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ACCESSOIRES
OPBOUWEN LUCHTHOORNS

OPBOUWEN LUCHTHOORNS

Om een goede geluidsweerqave te krijgen moeten
de luchthoorns iets voorover op het dak van de
kabine aan de chauffeurszijde gemonteerd worden.
De benodigde lucht naar de toevoerzrjde van de
luchtklep moel via een door de portierstijl aan te
brengen leiding worden afgenomen na de
overstroomklep. welke zich onder de voorztlde van
de kabinevloer bevindt. De leiding moet van
onderuit door de portierstijl worden aangebracltt.

Normale kabine-uitvoering
Verwijder de hemelbekleding en teken de tn het dak
te boren gaten af. Ten behoeve van de
luchtaansluiting moet een gat van u' 'l 1 mm worden
geboord. Voor de bevestigingsbouten gaten van
f ' 6.5 mm.
Breng nu de aansluitpilpjes voorzien van Teflontape
aan in de luchthoorns en monteer deze met de
rubber onderlegplaaties burten op het dak . Zel de
luchthoorns vast en monteer het drukplaatie met
moer. Breng nu een kniestuk aan op de van
Teflontape voorziene piipies Verbind de beide
luchtaansfurtingen met efkaar met een T-stuk
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Monteer de lrrchtklep met beht.rlp van eerì steuntle
zodanlg aan de bovertstrjl aan de chauffeursztfde in
de kabine. zodaÌ het trekkoordje vrrl bliift van de
stijl. Maak heî anclere urteinde vaf i het trekkoordie
vast aan de tlovenstrjl. zor|at een lus ontstaat
Monteer een luchtlelding tussen T-stuk en luchtklep
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Space cab-uitvoering
Hier ztln de te boren gaten reeds afgetekend. Voor
LHD links boven op het dak,voor RHD rechts. Ten
behoeve van de luchtaansluiting moet voor elk van
de twee luchthoorns zoals afgetekend een gat ter
grootte van het cirkeltje in de buitenwand van de
space cab worden geboord, waardoor men in een
holle ruimte komt. Pas dit gat verder aan aan de
sleutelvorm van de hofle ruimte. Tussen deze holle
ruimte en de verdeeldoos achter de Tl-verlichting
zijn in de space cab-wand piipen verwerkt waarin
de luchtleidingen moeten worden aangebracht.

Draai de toeter los van het voetstuk. Nadat het
aansluitpijpje op de juiste lengte is gebracht en van
Teflontape is voorzien, kan het pijpje, kniestuk en
de luchtleiding worden gemonteerd. Draai de toeter
terug op het voetstuk. Zet de luchthoorn met
roestvrijstalen schroeven vast in de houten blokjes
die hiervoor in de space cab-wand ziin aangebracht
onder de markeringspunten.
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Verbind de luchtleidingen in de verdeeldoos aan
elkaar met behulp van een T-stuk, waarvandaan
tevens een luchtleiding door een reeds aanwezige
pijp naar voren tot in de kast moet worden
getrokken
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Monteer de luchtklep mel behulp van een steuntje
zodanig aan de bovenstijl aan de chauffeurszijde in
de kabine, zodat het trekkoordje vrij bliift van de
stijl. Het steuntle met de luchtklep moet in de kast
weggewerkt zttn Maak het andere uiteinde van het
trekkoordje vast aan de bovenstifl, zodat een lus
ontstaat welke met vofdciende lengte onder de kast
uitkomt Sluit de leiding vanaf het T-stuk aan op de
luchtklep
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