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BRANDSTOFSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING
(Dlesel ultvoerlng)

De DD575 dieselmotor is voozien van een CAV
brandstofinspuitpomp met pneumatische regula-
teur.
Deze regulateur heeft een all-speed karakteristiek,
d.w.z. dat een eenmaal ingesteld motortoerental
wordt gehandhaafd onafhankelijk van de motor-
belastíng, uiteraard mits geen overbelasting plaats
heeft.
ln het brandstofcircuil is een waterafscheider en
een fijnfilter opgenomen.

Een pneumatisch bedíende motorrem is op spe'
ciale bestelling leverbaar.
De koudstart inrichting wordt bediend door de
stophefboom buitenwaarts, dus van het regula-
teurhuis àf, te trekken. Zodra de motor enkele
toeren maakt, komt de regelstang automatisch
weer in ziin normale positie; na een mislukte
startpoging dient de koudstart inrlchting dus op-
nieuw in werking te worden gesteld.
Het ontluchten van het brandstofsysteem vindt
plaats d.m.v. het handpompje op de opvoerpomp
en een ontluchtingschroef op de inspuitpomp.

1. Brandstoftank
2. Ontluchtlng
3. Tankzeef
4. Waterafschelder
5. Opvoerpomp
6. FlJnfllter
7. lnspultpomp
8. Ontluchtlngschroef
9. Verstulvers

'10. Lekolleleldlng
11. Overstroomleldlng
12. Terugslagklep
13. Terugvoerleldlng
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CONTROLE PROCEDURE BIJ VERMOGENVERLIES

Indien de motor niet zfln volle vermogen levert, moet ook het brandstofsysteem worden gecontroleerd.

Gontrole procedure

1. Controleren of het juiste type onderdelen is toegepast:

- inspuitpomp

- regulateur

- verstuivers

- inspuitleidlngen (blnnen-Ol)

2. Inspuitmoment instellen; zie ,,Controle en afstelllngen", groep 2-00.

3. Verstuivers controleren:

- juiste Upe houder en mondstuk

- inspuitdruk

- verstuiving (vergelilking met een nieuwe verstuiver)

4. Kleppen stellen

5. Compressie meten; zle ,,Controle en afstelllngen", groep 2-00.
Ook indíen de gemeten drukken bevredlgend zlJn, moet het Inlaatspruitstuk worden afgenomen,
tenelnde kleppen en lnlaatpoorten te controleren op vervulling.
Bil vervulllng moet het klepmechanlsme In goede condltle worden gebracht.

6. Brandstofsysteem controleren op lekkages; zle ,,Opsporen van lekkages In het brandstofsysteem",
groep 4-00.

7. Gasbedienlng controleren:

- bij niet-gekantelde cabine en volledlg Ingetrapt gaspedaal moet de bedlenlngshefboom op het
inlaatspruitstuk nèt niet op zijn max. toeren aanslag liggen; dit te controleren met behulp van
een sigarettevloeltle.

- motorrem afstelllng, zle ,,Motorrem", groep 4-00,

- bedienlngskabel van stophefboom mag nlet te strak staan.

8. Luchtfilter relnigen en tot aan het merkteken vullen met motorolle.
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OPSPOREN VAN LEKKAGES IN HET BRANDSTOFSYSTEEM

Moeílijk aanslaan van motoren, welke enkele uren hebben stilgestaan, is meestal het gevolg van lekka-
ge op een of meer plaatsen in het brandstofsysteem. Het opsporen van deze lekkages kan snel en
effectíef worden uitgevoerd met onderstaand beschrèven apparatuur, welke in de eigen werkplaats kan
worden vervaardigd.

Benodlgde onderdelen

a. Bosch brandstofopvoerpomp
b. brandstofslang, bijv. DAF-no. 249700; aan te slulten op dq perszijde van de opvoerpomp.
c. ca.80 cm plastic doorzichtige slang.
d. ca. 40 cm brandstofleiding, DAF-no. 169604.
e. nippel, DAF-no. 2218660.

f. 2x banjobout, DAF-no.1&1799.
g. 4 x pakkingring, DAF-no. 325057.
h. kniestuk, DAF-no. 502791, waarvan het niet-conische einde moet worden dichtgesoldeerd.

a

f+g-

Ull te voeren handellngen

- tankzuiglelding losnemen en aansluiten op slang

- leidlng d. In de vulopening.van de tank steken.

- met de handpomp pompen tot alle lucht ls verwiJderd uit slang en leldlng.

- retourleidlng op de tank losnemen en de leldlng afpluggen door middel van het kniestuk h.

- pompen tot een aanzlenlllke weerstand wordt gevoeld (ca. halve minuut).

- ca. tien mlnuten wachten; het brandstofclrcult op druk houden door tussentljds te pompen. Hand-
pomp steeds vastzetten na het pompenl

- gehele brandstofcircuit zorgvuldig inspecteren op lekkages.
N.B. In geval van lekkage bil verblndingen altlld nleuwe pakkingringen gebrulken.
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