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1. rurtewisserarm
2. ruitewisser

3. steurr
4 veerring
5. trcirt
6. va:rring
7. bout
B. ruitewisserrnotr:r
9. nroer

1 O. ring
11 rinq
1 2. sproeik oÉ_r ( rr ieuw)
13. sproeikop dubbel (c;ud)

14. tandemiager links
1 5. ve'rbindirrgssrang iin ks
16. tandenr lager m idden
1 7 beugel

1E T -stu k

1 g. k ru isstu k

2O. afdek kap
?1 moer
2'2 . v eer ri ng

23. verb incl ingsstariq rn idden
24 rrng

25. ring
26 ring
2-l . tandem lager

2B pf ast ic s lang
29 sproeik up e n kel (cur:l)

30. pot k ing

31 . rnoer
32. sproeikop
33. motorkruk
34. verb i rrd lngsstang rec.Ìi ts
35. k lerrr

36. plastic stang
3 7. wotertarr k

3S.profiefband
39. vultuit
40. slanq
41. vultuit
42 " vu ldop
43. schroei
44. sfr.ritrinq
45 tu le

46. waterpomp
47 . slu itring
48. moer
49. verdeeldoos
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1 tnFTrucks UITWENDIGE DELEN KABINE
WE R KP LAATSI NST R UCTI ES

R U I T EWISSE RM ECHAN ISM E

Technische gogpvem mo
toerental I

toerental lf
aan loopkoppel
bedrijfsmoment

Demontagp
Voor het demonteren van het ruitewisser-
mechanisme moeten de dashboardpanelen en
het handschoenenkatje verwijderd worden.
De kachelunit hoeft niet losgenomen te wor-
den; het afnemen van de kachelslangen f inks
en rechts is voldoende:

Neem het kapie af van de ruitewisseni en
draai de dopmoer los (zie Fig. 31.

- De ru itewisser is af te nemen door er e{en

licht tikje met een hamer tegen te geven
(zie F ig. 4) .

Draai de grote moer van het tandemlager
los (Fig. 5).

RUITEWISSERS EN

R U ITESPROE IE RS

tor
34 t 4 omw/min.
50 t 5 omw/min.
250 kgcm

10 kgcm

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5



Fig. 6

Fig. 7

Maak de vier bouten los van de motorsteun
(Fig. 6). Als nu het slangetie van de ruite-
sproeierinstallatie wordt f osgetrokken bij
het T-stuk, kan het ruitewissermechanisme
uitgenomen worden.

Montage
Montage van het ruitewissermechanisme ge-
schiedt in omgekeerde volgorde. Als de motor
vervangen is of om een andere reden is losge-
maakt, dient men er op te lenen dat deze
weer in stopctand gemonteerd wordt. Het
stangenmechanisme moet daarna gemonteerd
worden in de stand zoals aangegeven in Fig. 7.
De ruitewissen dienen dan horizontaal te
staan.



1 DAFTrrcks UITWENDIGE DELEN KABINE
WE R KP LAATSI NSTR UCTI ES

R U ITESPROE I E R I NSTA LLAT I E

Technische gegpvens pomp
opgenomen vermofpn : 45 W
persdruk : l,S kg/cmz
o pbrengst :.750 cclmin.

(bii twee sproeiers)
Inhoud voorraadtank : l0 l.

De 24-V waterpomp 46 pompt water uit de
voorraadtank 37 naar de sproeikoppen 12.
waterpomp en voorraadtank bevinden zích
rechts onder de kabinevf oer. Vuf len van de
voorraadtank kan gebeuren via de grilfe, waar
naast de olievuldop de vuldop 42 voor het
sproeiwater zit.

Demo ntagp ru itesproeierpomp
Haal het deksef van de verdeeldoos, waarin
zich de waterpomp bevindt, door de vier
bouten een kwart slag te draaien.
Trek de twee elektrische aansluitingen en
de twee waterslan(pn los: de pomp kan nu
uitgenomen worden door de twee boutjes
aan weerszijden van de pomp los te draaien
(zie Fig. 8).

- Wanneer men de pomp weer aansluit, dient
men er op te letten de watemlangen niet te
verwisselen (zie Fig. 9).

RUITEWISSE RS EN
RU ITESPROE IE RS

I

Fis. 8

Fig. 9



Demontagp sproeikop
De sproeikop klemt zichzelf vat d.m.v. clips
achter de kabinewand (zie Fig. 10).
Door van achter over het toevoerslangetie een
pijpsleutef nr. 10 te schuiven en er met een
hamer zacht op te tikken kunnen de sproei-
koppen uitgenomen worden.

Fig. î0
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