geen
koud wqter in een wctrme motor.
Hierdoor kunnen cilinderkop, -blok
enz. scheuren.

Thermostcqt
De thermostqcrt regelt de koelwcrterbij koude en 'wqrme motor.
Wcrnneer de bedrij f stempercrtuur
nog niet is bereikt wordt het koel-

stroom

wcrter viq een omlooppijpie teruggevoerd ncrcrr de pomp.
Het zcl duidelijk zijn dct een goede

werking vctn de thermostcrcrt zeeî
belcngrijk is voor de juiste bedrijfstempercrtuur. Een def ecte thermostcrat moet daqrom direct worden
vervcngen.
Afb, 20 Aftcpkrcrcn vcrn cilinderbloh
V-SnACrf

De spcnning vcrn de V-snacrr dient
op geregelde tijden te worden gecontroleerd. Bij een juiste spclnning
moet men de snacrr tussen ventilqtor

en dyncrmo t 2-15 mm

kunnen

indrukken (zie qfb, l9). De spcnning
kcrn ingesteld worden door middel
vcrn de stelbout in de dyncrmosteun
bevestigingsbouten
hebben losgedrccid.

verstopt rcrken vctn kcrncrlen te
voorkomen. Acngezien echter het
blok thermo-syphon koeling heeft
kcrn men niet op de gebruikelijke
wijze doorspoelen. Gc daqrom crls
volgt te werk:

l. Verwijder de vuldop en tqp

ncr eerst de beide

te

2.

rcrdictor en cilinderkop cf. Breng
de vuldop weer crcn.
Mcck de radiotorslqngen los van

het motorblok.

3. Steek een waterslqng in

de

onderste rcdicrtorslcrng en drcrqi
er een lap omheen teneinde zo
weinig mogelijk druk te verliezen.

[fb. 19

V.shqCr.spcrnning

Doorspoelen
Lcrcrt tweemcrcrl per jcrclr het \oelsysteem doorspoelen teneinde het

Alb.

2l

Aftcpkrqqn in rcrdiator
2T

4. Lcrct nu wcrter door de rcrd.icrtor
stromen totdclt het er qcrn de
5.

bovenzijde schoon uitkomt.
Mccrk het thermostqqthuisdeksel
los en verwijder de thermostact.

6. Controleer de werking vcrn de

drie methoden:

[. De wagen

plcrcrtsen

in een ver-

wqrmde ruimte of de motor ver-

wctrmen met behulp vqn een
ver\Mcrrmer, welke onder de

motorkcp of de oliepcn wordt

thermostcrcrt.

7. Breng de thermostqat weer crqn
en mcrqk de rcdicrtorslcng vast.
8. Vul het gehele systeem met
zacht wcrter en tcp dit weer cf
nqdqt de motor de bedrijfstemperctuur heeft bereikt. Dit
kqn het beste qcrn het einde vcrn
de dcg gebeuren daqr niet met
koud wqter mqg worden gevuld
voordat de motor is crf gekoeld..
Doe dit enige malen en spoel bij
de lacrtste keer de rcrdiator nogmaals door.

geplccrtst.

2. Het koelwqter uit het

gehele

systeem crftcppen, wqnnecr het
voertuig in een onverwqrmde
ruimte of in de buitenlucht wordt
gezet.

3. Het vriespunt vcrn het koelmiddel
verlcrgen, door toevoeging vcrn
qnti-vries.

Aftcppen
Het koelwcrter moet na gebruik vcn
het voertuig volledig worden crfgetcpt en worden opgevq4gen.

Verwijder hiervoor de vuldop

Anli.roest middel
Het is strikt noodzckelijk zomer en
winter een qnti-roest middel crcrn
het koelwater toe te voegen, teneinde de corrosieve werking in het
koelsysteem te onderdrukken. Ats
qnti-roest middel moet een emulgeerbcrre olie (bijv. Shell Doncrx C)
worden gebruikt, welke L % vqn de

hoeveelheid koelwater moet bedrcrgen. Het koelwcrter

krijgt hier-

door een melkwitte kleur. Wcrnneer
tijdens een geregelde controle mocht

ken dcrt het koelwcrter doorzichtiger is geworden mag I 0 0 cc

blij

worden toegevoegd.

en

open de cftcpkrcrcn in het cilinderblok en in de onderbck vcln radiqtor
(crfb. 20 en 2L).
Teneinde te voorkomen dcrt enig
water zal achterblijven lcrat men de

motor gedurende zeer korte tijd
stcrtionqir dracrien. Het in emmers
opgevangen wcrter zcJ gedurende

de stilstand in een verwqrmde
ruimte moeten worden geplcrcltst en

bij het wederom in gebruik nemen
vcrn het voertuig in de rcrdicrtor
moeten worden gegoten, omdqt het

steeds opnieuw vullen vctn vers
wqter de vorming vcn ketelsteen
bevordert.
Ncr het vullen vcrn het koelsysteem

Bii vorsl
Voor de vorstperiode invcrlt is het
k de nodige voorzorgs-

noodzqkelij

mccrtregelen

Om dit te voorkomen bestaqn er

te

tref

fen. Het

koel-

wqter vctn het systeem mctg niet

dient men de motor 2 tot 3 minuten

snel stctionair te lcten lopen en
bij te vullen tot het

dacrrncr weer

overlooppijpje.

bevriezen, dcrcr dit een beschcdiging

Anli.vries middelen

vcrn het blok, de radictor, de pomp
en de leidingen zqJ veroorzaken.

Er zijn in de hcrndel diverse prepqrqten verkrijgbccr, die men onder

22

de nctcrm vcrn anti-vries middelen
trcrcht te verkopen. Deze voldoen
evenwel niet qqn de gestelde eisen
en kunnen, crlhoewel zíj een vriespuntverlcrging €Íeven, qclnzienlijke
schcrde in het koelsysteem crcrn-

leren (lekkcrge vqn glycol in

2.

richten. Er wordt met nqdruk op
Eewezen een cnti.vries te gebruiken

Ycrn een bekend
meÍk,

en belrouwbqcrr

Het toepcrssen vqn dieselolie,
petrolellrr, glycerine enz., wordt ten
sterkste cf gercrden. De uitwerking
vctn genoemde produkten is vcrn
dien, qcrrd, dat een ernstige beschcdiging kcrn plccrts vinden. Het

dcrn wcrter.
3.

Indien de hoeveelheid koelvloeistof nct een periode vermindert,
moet een mengsel vcln gelijke
scmenstelling eils het oorspronkelijke worden bijgevuld. Wcter

meest geschikte qnti-vriesmiddel
voor deze motor is een vloeistof op

qlleen zc.l het vriespunt

glycol

hogen.

bcrsis.

Het is niet mogelijk vcrn crlle goede
soorten qnti-vries hier de mengverhoudingen weer te geven. De

4.

goede soorten worden prcrktisch
alle in bussen verkocht, \Mqarop
de mengverhoudingen stqcrn qcrngegeven.

ver-

Anti-vries gemorst op de carrosserie zrl..l het lakwerk crqntcrsten.
Spoel dit rijkelijk met wcrter crf.
Het crfpoetsen met een doek
vergroot slechts de oppervlakte
vctn <rcrntqsting.

5.

Wordt bij het verwisselen

vcrn

de motorolie een kleverige
substcrntie in de cfgetcrpte olie

Enige opmerlringen

l. Alvorens over te

de

motor veroorzcckt vcrstkitten vctn
delen). Ook de wqterslqngen
dienen te worden ncrgezien en
eventueel te worden vervqngen.
Wordt het koelsysteem gevuld
met een qnti-vries mengsel, dan
zq.l de vulling slechts tot even
boven de pijpjes mogen komen,
crcrngezien bij temperqtuurverhoging dit mengrsel meer uitzet

tot

het

gebruik vqn crnti-vries, verdient

gevonden dqn kcrn worden qctngenomen dcrt de crnti-vries in de

het acrnbeveling het koelsysteem
terdege te reinigen en de kop-

motor is terechtgekomen. Een
grondige reiniging en inspectie

pakking op lekkcrge te contro-

zijn dqn noodzakelijk.

grcrcrn

PERIODIEK ONDERHOUD

DtrGEtITKS

L Controleer het oliepeil met de
peilstok en vul bij indien nodig.
2. Controleer de hoeveelheid wcter
in de rqdicrlor.

3.

Controleer de brcrndstofvoorraad
in de tank.

4.

Koelwcterslcrngverbindingen en

5.

hoedanigheden vcrn slcrngen controleren.
Werking van rolhoes controleren.
23

IEDERE 4O||O KU

1. Motorolie verversen.
2. Luchtfilter reinigen en filterolie
verversen met motorolie.

3. Cqrterolie

vcrn inspuitpomp verYE liter motorolie.

versen met ccr.

4. Filter op kleppendeksel reinigen
en olie verversen.

5. V-snqcr spcnning controleren.
6. Alle leidingen en pijpverbindin-

N

gen controleren.

7. Smoorklepbediening smeren.
8. Werking vcrn vccuumpomp

of

Alb, 22 Vacuumpompfilter

ge-

5. Alle bouten en moeren

compressor controleren.

9. Bediening uitlcratrem (indien
monteerd) smeren.

Denk speciccl <rqn inspuit- en
vqcuumpomp (eventueel com-

IEDENE S||OO KM

pressor).

1. Kopbouten vctn compressor
controleren.

2. Filtergcrcsje in vcrcuumpomp
reinigen.

7. Acrndrijving toerenteller crcrn
rechterzijde vcrn motorblok
vet smeren.

8. Filter crchter ontluchtpijp

vernieuwen.

vcrn

motorventilcrtie reinigen.

Element brcndstofgroffilter

reinigen.

IEDERE {8||O|l KIII

1. ZeeÍ, in oliepcn reinigen.
2. Verstuivers demonteren, reinigen

IEDENE T6|l|10 KM

I. Element

brcrndstof

fijnfilter

vernieuwen.

2. Klepspeling controleren. De speling (bij koude motor) bedrccrgt
0,5 mm.

3. Maximum onbelcrst
4. Afstelling stcrtioncir
controleren.

en testen.

3. Compressor reinigen.
4. Persleiding vcn compressor ncrcrr
drukregelaar reinigen c.q. vervcngen.

toerentcrl

5, Inspuitpomp testen en vullen
met motorolie (Ve liter).

controleren.

24

6. Motor uitwendig reinigen.

spcrcrrzactm nîet

3. Smeeroliefilterelement
4.

vcrn

motor en crccessoires nqtrekken.

toerentcrl

6. Brcrndstoftcnk

crftcrppen en
bodemzeef reinigen.

NIEUWE OF GEREVIDEERDE MOTOR

Bij een nieuwe of gerevideerde motor moeten tÍjdens de inloopperiode enige
extrcr beurten worden uitgevoerd en wel bij:
600

2. Luchtfilter reinigen en verversen

KITI

1. Motorolie verversen.
2. tuchtfilter reinigen en verversen
met motorolie.
3. Oliecarter vcrn inspuitpomp ver-

met motorolie.
2500 KM

l.

ZeeÍ.

in onderccrrter reinigen.

20cfl52

Afb. 23 Acnhaclvolgorde cilinderkopmoeren
(Acnhcrclspcrnning 25-26,2 mkg.)
versen met motorolie.

4. Filterelement vctn smeeroliefilter
vernieuwen.

5. Cilinderkopmoeren aanhalen
crfb. 23\.

6. Klepspeling

controleren.

met motorolie.

4. Fitterelement

verversen.

vcrn smeeroliefilter

vernieuwen.
Brcrndstof grof

1400 KlrI

1. Motorolie

(zie

2. Motorolie verversen.
3. tuchtfilter reinigen en verversen

f

ilter reinigen.

Klepspeling controleren.

STORINGSTABEL
Start niet
Brqndstoftcrnk leeg.
Toevoerpomp defect.

Verstuivers verstopt.
Inspuitpomp defect of onjuist crfgesteld.
Lucht of lekkcge in brcrndstofsysteem.
Te lcrge qccuspcrnning.
Te dikke smeerolie.
Hcngende kleppen.
Lekke koppcrkkÌng.
Verbroken of slechte mcrsscr.
Zekering serie pcrrcrllelschcrkelcrcrr doorgeslcrgen.
25

Stcrl, mqcÌ stopt weer
Brqndstof

leiding of f ilter verstopt.

Ontluchtingsstop op brcrndstofpomp los.
Lekke ontlcstklep op filter.

Lucht in brandstofsysteem.
Toevoerpomp defect.

Ontluchtleiding op tank verstopt.
Uitlclatrem onjuist cfgesteld.

Slacl over
Hcngende kleppen.

Verstuiver verstopt of defect.
Lucht in brcrndstofsysteem.
Overyerhitting
Verstopte rqdiator.
Defecte wcterpomp.

Slippende V-sncrqr.
Te weinig wcrter.
Thermostccrt

blijft

Inspuiting te

hcngen.

lcrcrt.

Uitlcct' rookl
Smeerolienivequ te hoog.
Lekkende verstuiver.

Inspuitpomp te lcclt.
Lcrge compressie.
Mcrximum inspuitpompopbrengst

te

hoog.

Motor trekt nÍet
Pompopbrengst te klein.
Lekkende kleppen.
Te kleine klepspeling.
Versleten zuigers of veren.

Luchtlilter verstopt of boven niveau gevuld.
Slecht cfgestelde uitlqqtrem.
Brcrndstof

f

ilter

verstopt.

Motor loopt onregelmctig
Lucht in brqndstofsysteem.
Toevoerpomp defect.
InspuÍtpomp defect.
Lekkende inspuitstukken.
26

CHASSIS

TECHNISCHE GEGEVENS
(Voor olie- en vetsoorten, zíe lactste blz.)
Koppeling
Vrije slcrg koppelingspedcrcrl
Speling hefbomen crcn
koppelingshuis

+- 35

mm

1,7 mm

Versnellingsbclt
Olie-inhouden:

4 versnellingsbcrk
5 versnellingsbck

3,75 liter

3,5 liter

AcndrÍifqssen

multi-purpose vet

Smeermiddel

Achlercs
Olie-inhouden:
13 serie enkele reductie

dubbele red.uctie
I5l2 - l6 serie enkele reductie
dubbele reductie

7 liter
13 liter

I liter
l3 liter

I

Voorqs

lo +-

Vlucht
Ncrloop (uitgezonderd A l6 DD)

2" 30' -{- 3 0'

Ncrloop A 16 DD
Toespoor

l-3

30',

2" +

30',

mrq

Fuseepenhelling

go

Mqx. wieluitslcg binnenwiel

39"

Stuurinrichting
Olie-inhoud stuurhuis

I liter

Wielen
Wielenmcrcrt

l3 serie
l5l2 en 16 serie

6.0
6.5

X 20 (8 gcrcrts)
X 20 (8 sccts)

Bcnden
BqriCenmcrat:

13 serie

I5l2 en 16

serie

8.25
9.00

X
X

20112 p.r.
20112 p.r.
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Bcrndenspcrnning

Voor bandenspcrnning wordt

:

ver-

wezen nctctr de specificatie vctn de
bcrnden f crbrikant.

Remsysteem

Vrije slcrg rempedccrl
Mcrx. onderdruk

l2-13

in vqcuumtank

mm

0,6-0,8 kg/cm2

Mcx. druk in luchtdruktcrnk(s)

4 ,8 - 5

Inhoud vorstbeveiliger

200 cm3

,3

kg/cm2

ALGEMEEN ONDERHOUD
KOPPETING

moet hier I,7 mm bedrcrgen. Drcci
eerst de borgmoer los. Bij een te
kleine vrije slcrg moet men de bout

linksom en bij een te grote

slclg

rechtsom dracien. Vergeet voorcrl
niet de borgmoer weer vast te zetten.
Ontluchten

Vul het reservoir, schuif een rubber
slcrngetje over de ontluchtingsnippel
vcrn de hulpcilinder (zie 2 afb. 25).
Hcrng het andere einde van de slcng

'

Alb, 24 De hoofdcilÍnder
mel resenroir

De koppeling wordt hydrculisch
bediend. Het vloeistofpeil in het
reservoir (zie cfb. 24) dient iedere
2000 km te worden gecontroleerd.
De cfstelling vcrn de vrije slcrg vctn

het koppelingspedcrcl

geschiedt
d.m.v. een stelbout crcrn het koppelingshuis l.zie I crfb. 25). De speling

28

in een glcrzen potje gevuld

met

schone remvloeistof.

Drqcri de nippel een slcrg los. Trcrp
het koppelingspedccl lcrngzccrm in,
en draci de nippel v/'eer vcrst juist
voordat het pedcrcl het einde vcrn

zijn slcrg heeft bereikt.
Lacrt het pedcrcrl terugkomen. Herhcrcrl deze hcrndeling totdat geen

luchtbellen meer in het

pot je

opstij gen.

Controleer tijdens het ontluchten
regelmcltig het vloeistof nivecru en

vul zonodig bij, teneinde te voorkomen dcrt lucht in het systeem
komt. De in het potie opgevqngen
vloeistof is niet geschikt voor
onmiddellijk gebruik, dqcrr er zich
nog teveel lucht in bevindt. Gebruik

nooit vuile remvloeistof opnieuw.
In het hydrcrulische systeem moet
originele remvloeistof worden gebruikt om ccntcsting vcrn de rubberdelen, luchtvorming in het hydrqulische systeem en verdere
ncrigheden te voorkomen. Zorg ervoor dat tijdens het ontluchten de
vloeistof niet meer dcrn Ll3 in het

Afb. 25 KoppelinEsbediening

l. Afstellen
2. Ontluchten

reservoir daalt.
VENSNETIINGSBAK

EN ACHTENBNUG

beuren, ncrdcrt de wqgen enige tijd

wcrrmer (dunner) en vloeit gemcrkkelijker weg. De eerste maal
dient de olie ncr 600 km te worden

heeft gereden. De olie is

ververst;vervolgens om de 16000 km.

Het crftcppen vcrn

en

versnellingsbcrk
crchterbrug kcrn het beste gedcrn

STUURINNICHTING

Te grote speling in de stuurorgfcnen
is een oorzcrak vcrn onzeker sturen,

slcran vctn het stuur en te veel
speling in het stuurwiel.
Men noet eî echter rekening mee

Conlrole bqndenspcnning

BANDEN EN WIEI.EN
Bqndensliitcge

Het controleren vctn de spcrnning
moet gebeuren crls de bcnden koud

zijn, daar bij een wqrme band

de

spanning enigszins hoger zcrl liggen.
Denk bij het op spcrnning brengen
vctn de bcrnden óók crcrn het ieservewiel. Gebruik een goede bqndenspcrnningsmeter.

Olie en vel

Olie, vet, petroleum e.d. zijn zeer
schcrdelijk voor rubber. Verwijder
dit dcrn ook zo snel mogelijk van de
band.

houden, dcrt d.e oorzack hiervcrn zowel kan liggen in de stuurinrichting
zelf crls in de speling in de stuurverbindingen.

Overlcdingen en een ongunstige
verdeling vcrn de lcrding zijn zeer
schcrdelijk voor de bcrnden.

l. Een verhoging vctn de bqndenspcrnning boven die, welke crcrnbevolen is, heft niet de gevolgen
vcrn de overlcrding op.

2. Snel rijden, heftig

accelereren,

hcrd remmen en het snel nemen
vctn bochten , zijn fqctoren, welke
alle zeer ongunstig ziin en de
slijtcrge vqn het oppervlclk beinvloeden.
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3. Sterke en plotseling

optredende

plccrtselijke wrijvingen b.v. door
het schuren lcngs een trottoirbcnd, een losse steen op de weg

of een vrij diep

gcrt

in de wegr,

kunnen ernstige schcrde crctn de

4.

bcrnd veroorzaken.
De voorwieluitlijning is eveneens
vctn groot belcrng voor de toe-

stcrnd vcrn de bqnden. Onjuiste
uitlijning zq.l direct kenbcrcrr
worden in de vorm vqn bandenslijtage.

de conische kant vctn de bout vqlt
en voor het buitenwiel de conische
veerring, vrij zijn vctn stof en verf
en dqt ook de vlakken vcrn de wielschijf en de naafflens, die tegen
elkacrr vcrllen, goed schoon zijn. Dit

geldt eveneens voor de tegen elkcrar

liggende vlakken vcrn de dubbel
gemonteerde qchterwielen.

Door qqnwezigheid vcrn vuil e.d.
liggen de wielen niet vlck en ont-

die losse verbindingen, speling en slijtcge tengevolge hebben. Let op het bovenstqqnde in het bijzonder wqnneer
men reserve wielen 'monteert, dacrr
deze dikwijls door stof en modder
zíjn verontreinigd.
stacrn verhogingen,

Wielmoeren
De moeren vcrn de wielen, die nieuw
of verwisseld zijn, moeten ncr I00 km
nog eens worden crcngedrcrclid. Doe

dit

Men lette er op, dclt de verzonken
gcrten, wcrcrrin voor het binnenwiel

dicrgonccrlsgewijze.

Alvorens een wiel te monteren lccrt
men een druppel motorolie op de
wielbouten vcrllen om te voorkomen,
dcrt de moeren door roest vast gaan

de verzonken gcten zorgvuldig

zitten.

schoonmqken.

Vcn pas geverfde wielen moet

men

NEMSYSTEEM

Deze series zijn uitgerust

Indien het vermoeden bestccrt,
dat er lucht in de remleiding
crcrnwezig is, moet het systeem

met

hydrculische remmen, voorzien vcrn
een vccuum rembekrcchtiger. Het
rempedcrql werkt hydrqulisch op clle
vier wielen en de hcrndrem mechanisch op de crchterwielen.
Het gebruik vcrn de hcrndrem heeft

worden ontlucht.

2. Een lange pedcrclslcrg is een
teken, dclt de remmen moeten
worden bijgesteld.

geen invloed op het hydrclulische
remsysteem of omgekeerd.
Op deze series kcrn op verzoek een
luchtdruk-hydrqulisch remsysteem

Controleer met ingetrclpt rempedcrcrl het systeem op lekkcge.

Dit

zíjn gemonteerd.
Onderhoud

l. Controleer of het rempedcrcl

vcrst

crqnvoelt en niet de neiging heeft
om zich crls spons (veerkrcrchtig)

te gedrcrgen. Dit wijst op een
gebrek qcrn remvloeistof , een
lekkende leiding of luchtbellen
in het remsysteem.
30

3.

zo.l opvcrllen bij het nqzien
vcrn de verschillende verbindin9€r, bovendien zc.l het rempedcrcl lcrngzcrqm verder kunnen
worden ingetrclpt.
Iedere 2000 km moet de hoeveelheid remvloeistof worden gecon-

troleerd. Een vlugge of qcrnzienlijke dcling vcrn het nivecu duidt

op lekkcrges in sommige delen
vctn het systeem, die moeten
worden opgespoord en verholpen.

Het voorrcqdtcrnkie bevindt zich
cqn de binnenzijde vcrn de motorkap. Het nivecru moet 2 tot 3 cm
onder de bovenrcnd stacrn.
Er dient op te worden gelet, dcrt

het

gcrcrtje

in de vuldop geheel

open is.

Luchtdruk bediende remmen
Wqnneer de remmen met luchtdruk
worden bediend, zijn in de leiding
tussen compressor en tank nog een

olie- en wcrtercrfscheider (A)
b. 27 ) , een drukregelaqr en

qf

(zie
een

vorstbeveiliger (B) gemonteerd.
Vcreuum rembekrcchtiger

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 vctcuum

in de vqcuum voorrqqdtcnk is, er
geen of nagenoeg geen bekrachtiging crcnwezig is. Men moet in zo'n
gevcrl dus met de voet een grotere
krcrcht op het rempedcrcrl uitoefenen
om dezelfde remvertrcging te kunnen

hclen.

Controleer geregeld de leidingen
vcln de rembekrcchtiger op lekken.
Vccuum-bekrcchtiger lrekkers

wcrtercfscheider,

drukregelcrar en vorstbeveiliger

De olie- en wcrterafscheider

Smeer de vqcuum-bekrachtiger vcrn

de trekkers igdere 32.000 km

Afb. 27 Olie. en

met

mcrximcrcJ 25 cc remvloeistof.

moet

dcrgelijks worden crfgeblczen om
olie en water te verwijderen (A in
crfb.

27 |

.

Stcrrt de motor en druk de knop ( 1)

in tot condens e.d. zijn cfgeblclzen.
Teneinde de banden op te pompen
de crf scheider is
de vleugelmoer Q) te
verwijderen en de slcrng crcrn te

dient men

ncldcrt

crfgeblcrzen
brengen.

Achter de drukregelacrr is

een

vorstbeveiliger gremonteerd teneinde
bevriezing vcrn condenswqter tijdens
de vorstperiode te voorkomen. Vóór
de winter moet de beveiliger
gedemonteerd en grondig gereinigd
worden.

Afb.
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Vqcuum.renbekrcchtiger
(trehkersl

Wcrnneer de temperqtuur beneden
het vriespunt daalt moet de vorstbe-

veiliger in werking worden gesteld.

3l

niet uitgetrokken: geen beveiliging
(crfb. 28).

Luchtketels dienen dcgelijks te
worden cfgetcpt bij lopende motor.
Wqcrrsehuwing:
W'crnneer er geen of onvoldoende
luchtdruk in de voorrccrdketel is,

kqn er cbsoluut niet worden geremd,
dus ook niet met een vergrote krccht

op het rempedqcrl.

Alb. 28 Vorstbeveiliger
Hiervoor is een vulplug met peilstok
ccnwezig U in afb. 27). De vulstop
moet worden geopend met stilstqande motor. De knop (5) moet in
de onderste stcnd stqan.

De regelknop (5) bevindt zich crcrn
de bovenzijde. Geheel uitgetrokken
beveiligino

:

Afb. 29 Afblacskrqnen

Afb,

l.

Vcrcuumpomp.

2. Meter.
32
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@
Schenc vccurun bekraehtÍgd hydrcut Ísch rensysleern

3. Vacuumtank.
5. Hoofdremcilinder.
4. Vcrcuumbekrcrchtiger. 6. Remschoenen.

t@q
Afb. 3 t

t.

6. Overstroomklep.

Compressor.

2. Olie-

Schemcr luchtdruk.hydrcrulisch remsys leem

en

7

wctercrf scheider.

3. Drukregelccr.
4. Vorstbeveiliger.

. Leidingfilter.

8. Meter.
9. Remklep.
10. Lucht-hydrculische
cilinder.

5. Luchtketels.

.

I t. Voorwielremmen.
12. Achterwielremmen.

13. Hcrndremklep.
14. Afsluiter.
15. Koppelingskop.

'---'i
i--'9-'
ll

r
I

@
Alb.

l.

32

Compressor.

2. Olie-

en

wqtercf scheider.

3. Drukregelcar.
4. Vorstbeveiliger.
5. Luchtketels.

Schemcr lushtdruk-m€Ghqnisch remsysteem

6. Overstroomklep.
7

. Leidingfilter.

8. Meter.
9. Remklep.
10. Stoplichtschcrkelcrqr.

11. Snelontlostklep.
12. Remkcrmers.
I

3. Hcrndremklep.

14.
t

A

f

sluiter

5. Koppelingskop.
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PERIODIEK ONDERHOUD
DAGELIIKS

IEDENE 4f|flf| KM

Remmen

KoppeIÍng

Luchtdruktqnks en olie- en wcter-

Bedieningscrs vctn koppelingslcrger

crfscheider crfblazen.

crqn beide zijden smeren vicr

Banden en wielen

nippels. Vrije slcrg vqn het koppelingspedccl controleren.

Bcrndenspcnning (ook vcrn
reservewiel) controleren met

het
een

bcrndenspcrnningsmeter. Controleren

of clle ventielen voorzien zijn vcrn
stof dopjes. Ncgcrcrn of de bcrnden
beschadigd zijn en steent jes en
qndere scherpe voorwerpen uit de
bcrnd verwijderen. Geen olie of vet
op de banden lcrten zitten, deze
tcrsîen rubber

de

Versnellingsbck
Hoeveelheid olie in versnellingsbcrk

controleren en zo nodig bijvullen.

Kogel versnellingshefboom

met

motorolie smeren (zie crfb. 33).

crcrn.

IEDENE 2f|f||| KM

StuurinrichtinE
Stuurkogels en fuseepennen smeren.
Veren

Slijtplcrten smeren met vet.
Remmen

Afstelling vctn remmen en

rem-

pedcrcl controleren en indien nodig
nqstellen. Pedalen smeren.

Afb. 33 Kogel versnellinEshefboom

Nivequ vcrn remvloeistof in voorrqqdtcrnkje controleren en, zo nodig,

bijvullen tot 2-3 cm onder boven-

Acndrijfcs

rqnd.

Kruis- en

Werking vcrn hcrndrem controleren.

tussenlager smeren met vet.

schuif

koppelingen

en

Handrembediening smeren. Bedie-

ning vctn luchtdrukremklep smeren.
Alle gcrffelpennen smeren (oliekcrn).

Achteras

Overeenkomstig smeerschema door-

Hoeveelheid olie in qchtercrs controleren en zo nodig bijvullen tot crcrn
vulopening.
lVerking bedieningsknop voor scha-

smeren.

kelcrs controleren.

Chassis

34

Stuur

Oliepeil in stuurhuis controleren

en

zo nodig bijvullen.
Bcrndenlier

As vqn bcndenlier via de

5)

twee

nippels smeren.
Cqbine
Scharnieren smeren.
Koppelsehotel (crlleen trekkers).
Smeer schqrnierqs

Afb. 34 Luchtfilter

rembekrcrchtiger

via de nippels.

Mcrak drcrcriplaat schoon en vet deze

in. Houd contcrctring droog

(niet

invetten !).

Achtercrs

Olie verversen.
Bevestigingsbouten qqnhalen.

Oliepeil in schakelmotor controleren.
IEDENE S|||lO KM
Bemmen

Bembekrcchtiger (vqcuuml
Luchtfilter in cabine reinigen en in

Filter vqn olie- en

wctercrf scheider

reinigen.

remvloeistof dompelen.

Aan de crchterzijde vcrn iedere remcrnkerplccrt bij het luchtdruk-mechq-

Bouten en moeren crcrnhglen.

nisch remsysteem bevindt zich bij
de S-nok een plug. Ncr het verwijderen vctn deze plug dient de

Steekcrs en wielen

nokas spctctrzctctm met chqssisvet te

worden gesmeerd.
IEDERE Ioflflf|KM
Stuurhuis
Bouten qqnhalen. Eventuele speling
corrigeren.

Vlfiellcgers

Speling controleren.
Veren

Bouten vctn veerophcrnging

cctn-

drqqien om eventuele speling tussen
Versnellingsbcrk

Olie verversen.
Bevestigingsbouten cqnhqlen.

de rubber bussen op te heffen.
Moeren vcrn veerstroppen ctcrntrekken.
Schokbrekers

Vooras

Controleer de wieluitlijning.

Werking schokbrekers
'.n zo nodig bijstellen.

controleren

35

trcrndrÍifcs
Flensbouten v.,n kruiskopperingen

en ophcrngbouten vqn tussenlqgrer
acrnhclen.

smeren via de smeernippel op het
koppelingshuis'

tyiellcgers

Wielnaven demonteren en wiellcrgers schoonmcrken en invetten.

Ccrbine
Bouten en moeren

Vet goed in de lcrgers kneden

qqnhcrlen.

en

nqven voor tl, deel vullen met vet.

Chcrssis

Remmen

Geheel reinigen.

Remvoeringen, remtrommels

en

wielremcilinders controleren.
IEDE3E 32000

Vacuum rembekrcchtiger

KltI

Reductielrcstie
Reductiekcstje onder

snelheidsmeter

met enige druppels olie (SAE

I

(crlleen trekkers)
Rembekrcchtiger smeren met ZS cc
remvloeistof'

0)

smeren.

IEDERE IS|l|l|| KIII

Koppeling

Componenten remsysteem

Schuifbuis en druklcger spctqrzcrcrm controleren.

NIEUWE OF GENEVIDEENDE ONDERDELEN

Verrnclllngubcl cn cchlercs
Tcp de olie crl nq de eerste 600 Lm. Vul de huizen met dunne olie, cricl de
crcbterqs op en lcci de notor met middelmctig loerentcl ongeveer een minuut
drccien, terwijl de lweede of derde versnelling is ingeschcleld. Tcp weEr cf
zorg er voor dqt geen spoelolie cchterblijlt. VuI dacrnc tot dcn de nivecu-plugt

net de voorgeechreven olie.
Bij eerste vulling ycn een schqtelcs-dilferenlieel dient men ongev€er % liter
olie door de tweede vulplug (in het pignonhuis) te gieten.
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STORINGSTABET
KOPPELING

Slipt

Oniuiste crfstelling.
Voering verbrand of versleten.
Plcrten vet.

Hoofdcilinder verstopt.
Zuiger in hulpcilinder

vcrst.

Komt niet vrii
Te grote pedacrlslcg
Drukplccrt kromgetrokken.

Oniuiste drukvinger-cfstelling.
Lucht in het hydraulisch systeem.
Lekkcrge

in het hydrcrulisch

systeem.

Bctelt
Gebroken veren.

Versleten druklcrger of drukgroep.

Vork los op

crs.

VENSNELUNGSBAK
Mcrcrkt

te veel geluid
Onvoldoende of oniuist smeermiddel
Tcrndwielen of lcrgers gebroken of versleten.

Schckelvork verbogen.
Schcrkelt moeiliik

Koppeling komt niet vrij.
Schcrkelvorken klemmen.
Schakelringen klemmen.

Versnellingsbcrk los vcrn koppelingshuis.

Bliift niet

ingesehcrkeld

Tcrndwielen of lcgers versleten.
Schcrkelvork verbogen.
Versnellingsbcrk los vcrn koppelingshuis.
TUSSENAS

Abnormqle geluiden
Kruiskoppeling niet in juiste

stcrnd.

Olie gebrek.
Slijtcge in koppelingen of tussenlqger.
ACHTENAS

Bromgeluíd

Te weinig of onjuist smeermiddel.
Lcrgers

te

vast.

Versleten lcger.
Oniuiste speling tussen pignon en kroonwiel.
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Speling merkbcrcrr bii sloppen en/of slqrten
Losse crcrndrij fcs.

Koppeling ontsteld of versleten.
Inwendige ontstelling of slijtcge.
NEMSYSTEEM

Slepende remmen

Onjuiste cfstelling.
Terugtrekveer rempedccl zwak of gebroken.
Terugtrekveer remschoenen zwcrk of gebroken.

Remleiding verstopt.

of beschcrdigde wiellcrgers.
Remcilinders of bekrachtiger defect.
Bodemklep in remklep lekt.
Losse

Geen vrije pedccrlslcrg.
Ontluchtingsopening in hoofdremcilinder verstopt.
Vuil in remvloeistof.

Zuigertje in wielremcilinder blijft hcrngen.
Remklep defect.
Blolrkerende remmen
Remvoering plccrtselijk vet.
Geen originele remvoering.
Remmen onjuist clfgesteld.

Te grole vriie pedcclslcrE
Remvoeringslijtcrge.
Onjuiste crfstelling.
Lucht in remsysteem.
STUUNINRICHTING

Stuurwiel drccit zwccr
Te weinig olie.
Te lclge bqndenspcnning.
Onjuiste crfstelling.
Onjuiste voorwieluitlijning.
Stuurwiel stool
Te hoge bcrndenspcrnning.
Speling in voorwiellcrgers.
Versleten fuseepennen of bussen.
Def ecte schokbrekers.
Te veel spelinE

in stuurwiel
Onjuiste cfstelling.
Versleten stuurkogels.
Versleten f useepennen of bussen.
Speling in voorwiellcgers.
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ETECTNISCHE INSTtrtttrTIE
TECHNISCHE GEGEVENS
Accu:

12v

spcrnning:
ccrpcrciteit DA serie
DD serie

160 Ah/20h
120 Ah/20h

2X

Dyncmo:

DA serie

360

DD serie

4s0

W lLz v
wlrz v

Slarlmolor:

4 pkll? V
4 pkl24 V

DA serie
DD serie
Zekeringen:

lOX8A
2 X 25 A

DA en DD serie

Lcnpen:

(duplolcrmp)
45/40 W
Stcrdslichtlcrmp
4W
Achterlichtlcrmp
5W
Stoplichtlcmp/richtingqanwijzerlcmp 15 W
Richtingaanwijzerlcrmp vóór
15 Yy
Ccrbineverlichting
5W
Instrumentenverlichting. (groen)
2W
Controlelcrmpies
2W
Richtingqanwijzerschcrkelcrcrlcrmp
2W
Koplcrmp

ALGEMEEN ONDERHOUD
Aeeu
De crccu moet minstens iedere mcrcrnd

worden gecontroleerd. De vloeistof
(electrolyt) moet crltijd even boven
de plcrten stacrn. Is het nivecru
gezckt, dcn moet men uitsluitend
bijvullen met gedestilleerd wcrter.
Polen en poolklemmen vcrn de crccu
moet men steeds goed schoon en
vrij vqn oxydcrtie houden. Vet ze in

met zuurvrije vcseline.
Mcrcrk de luchtgcrctjes in de vuldoppen vrij door ze met een ijzerdrcrcrdje door te steken.
Het verdient qcrnbeveling de toestcrnd vcrn de qccu vcrn tijd tot tijd
te controleren door het s.g. vqn het
zuur te meten.
De volgende gegrevens kunnen
worden crcrngehouden:

Volledig gelcden 1,28-I,30;

half.
39

-f

l,l5

qccu

lezing moet voor de

ver-

ontlcrden

L,zL; beneden

geheel ontlcrden.

De

cf

schillende cellen ongeveer gelijk
zijn. Wanneer het zuur wordt Ee-

wogen moet gelijktijdig worden
gecontroleerd of de hoeveelheid die

in de zuurweger wordt

opgezosfen,

schoon is.

Dyncmo en slqrlmolor
De dyncmo moet iedere 32000 km
worden gecontroleerd teneinde een

Alb.

goede we.king te verzekeren.

l. BedrcrdinE. Controleer de

drcding en de isolcrtie op breuk
of beschcrdiging en zorg dcrt clle
crcrnsluitingen schoon zíjn en
goed vcst zitten.
2. Collector. Een vuile collector kcrn
worden schoongemcrcrkt door er
een schoon droog lcpje tegen te
houden en het anker lcrngzccrm
met de hand te drclcrien.

3.

35

De serie.pcrcrllelschckelcrqr

be-

Koplcmpen

De koplcmpen zíjn vcrn een type,
wcqrvcrn de ref lector en het glcrs
één geheel vormen. Zij geven een
qsymmetrische lichtbundel. Door
middel vctn een eenvoudige verstelling kunnen deze lcrmpen zowel
voor het rechts- als voor het linkshoudend verkeer worden ingesteld.

Borstels. Controleer of de borstels
vrij in de houders kunnen bewegen. Wcrnneer de borstels zo

A. Het crfstellen vcrn de

ver zijn versleten dat de borstel-

I.

houder crcrnligt, moeten

de

borstels worden vervcrngen.
Indien de dynqmo ncr deze controle

nog onvoldo.ende werkt dient
dyncrmo en regelcrcrr door

men
een

koplcrmpen

geschiedt op de volgende wijze:
Plaats de wagen op een vlcrkke
horizontale vloer, zodcrnig dcrt de
koplcrmpen op 5 m afstand recht

voor een verticcle wcrnd

of

scherm stcrcrn.

crfgesteld en verzegeld.

2. Schcrkel het dimlicht in en
scherm de rechter koplcrmp cf
3. Zel op de wcrnd een horizontcrle
lijn, welke voor een belcste
wagen 5 cm en voor een on-

De startmotorcontrole komt geheel
overeen met die vctn de dyncmo.
De serie-pcrrcrllelschckelqar bevindt
zich onder de stoelzitting vcrn de
bijrijder. Hierin bevinden zich voor

belcrste wqgen 8,5 cm lcger ligt
dan het hcrrt van de koplcrmpen.
4. Verwijder de chroomrqnd (crfb.
36) door de wijs- en ringvinger
in de gcten vctn de chroomrand

specicrlist te lcrten testen.

.

De stroomspqnningsregelcrcr is door

de fcbriek op de juiste

het startcircuit twee

wcrqrde

crfzonderlijke

te steken en de duim te plcctsen

zekerin€fen, terwijl twee reservezekeringen in het deksel zijn bij-

op het koplcmpglcs, wcrqrdoor
de chroomrcrnd zonder gereed-

gevoegd.

schcrp kcrn worden

{0

crf

getrokken.

Denk voorts een verticqql vlcrk
vcrnuit het hcrrt vctn de koplcrmP
en evenwijdig crcrn de lengtecrs
vcrn het voertuig nctctr de

in Punt

I genoemde wcrnd. Door verdrccriing vctn de onderste stelschroef Q in crfb. 37) wordt de
knik in de dimlichtbundel zo
gesteld, dcrt deze vcllt op het
snijpunt vcrn het denkbeeldige
6.

[fb,

verticqle vlak met de horizontcrle
lijn.
Herhqcrl dezelfde hcrndeling met
doch nu
de rechter koplcrmp,
met crfscherming vcrn- de linkerkoplcrmp als genoemd in de
punten 2 tim

5.

36

5. Nu zijn er twee

stelschroef jes

zichtbcrqr \Mctctrmede de dimlichtbundel kcn worden crf gesteld.
Door verdraqiing vctn de bovenste
stelschroef (I in cfb. 37) moet de

dimlichtbundel zodcrnig worden

gesteld, dat het horizontale
gedeelte vcrn de 'licht-donker
grens op de in punt 3 genoemde

crf

lijn vclt.

Alb.
B.

@
38

Het instellen vcrn de koplcrmpen
voor rechts- of linkshoudend verkeer:
(zie

T.

Verwijder de chroomrcnd

2.

punt A4 ).
Verwijder het glcs met reflector
(deze vormen één geheel ) door
één hcrnd tegen het koplcmpglcrs
de
crndere hcrnd de linksboven be-

te houden (afb.38) en met

vindende borglip crchterover te

Ilfb.

37

drukken.

4t

3.

De

ref

lector met glcrs is nu

der de fitting met gloeilcrmp en
beweeg het schuifje (crfb. ' 39)

links; plccrts dcrqrhc
de fitting met gloeilcrmp.

ncrcrr

beweeg het schuifje (crfb. 3I )

los

vctn het koplcrmphuis en qcrn de
achterzijde vcrn de reflector is nu
de duplo lclmpf itting zichtbccrr
met er onder een plcstic schuifje.
4. Rechtshoudend verkeer : verwij -

weer

nctcrr rechts; plcrcrts

dqarna weer

de fitting met gloeilcrmp.
De electrische hoorn

De electrische hoorn is zodcrnig
gesteld, dct een goed geluid en

crf

een lcnge levensduur zijn verzekerd.

Indien de hoorn niet, of onregelmcrtig werkt, behoef
zelf.

t het

cppcrrcrct

niet defect te zíjn. Controleer

eerst of de oorzccrk elders te vinden

is, zocrls een los contcrct, een

ge-

broken draadverbinding of een ontlcrden qccu,.

/\

I

/

I

\

AIb, 39
Linkshoudend verkeer : Verwijder

de fitting met gloeilcrmp

en

Illb,

40

ZekerinEen

PERIODIEK ONDERHOUD

verlichting) op juiste werking

IEDENE 2|||l|l KM

con-

troleren.
Accu

Zuurnivequ controleren en zo nodig
bijvullen met gedestilleerd wcter.
Polen schoonmaken en invetten met

TEDENE l6f||l|| KM

Koplcmpen

zuurvrije vaseline.

Afstelling controleren.

Inslrumentèn en

TEDENE 32OOO KI}I

Gtccessoires

Instrumenten en qccessoires (o.4.
42

Stcrrtmotor en dyncrmo controleren.
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IDENTIFICATIEPLAATJE

De betekenis vcn de nummers is de volgende:
5-20 Instrumentenbord
1-00 Ccrbine-vloer-frontstuk
2-00
2-38
2-50
3-00
3-10
3-20
3-3

0

3-40
4-l 0
4-64
4-87
5-0

0

Motor
Motorophcrnging
Koelorgqnen motor

Versnellingsbak * bediening
Reductiebak * bediening
P.T.O. * bedienins
Acrndrij fcrssen

Koppeling en bediening
Uitlcrcrtorgrqnen

Gcrsbedièning
Luchtinlcrat
Electrische instcrllcrtie

5 Schakelorgcrnen
0 Reminstcllcrtie
6-6 0 Hcrndrem
7-0 0 Vooras
5-7

two-speed

6-0

7

-20 Wielen

7-3

0 Stuurinrichting

-4L Voorveer
7 -42 Achterveer
7-90 Schokdemper voor
7 -gI Schokdemper qchter
7

8-

I0 Achterqs
0 Chcrssisrcqm

9-0

Iedere \Magen is voorzien vcrn een identificcrtieplcrcrtje crls boven getoond. Bij
het bestellen vcrn onderdelen is het noodzqkelijk om het complete identificctienummer vctn het hoofdcomponent vcrn het betreffende onderdeel op te geven.

Alb. 45 Plqqts vcn chcrssisnummer

Afb.

46

Molornummer
47

BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN

Viscositeit

Brcr nd sto

DG of DM (nieuwe API klcrssificcrtie)
Hecrvy Duty of Suppl. I
(oude API klcrssificatie)

Motorolie:

Molor:

Ii

nsp uilpo mP.:

Oliebadluehtfilterr
Versnellingsbak
en lussenbak:

:

SAE
SAE
SAE

40

SAE
SAE

80

2A

30

zie motor
zie motor
Olietype:
Viscositeit :
Olietype:

Achterqs

vorst
normcrcrl
tropen

Viscositeit:

Regulcr

Boven

-l2o

C

C
Beneden
-l2o
Super Duty hypoid
(minimcrcl CRC l0 level)
Boven

-l2o
Beneden

C

-l2o

SAE

90

14 0

SAE

C

*

90

Schckelmolor en reductiekcrstie vcn de kilometerleller:

Olietype: Motorolie SAE I0W of

automcrtische

transmissieolie AQ-ATF tYPe A

Vettype: Multi-purPose
Olietype: Regulcr, Compound of Multi-purpose
Viscositeit: SAE 90

Acndriilcssent
Stuurhuis:

Hydr. bekrcrchtigd sluur: Olietype: Automcrtische transmissieolie AQ-ATF
type A

Hecvy Duty (SAE

Remsysteern:

70 R3) remvloeistof

Hydr, bediening

Hecvy Duty (SAE 70 R3) remvloeistof
Brqndspiritus
Toevoegen qctn koelwcrter (zomer en winter)

Ycn koppeling:
Vorstbeveiliger:

I o/o
emulgeerbare olie. Bij tempercturen onder 0' c

Koelsysleern:

Dieselbrcndslof

:

crnti-vries op <rethyleenglycol bcsis gebruiken
Minimcrcrl te voldoen crcrn British Stcrndard 2869-1957
Class A. Bij, zeer lcrge tempercrturen bestcrat de

mogelijkheid vcln pcrrcfine-neerslog, welke ver-

stopping veroorzcrckt. Ter voorkoming hiervan mag
15 % lichtpetroleum (kerosine) worden toegevoegd.
IJsvorming wordt voorkomen door toevoeging v61n
0,5

% spiritus.

Indien de wagen buiten wordt gestcld moet i.v.m. ,,chclnnelling" bii
tempercrturen lcrger dcn ccr.0'C met SAE 90 worden gevuld.
48

SMEERSCHEMA
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