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SMEEROLIESYSTEEM

Oliepompzeef en aftapplug
De oliepompzeef is alleen bereikbaar na verwijdering
van de oliepan. Reiniging van de zeef kan normaal
worden beperkt tot die gelegenheid dat de oliepan
toch moet worden verwijderd.
Bij oudere uitvoeringen van de oliepan is de aftapplug
met een helicoil rechtstreeks in de oliepanbodem
aangebracht.

Ingeval van beschadiging van de helicoil wordt
geadviseerd deze te verwijderen en te vervangen door
de speciale verloopplug, DAF bestelnummer 612621 .

Attentie
Bij verwijdering van de aftapplug verdient het
aanbeveling de verfoopplug tegen te houden met een
moersleutel, sleutelwijdte 41 mm.



OLIEPOMP AANDRIJVING

Voorgaande type aandrijving tot motor no. F80196

7 -----

OLIEPOMP

De DK, DKA en de DKTD hebben een "kleine"
oliepomp, waarvan het primaire pomptandwiel even
groot is als het secundaire.

Alle overige 1 160 motoren, inclusief de (ATl) motoren
hebben een "grote" oliepomp, waarvan het primaire
pomptandwiel groter is dan het secundaire. De
motoren met zuigerkoeling hebben deze uitvoering
om voldoende olie te hebben voor deze koeling.

De oliepomp + aandrijving is vanaf motor no. F801go
gewijzigd.
Het voorgaande type is alleen uitwisselbaar met het
huidige type als POMP + AANDRIJVING tezamen
worden vervangen.

Huidige type aandrijving vanaf motor no. F80196

1. Tussentandwiel
2. Naaf
3. Drukringen
4. Bout
5. Ring
6. Plaat
7. Bout
8. Aandrijftandwiel
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1. Zelfborgende moer
2. Tussentafldwiel ,

3. Dr.ukringen
4.. Lagerbus
5. Naaf '

6. Inbusbout
7. Plaat
8. OliepomphLis

2

9. Moer
10. Spie
11. Borgplaat
12. Aandrijftandwiel
13. Oliepan
1 4. Bout
15. Borgplaat
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OLIEPOMP AANDRIJVING

Met de invoering van de huidige oliepomp is ook de
aandrijving van deze pomp gewijzigd.
De bevestiging met bout en moer is veranderd in een
bout verbinding . Zie nevenstaande af beeldingen.
Het aandrijf-tandwiel wordt bij de huidige pomp op de
primaire as van de oliepomp geperst, bij het
voorgaande type werd het tandwiel vastgezet met een
moer.

In geval van te kleine of geen axiale speling van het
tussentanwiel moeten de drukringen (3) naar behoefte
worden afgeslepen of dunnere ringen worden
toegepast.

Voorgaande type smeeroliepomp

1. Pomphuis
2. Primaire as
3. Spie
4. Primair tandwiel
5. Secundaire as
6. Secundair tandwiel
7. Pompdeksel

Attentie
De tussenas mag bii A niet BUITEN het pomphuis

steken.

Huidige type smeeroliepomp

1. Primaire as
2. Pomphuis
3. Pompdeksel
4. Primair tandwiel
5. Secundaire as
6. Secundair tandwiel
7. Lagerbus (4x)

Attentie
De lagerbus mag bij A (4x) niet BINNEN het pomphuis
steken.
Dit geldt voor alle lagerbussen.
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POMPTANDWIELEN

Bij het voorgaande type pomp zijn de pomptandwielen
en hun as atzonderlijk uitwisselbaar.
De tandwielen van de huidige oliepomp zijn op de as
geperst.
Bij vernieuwing moeten de as en het tandwiel als
eenheid worden vervangen.

OLIEDRUK REGELKLEP

De oliedruk regelklep bevindt zich in de
oliepersleiding en is niet van buitenaf bereikbaar.
De regelklep is NIET instelbaar.

1. Regelklephuis
2. Kogel
3. Veer
4. Ring
4. Splitpen
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SMEEROLIEFILTER

De motor is uitgerust met twee wegwerp oliefilters. De
filters worden in de filterkop geschroefd en na gebruik
verwijderd en weggeworpen. Onder in het filter is een
overdrukklep aangebracht. Wanneer het filter erg
vervuild is, opent de klep en passeert de olie
ongefiltreerd het filter.
De beide filters ziin parallel aan elkaar opgesteld en
vervuilen dus in gelijke mate. De filters moeten dus
gel ijktijdig worden vervangen.
Montage aanwijzing:

Afdichtring op het filter met olie bevochtigen.
Filter met de hand in de filterkop schroeven.
Motor even faten draaien en daarna controleren op
lekkage.

1. Terugslagklep
2. Filterpapier
3. Overdrukklep

OLIEKOELER

De oliekoeler is in serie in het smeeroliecircuit
opgenomen.
Het huidige type oliekoeler, pag. 7, heeft een
gewijzigde afdichting van het koelelement t.o.v. het
voorgaande type.

Oliekoeler afpersen
Het afpersen van het koelefement vindt plaats met
behulp van het DAF-gereedschap 694889 en
persf ucht; afpersdruk 4 bar.

Het afpersen van de complete oliekoeler vindt plaats
met behulp van het DAF-gereedschap 535608 en
perslucht; afpersdruk 4 bar.

(



OLIEKOELER

Voorgaande type

1

2

10

1. Koelelement
2. Huis
3. Rubberring
4. Deksel
5. Pakking ring
6. Klep
7. Veer
8. Verloopnippel' 9. Plug

10. Deksel
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OLIEKOELER

Huidige type

1. Koelelement
2. Huis
3. Rubberring
4. Deksel
5. Pakkingring
6. Klep
7. Veer
8. Verloopnippef
9. Plug

10. Deksel
11. Opvulplaat
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MOTOROLI E VERBRUIKSTEST

(Uitsluitend ter hantering bij het behandelen van
garantiekwesties).

Aangezien meestal belangrijke consequenties zijn
verbonden aan de uitslag van een motorolie
verbruikstest, dient een dergelijke test met de grootst
mogelijke nauwkeurigheid te worden uitgevoerd.
Het meten met behulp van de oliepeilstok is hierbij
beslist onvoldoende. Voorts heeft het weinig zin om de
verbruikstest uit te voeren zolang het voertuig nog
geen 5000 km heeft afgelegd, aangezien een hoger
olieverbruik tijdens de inloopperiode als normaal mag
worden beschouwd. Teineinde een eventueel door de
cliént opgegeven olieverbruikcijfer te kunnen
verifièren, moet de testrit onder dezelfde
omstandigheden worden gereden als bij de cliènt
gebruikelijk is.
Het verdient daarom aanbeveling om het olieverbruik
te meten terwijl het voertuig zijn normale dagelijkse
werkzaamheden verricht en bestuurd wordt door
degene, die er dagelijks mee op de weg is. De lengte
van het traject dient 200 à 300 km te bedragen.
Het motorolieverbruik is evenals het
brandstofverbruik - sterk afhankelijk van de
bedrijfsomstandighed en, zoals: stadsverkeer of lange
afstandsverkeer, vlak of heuvelachtig terrein, volle of
gedeeltelijke belading van het voertuig enz. Om deze
reden moet tijdens de proefrit zowel het
motorolieverbruik als het brandstofverbruik gelijktijdig
worden gemeten, zodat achteraf het motorolieverbruik
kan worden uitgedrukt in een percentage van het
brandstofverbruik.
Alvorens de proefrit uit te voeren moet uiteraard
nauwekeu rig zijn onderzocht of de motor niet via
lekkages olie verliest, bijv. bij leidingaansluitingen,
of iefilter, kleppendeksel enz. Zeer belangrijk is
bovendien, dat er geen motorolie verloren gaat via de
luchtcompressor van de reminstallatie.
Teneinde discussie over verschil in olieverbruik bij
verse of bij oudere olie te voorkomen, is het aan te
bevelen om de verbruikstest uit te voeren nadat kort te
voren de motorolie is ververst.

Motorolie verbru ikstest
1. Een schoon reservoir (bijv. een brandstoftank

met opvangtrechter) gereed zetten voor het
opvangen van de motorolie. Het gewicht van het
lege reservoir nauwkeurig meten.

2. De motor op bedrijfstemperatuur brengen d.w.z.
koelwatertemperatuur op ca. 80oC.

3. Het voertuig op een horizontale vloer plaatsen en
deze positie nauwkeurig markeren, zodat het
voertuig na de proefrit weer op precies dezelfde
plaats kan worden neergezel.

4. Stophandel op STOP zetten en controleren of de
stophefboom op de regulateur inderdaad ook in
de stop-stand staat.

5. De carteraftapplug verwijderen en gedurende 15
minuten de olie opvangen in het sub 1 bedoelde
reservoir.
Carteraftappf ug weer aanbrengen en vastzetten.

I

6. Het reservoir met de afgetapte olie plaatsen op
een weegschaal met gramverdeling en olie
bijschenken tot het voorgeschreven gewicht is
bereikt.

7. ALLE olie uit het reservoir teruggieten in de
motor. Het reservoir, dat naderhand weer moet
worden gebru ikt, wegzetten !

Niet voor een ander doel gebruiken en niet
reinigen, daar anders fouten bij het wegen
kunnen ontstaan!

8. De brandstoftank vullen tot aan een gemakkelijk
waarneembaar peil in de vulhals van de tank; dit
peil duidelijk markeren.

9. Proefrit maken onder de hierboven
voorgeschreven of aanbevolen omstandigheden.

10. Direct na de proefrit het voertuig weer precies op
de sub 3 bedoelde plaats neerzetten.

11. De motorolie onmiddellijk aftappen, in het sub 1

bedoelde reservoir. Na 15 minuten de aftapplug
weer aanbrengen en vastzetten.

12. Het reservoir met de afgetapte olie wegen. Het
thans gemeten gewicht vergelijken met het
gewicht van het reservoir met de voorgeschreven
hoeveelheid olie voór de proefrit. Het verschil
geeft het motorolieverbruik in grammen aan.

13. De brandstoftank bijvullen tot aan het sub I
vermelde merkteken en het brandstofverbruik
vaststellen.

14. De verhouding tussen het motorolieverbruik en
het brandstofverbruik, uitgedrukt in procenten,
kan worden bepaald aan de hand van de
berekening op het verbruikstest-formulier.

EEN MOTOROLIEVERBRUIK TOT 10lo VAN HET
BRANDSTOFVERBRUIK KAN NOG ALS
ACCEPTABE L WORDEN BESCHOUWD.

Bij een hoger verbruik dient uiteraard naar de
mogelijke oorzaken te worden gespeurd, waarbij
zeker ook in aanmerking moet worden genomen of het
hoge olieverbruik al dan niet plotseling is opgetreden.
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Voorbeeld
Carter-inhoud

Gewicht voorgeschreven hoeveelheid olie

Gewicht leeg reservoir

Gewicht reservoir + voorgeschreven hoeveelheid olie

Gewicht reservoir + afgetapte olie

Hoeveelheid bij te vullen olie

.Gemiddeld soortelijke massa van motorolie.

20 liter

20 x 900*) = 18.000 gram

5.000 gram

23.000 gram

21 .000 gram

2.000 gram



MOTOROLIE VERBRUIKSTEST FORMI'LIER

Extra exemplaren van dit formulier zijn via de DAF Service organisatie verkrijgbaar.

Datum : Naam en adres van de cliént:

Kenteken :

Chassis nummer :

Motor nummer :

Km-tellerstand :

Soortopbouw :

Totaal geladen gewicht van voertuig of voertuig combinatie :

Bedrijfsomstandigheden (bijv. stadsverkeer, lange-
afstandsverkeer, terreinwerkzaamheden, enz.) :

Weersomstandigheden (o.a. buitentemperatuur) :

Trajectomstandigheden i

Motorolie merk, soort en viscositeit :

Motoroliedruk (stationairtoerental, bedrijfstemperatuur) :

Koelwatertemperatuur :

Gewicht olie-opvangbak + voorgeschreven hoeveelheid olie,
voór de proefrit

Gewicht olie-opvangbak + afgetapte hoeveelheid olie, nà de proefrit
Motorolieverbruik tijdens de proefrit
Km-tellerstand nà de proefrit
idem vóór de proefrit
Aantal afgelegde kilometers
Aantal liters brandstof bijgevuld na de proefrit

gram
gram

a gram
km
km

bkm
c liter

Motorolieverbruik

a
in liters per 1000 km V' = = liter/1000 km

0,9xb

De gemiddelde soortelijke massa van motorolie kan op 0,9 worden gesteld.

Brandstofverbruik

c
in liters per l OOO km Vo = - x 1000 =

b

Motorolie verbruik in procenten

v''.'
van het brandstofverbruik = 

- 
x 1000/o =

Vo

liter/1000 km

o/o

10
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A. Basismotor
B. Smering distributie
C. Zuigerkoeling
D. Smering van brandstofpomp + compressor
E. Smering van turbo-charger
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