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Richting licht
Stoplicht
Achterlicht
Mistachterlamp
Achteru itriilamp

Verlichting achter
De verlichting achter is zodanig gewijzigd dat
alle lampen zich in twee units bevinden, één voor
links-achter en één voor rechts-achter. Voorheen
was er maar een mist-achterlamp, dit ziin er nu
twee geworden. Denk er om; beide units ziin niet
gelijk, in een van de units is onder C (zie
tekening) een lichtvenster gemonteerd voor de
verlichting van de kentekenplaat. In welke unit, is
af hankelijk van het type voertuig.

Stoplichtcircuit
In het stoplichtcircuit is een automatische
waterafblaasklep opgenomen alsmede een
stoplichtrelais. Het stoplichtrelais wordt bediend
door een stoplichtschakelaar (massa-schakelaar).
ln ruststand van het relais wordt de
waterafblaasklep continu voorverwarmd. Wordt er
geremd dan gaan de stoplichten branden en zal
de waterafblaasklep af blazen.

Elektromagnetische venti latorkoppeling
Hier bestaat de wijziging uit het laten vervallen
van de handbediening van de ventilatorkoppeling.
De reden hiervan is de volgende:
De wet op geluids-eisen stelt dat bij metingen
aan een voertuig dat uitgerust is met de
mogelijkheid tot het inschakelen van een
koelventilator deze ingeschakeld moet ziin
tijdens de meting. De ventilatorkoppeling komt
nu pas in bij een sterk verwarmde motor met
behulp van de bestaande thermostaatschakelaar.

Kachelmotoren
Met ingang van chassisnummer 238441 ziin de
twee motoren van 12 Volt vervangen door twee
motoren van 24 Volt.


