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SPECIAAL GEREEDSCHAP

Opmerklng: Materlaaldlkte 6 mm

Doorsnede A-A

Flg. 1.

Afstelmal voor de kruk van dE rultewlssermotor.

lndien men de stand van de kruk van de rulte-
wissermotor nauwkeurlg wenst te bepalen, ls het
aan te bevelen van de In fig. 1 getekende afstelmal
gebruik te maken. Noodzakelllk is dit echter nlet,
daar de stand van de kruk ook gemakkelllk op het
oog bepaald kan worden.

1î mm

1

l{f [zl glngen voorb€houden

s?

$o
o
Eo6
Co
@
@I

NL 12-72
Prlnted In the Netherlands

Flg.2.
Alstelmal voor gtangenset.



HET AFSTELLEN

A" Meetgegevens

Nominale spanning
Proefspannlng
Aanloopkoppel
BedrlJfsmoment

B. Elektrisch echema

c.

VAN DE RUITEWISSERMOTOR

12 Volt
13 Volt

250 cmkg
10 cmkg

Toerental I

Toerental ll
Gontlnu toelaatbaar stand
Contlnu toelaatbaar stand
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Flg. 4.

u+.
50È

4 omdmln
5 omdmln

50 cmkg
30 cmkg
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31 3lb 53o

53 53b

Flg. 3.

Het afslellen van de kruk yan de rultewlsser-
molor

Verblnd contact 53 met contact 31b. Slult con-
tact 53a aan op een spannlng van i2 V.
Laat de motor draaien tot deze ult zlchzelf af-
slaat.
Zet de afstelmal tegen de steun van de motor
en breng de kruk aan. Heeft men géén afstel-
mal, let er dan op dat de kruk ongeveer even-
wlldlg aan de bovenzflde van de steun op de
as van de motor wordt aangebracht (flg. S).
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HET UITBOUWEN VAN HET RUITEWISSERMECHANISME

Neem achtereenvolgens de volgende onderdelen
los:
1. De accukabels.
2. De ruietwisserbladen met armen en aan de

chautfeurszijde een stuurarm (fig. 6).

3. De afdekkap en de bevestigingsmoer van het
tandemlager (7) en het wissellager (40) (fig. 6
en 9).

4. Het paneel naast het instrumentenpaneel (zie
1-1e-2).

5. De stelbout van de verbindingsstang (6)
(fis. e).

6. De vijf-polige steker (fig. 7).

7. De steun van de kabelboom, welke tegen de
steun van de ruitewissermotor is vastgezet
(fig. 7).

8. De ruitewissermotor met steun en het rechter
deel van de verbindingsstang (6) (fig. 7).

9. De verticalé frontversterkingsbalk, welke zlch
recht onder het instrumentenpaneel bevlndt.

10. Het tandemlager (7) en wissellager (40) met
verbindingsstang (41) (flg. 8).
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HET INBOUWEN EN AFSTELLEN VAN HET RUITEWISSERMECHANISME
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Bevestig het wlssellager (zl0), de verblndlngs-
stang (41), het tandemlager (7) en de stelstrlp
van de verbindingsstang (6) aan elkaar (flg.9).
Bet het onder 1 genoemde geheel vast In de
cabine.
Los de stelbout van de verbindlngsstang (41)
(fig. 8).

Zet de krukken van het wisserlager en van het
tandemlagerhorizontaal en naar rechts gerlcht.
De beide krukken en de stang llggen nu op
één lljn (fig. 8). Draai nu de stelbout van de
verbindlngsstang (41) vast.
Zet de krukken van het tandem- en van het
wlssellager weer verticaal en naar beneden
gerlcht.
Stef de kruk van de ruitewissermotor aÎ (zle
blz.2).
Bevestig de verbindlngsstang (6) aan de kruk
van de ruitewissermotor.
Schuif de verbindingsstang (6) achter de vertl-
cale frontversterkingsbalk en ln de stelstrip,
welke reeds aan het tandemlager (7) was be'
vestlgd.
Zet de ruitewissermotor onder het dashboard
vast (fig. 7).

Breng de stelbout in de verbindingsstang (6)

aan.
9. Houdt de afstelmal (fig. 2) tegen de ver-

bindingsstang (6) en richt de kruk van het
tandemlager (7) (fig. 10).
Zet nu de stelbout van de verbindingsstang (6)

vast.
10. Sluit de vlJfpolige steker op de ruitewlsser-

motor aan (fig. 7).

11.Zet de steun van de kabelboom vast tegen de
steun van de ruitewissermotor (fig. 7).

Laat de motor proefdraaien. Indien het stangen-
mechanisme volgens bovenstaande procedure ls
afgesteld maakt de kruk van het tandemlager, zo-
wàl naar links als naar rechts, een uitslag van 53o

met de verticaal. (fig. 9).
Laat de ruitewissermotor automatisch afslaan.
Breng een afdekkap aan op het tandemlager (7)

en het wlssellager (40).
Breng de ruitewisserarmen met bladen en een
stuurarm aan.
Zet de ruitewlsserbladen ongeveer O4 cm boven
het ruitrubber en zet vervolgens de armen op de
lagerassen vast (fig. 11).
Breng de overige gedemonteerde onderdelen
weer aan.
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RUITESPROEIERPOMP

Ultbouwen

1. Venrllder de watertank (fig. 12).

2. Draal de nu zlchtbare krulskopschroeven los.
3. Llcht de ruitesproelerpomp van het krulsstuk.

Het Inbouwen van de pomp geschledt In om-
gekeerde volgorde.
Let er op dat de plastlc waterslange goed worden
aangesloten.
Laat de pomp even proefdraalen.


