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BESCHRIJVING EN GEGEVENS F 14OO

ALGEMENE BESCHRIJVING

De F1400 is een líchte bedrilfswagen met een to-
tale maxlmaal toelaatbare asbelastlng van 11.600
kg.
Het gewlcht van het chassis en de cablne samen
is ongeveer 3700 kg, zodat een bruto draagver-
mogen overbllJft van ongeveer 7900 kg.
Het maxlmale trelngewicht ls 20.000 kg.
De F1400 vervangt de typen A1600 DA en A16 DA.

CABINE

De cablne, de F198 kantelcabine, ls modem en
comfortabel. De F198 cabine ls nauw venvant met
de F218 cablne, dle wordt toegepast In de serles
F1600, F1800, F2000 en F22OO. Een voorgespannen
torsiestaaf In het kantelmechanlsme maakt het
mogellJk de cablne met de hand te kantelen.
Het mechanlsme, waarmede de cablne In de rlJ-

stand wordt vergrendeld, wordt vanult de cablne
bedlend. Om te voorkomen, dat de cablne kantelt
als deze nlet ls vergrendeld, ls een velllghelds-
vergrendellng aangebracht.
ln gekantelde posltie ls de cablne beveillgd tegen
terugvallen.

MOTOR

DD575 dieselmotor
Max. vermogen:

120 pk (SAE), b|| 2400 omdmln
110 pk (DlN)

Max. koppel:
38 mkg (SAE), bU 'i/+00 omdmln
35,5 mkg (DlN)

B,B,475 benzlnemotor
Max. vermogen:

155 pk (SAE), bU 3500 omMmln
1u pk (DlN)

Max. koppel:
35 mkg (SAE), bll 1S00 omw/mln
32,5 mkg (DlN), b|J 1700 omdmln

KOPPELING

DD molor:
type: BB 13,
diameter: 13",
bedlenlng : hydraulisch

BB motor:
type: BB 12,
dlameter : 12".
bedlenlng : hydraullsch
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VERSNELLINGSBAK
AKSS$a llggende ultvoerlng, constant mesh 5
versnelllngsbak
als extra: S$'3S2, liggende ultvoerlng, synchro-
mesh 5 versnelllngsbak.
Overbrenglngsverhoudlngen: 1e versnelllng: 7,65

2e versnelllng: 4,Gl
3e versnelllng: 2,26
4e versnelllng: 1,42
5e versnelling: 1,00
achteruit : 6,86

P.T.O.'e

N 352l1b, N35?J2b, N 352/2c, N 352/10, N 35211

ELECTRISCHE INSTALLATIE
DD molor : dynamo

accu
startmotor

extra : accu
BB motor : dynamo

accu
startmotor

REMMEN

bedrflfsrem:
2 krings hydraullsch, luchtdrukbekrachtlgd.
parkeer-noodrem:
bedlenlng door mlddel van een veerremclllnder.
remaanslulUng aanhangwagen (lndlen aanwezlg) :

2 leldlng
extra: onaf hankelllke volgwagenrem

ultlaatrem
aanhangungenaanslultlng 2 + 1 leldlng
alleen op trekker:
automatlsche lastafhankelllke remkracht-
regellng.

STUURINRICHTING
mechanlsch: ttrp€ : 73dl

reduclle: 2O3 :1
hydraullsch bekrachtlgd: type : 8060

reduc[e: N,7:1
draalclrkel:
wlelbasls
2,75 m
3,25 m
3,85 m
4,50 m
5.20 m

straaldraalclrkel
5,60 m
6,60 m
7,60 m
8,20 m
9,50 m
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12V,450W
12V, 12OAh (2 stuks)
24V, 4pk
12 V, tgs Ah (2 stuks)
12V, 360W
12V,120Ah
12 V, 1,8 pk



VOORAS EN VOORVERING

type : N 82

draagvermogen : 4000 kg
verlng : half elliptlsche bladveren, 1600

x 80 mm met dubbelwerkende
telescoopschokbrekers.

ACHTERAS

type :1535
draagvermogen : 7600 kg
reductles en berekende snelheden In de hoogste versnelllng:

snelheld (km/h)

7,2 :1
6,3Íl :1
5,72:1
5,14 z1

nlet leverbaar
66

7S

82

BB, 3500 omdmln

85

97

niet leverbaar
niet leverbaar

BB, 3500 omdmln

100/73
niet leverbaar

als extra:

type : l5S5schakelas
draagvermogen : 7600 kg
reductles en berekende snelheden In de hoogste versnelllng:

snelheld (km/h)

6,16/9,4f! :1
5,41/7,&:1

WIELEN

6,5 - 20 (8 gaats)

BANDEN

8,25-20/14 radlaal
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PRESTATIEKROMMEN VAN MOTOR DD 575

pk
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Zoals ult de speclflcatles blllkt wordt de F1400 In verscheldene uitvoerlngen geleverd. Om nu te kunnen
bepalen uit welke componenten een wagen ls opgebouwd, bevlndt zlch In elke wagen een stamkaart.
Hieronder is als voorbeeld een stamkaart afgebeeld met verklarende tekst.

linkse besturlng

rechtse besturing

soort voertulg

: slngle speed reductle(s)

mech: mechanlsche
stuurlnrlchting

hydr: hydraullsch
bekrachtlgde
stuurlnrlchting

reductle 1e versnelllng

speclf lcatlenummer

two speed

NL 03.72
Prlntsd ln the Nethorlands

I
Wlzl glngen voorllehouden

DAF
IDENTITY CARO

6-02
6-03
6 -O4
6 -O5

dlfferentleel

versnelllngsbak

remschema (groep G0Íl)
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Onderhoud voor
bedrlllswagens met
dleselmotor O-o*

ONDERHOUD

Wll een aangeschaft voertulg aan de verwach-
tlngen voldoen - ultgaande van het felt, dat het
julste type ls aangeschaft - dan dlent dlt voertulg
ook op de Julste wlJze en op het lulste ogenbllk te
worden onderhouden. Zo nlet dan ontstaat ver-
waarlozing, welke op den duur grote kostsn met
zich mede brengt. Ook overdreven onderhoud ls
een kostbare aangelegenheld en nlet alleen de
kosten van het onderhoud zelf, doch ook de tlJd
welke dit onderhoud benodlgt. lmmers, het voer-
tulg is aangeschaft om te rlJden en daarmede geld
te verdlenen, doch nlet om onnodlg stll te staan.
Daarom heeft DAF een onderhoudsschema opge-
steld, hetwelk voor elk Jaarkllometrage geschlkt
is. Het schema bestaat daarvoor ult vler kolom-
men van verschlllende kleur. Elke kolom geeft
een zeker laarkllometrage aan. Het komt er op
neer, dat elk voertulg laarllJks nagenoeg hetzelfde
onderhoud krljgt; de onderhoudsperlode ls als het
ware vertaald van tUdbasis In kllometerbasls steu-
nend op het totaal aantal kllometers, welke het
voertulg per laar aflegt. Indlen echter van het
bovenstaande moet worden afgeweken, dan vlndt
men In de tekst Inplaats van een zwarte stlp, bll-
voorbeeld ,,elke 100.0fi) km".
De doorsmeerder dlent er op te letten, dat de
nlppels eerst goed zljn gerelnlgd voor tot door-
smering wordt overgegaan of dat de omgevlng
van de met olle te vullen openlngen van vull zlJn

ontdaan.

NL 12-72
Prlnted ln the Netherlands

Wanneer wlellagervet moet worden vernleuwd,
dlent het lager en het huls eerst van het oude vet
te worden ontdaan. Daarna dlent het lager In trF
chloorethyleen (CrHClr) te worden ultgewassen.
Trichloorethyleen ls een onbrandbare vloelstof,
welke zelfs als brandblusmlddel kan fungeren,
doch zll verdampt zeer vlug en de dampen kun-
nen, Indien de werkzaamheden in een afgesloten
rulmte geschleden, bedwelmend werken. Dus al-
tijd zorgen voor ventilatle tlJdens dlt relnlgings-
proces I I Voorts noolt met perslucht het lager
droog doen rondtollen, hlermede wordt het lager
beschadigd I I Het gereinlgde lager vol kneden
met het voorgoschreven vet. Indlen het lager om
een as moet worden gebracht een gellJkmatlge
druk ultoefenen op de blnnenring en blJ montage
ln een huls de druk ultoefenen op de bultenring.
Na montage de rulmte In het huis voor één derde
vullen met vet
Eventuele toellchtlngen op de werkzaamheden zlJn
te vlnden In het wageninstructleboek en/of de
werkplaatslnstructles van het betreffende voertulg.

Attentle: Bovenbeschreven onderhoud ontslaat de
chauffeur/elgenaar nlet van zlln eventu-
ele wettel[ke verpllchtlngen betretfende
het onderhoud van het onder zlJn beheer
staand voertulg. HeEelfde geldt ten aan-
zlen van het dagelllks onderhoud.
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