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Luchtcompresor

Van de luchtcompresor zijn series in omloop gekomen, waarbij het cilinder-
blok door middel van zes Tensiloc tapeinden en moeren op de krukkast
is bevestigd. Dit is dus in tegenstelling met de normale uiwoering, waarbij

gebruik wordt gemaakt van zes Tensiloc bouten.

Het aanhaalkoppel bedraagt zowel voor de Tensiloc bouten als voor de Ten-
siloc moeren 28 Nm (2,8 mkg).

Wii maken U er op attent, dat bij reparatierrverkzaamheden de tapeinden
niet mogen worden vervangen door bouten. Dit in verband met het feit,
dat de betreffende draadgaten soms zo ver zijn doorgeboord, dat een open
verbinding met de krukkastruimte is ontstaan. Nieuwe tapeinden moeten
daarom steeds met Loctite 27O (ot ander gelijkranardig product) worde&
aangebracht.
Tegen het vervangen van de bouten door tapeinden en moerien bestaat geen

bezwaar.
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COMPRESSOR
DAF-nr.241720

Nieuwe uiweringen van de DH, DHB en DU-
825 motoren zijn uitgerust met de compresor
DAF-nr. 241720,welk een grotere aanzuigca-
paciteit heeft. Namelijk 300 Umin tegenover de
22Ollmin van de voorgaande compresor DAF-
nr.24î880.

De grotere capaciteit is verkregen door het toe-
passen van een andere krukas, waardoor de slag

van 40 mm werd gebracht op 48 mm.
Voor het overrige echter zijn de beide compres-
sortypen vol komen identiek.

Voor technische gegevens en reparatie-aanwij-
zingen wordt dientengevolge verurezen naar de
subgroep 6-80-1 7 van deze Werkplaatsinstructies.
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Blad 1-3

Compressor

Seilert begin januari 1975 zijn aan de compressor een aantal wijzigingen aan-
gebraht ter vermijding van olielekkage'en het loswerken van bepaalde moeren
en bouten.

- Afs tussentijdse oplosing vrnrd onder de O-ring 249296 een papieren pakking-
ring 606855 aangebracht. Als definitieve oplosing is de diepte van de kamer
voor de O-ring teruggebracht van 1,9 mm tot 1,7.5 mm, zodat de papieren
rinii kon vervallen.
Derhalve: - bij een kamerdiepte van 1,9'mm of méér, moet ook de papieren' pakkingring 606855 worden gemonteerd

.; i - bii een kamerdiepte van 1,75 - 1,85 mm mag g6én papieren ring
' worden gemonteerd.

- De bouten 251628 en 251623 zijn vervangen door resp. bouten 606&40 en
s0632î.
LaaBtgenoemde zgn. Tensiloc bouten zijn voorzien van een kraag met ver-
tanding, zodat de veerringen 251928 konden vervallen.
Attentie: Aanhaalkoppel Tensiloc bouten: 28 Nm (2,8 mkgl.

- De dopmoeren 229325'van de perskleppen zijn vervangen door de zelfborgende
moer 506320. Bovendien wordt de aluminium pakkingrin1247555 weggelaten,
daar deze tengevolge van vervorming tot loslopen leidde, en wordt het aanleg-
vlak voor de persklepzitting in de compresorkop bewerkt.
De frsklepzitting met vloeibare pakking monteren I

Attentie:-dopmoer506320iss|echtsvooréénma|iggebruik.
- pakkingring 247555 blijft vooralsnog gehandhaafd voor de

zuigkleppen
- Compresor voor controle afpersen (ca, 7 kg/cm2l alvorens deze

op de motor te monteren.

Gemodificeerde compressoren zijn uiterlijk kenbaar aan de Tensilqa bouten.
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Aanhaalkoppels
Cif inderkop bouten |r42 en 44l-

Cilinderblok bouten (38 en 411

Drijfstanglagerkap bouten (î41

Persklep dopmoer (461

Aandriiftandwiel moer

Koppeling moer

TECHNICAL INFORMATION

23 -25 Nm (2,3 - 2,5 mkg)

23 -25 Nm (2,3 - 2,5 mkg)

23 -25 Nm (2,3 - 2,5 mkg)

î0 Nm (1 mkg)

93 -.jt03 Nm (9,5 - 10,5 mkg)

40 -- 50 Nm (4 5 mkg)

DATE: 7611

Luchtcompressor (Zie T.l. 001).

Van de luchtcompresor zijn series in omlooÉ gekomen, waarbii het cilinder'
blok door middel van zes Tensiloc tapeinden en moeren op de krukkast is

bevestigd. Dit is dus in tegenstelling met de normale uitvoering, waarbii
gebruik wordt gemaakt van zes Tensiloc bouten.
Hét aanhaalkoppel bedraagt zowe! voor de Tensiloc bouten als voor de Ten'

siloc moeren 28 Nm (2,8 mkg).

Wij maken U er op attent, dat bii reparatiewerkzaamheden de tapeinden niet

mogen worden wrvangen door bouten. Dit in verband met het feit, dat de

betreffende draadgaten soms zo ver ziin doorgeboord, dat een open verbinding

met de krukkastruimte is ontstaan. Nieuwe tapeinden,moeten daarom steeds

met Loctite 27o lof ander geliikwaardig product) worden aangebracht'

Tegen het vervangen van de bouten door tapeinden en moeren bestaat geen

bezwaar.

Compressor.

Gelieve in de laatste alinea op bladziide 4 de volgnde correcties aan te brengen.

Gelieve op bladziide 5 de volgende notitie te ptaatsen:
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Compressor
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COMPRESSOR
DAF-nr. 241fdÍd,0

Luchtomprei, in
onderdolsn gstokotd

1. Topveer
2. Compressiweer
3. Oliechraapveer
4. Zuiger
5. Zuigerpen
6. Borgveer
7. Pakking
8. Oliekeerring
9. Lagerbus. achter
10. Krukkast
î î. O-ring. groot
12. O-ring, klein
13. Drijfstang
14. Bout
15. Borgring
16. Lagerschalen
17. Drijfstanglagerkap
18. Krukas
19. Lagerbus, voor
20. Deksel
21. Borgplaot
22. Tapeind
23. Moer
24. Plug

25. Pakkingring
26. Pakkingring
27. Plug
'28. Cilinderkop
29. Pakkingring
30. Zuigerklepzitting
31. Zuigklep
32. Ringveer

{links windingl
33. Ringveer

{rechtse winding)
34. Schiif
35. Veerhouder
36. Koppakking
37. Cilinderblok
38. Bout
39. Veerring
40. Veerring
41. Bout
42. Cilinderkopbout
43. Veerring
M. Bout
45. Veorring
46. Dopmoer
47. Pakkingring
8. Moer
49. Veerring
50. Veerhouder
51. Gegolfde ring
52 Persklep

53. Persklepzitting
54. Bout
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TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen

Merk
Type
Boring
Slag
Aanzuigcapaciteit bi, î 000 omw./min.
Bedriifsdruk
Bedrijfsterental

Cilinderblok

Materiaal
CiI inder binnendiameter, gehoond

Krukas

Driifstanglagerhals diameter
Drijfstanglagerhals breedte
Hoofd lagerhals diameter
Krukas lagerbussen ruimen op
Axiale speling

Driifsbngen

Dia meter driifstanglagerbori ng

Diameter boring t.b.v. zuigerpen
Afstand h.o.h. grote en kleine kop
Axiale speling
Radiale speling

Zuigers

Diameter, standaard
Diameter, overmaten
Aantal compresieveren
Aantal olieschraapveren
Compressieveer groef breedte
Ol iesch raapneer groef breedte
Zuigerpen diameter
Zuigerpengat diameter

Aanhaalkoppels

Ciiinderkop bouten
CiIinderblok bouten
Drijfstanglagerkap bouten
Persklep dopmoer
Aandriiftandwiel moer
Koppeling moer

2

Westinghouse
2 cil. luchtgekoeld
75 mm
4O mm
22O llmin
8 kg/cm2
1400 omw./min.

gietijzer
75,(X) mm

u,975 - 34,991 mm
23,05 - 23,10 mm
34,975 - 34,991 mm
35,025 - 35,050 mm
0,1 mm (max.0;4 mml

35,025 - 35,050 mm
î5,978 - 15,888 mm
93,95 - 94,05 mm
0,05 mm (max.0,20 mm)
0,034 mm (max.0,075 mml

74,92 - 74,94 mm
2x0,5mm
2
1

3,00 - 3,02 mm
5,00 - 5,02 mm
14,995 - 15,(X)0 mm
15,003 - 15,(X)7 mm

2,3 - 2,5 mkg
2,3 - 2,5 mkg
2,3 - 2,5 mkg
î mkg
9,5 - 10,5 mkg
4-5mkg
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De compressor heeft tot doel de samengepenite
lucht te verschaffen, rruelke nodig is voor de
luchtdrukinstallatie van het voertuig.
De capaciteit bii 1000 omw./min. bedraa$ 220
Umin. (7,7 cu.ft./min.).
De compressor wordt tegen de distributiekast
geplaatst en van hieruit aangedreven.

De compressor heeft nnree cilinders en werkt
volgens het ééntraps principe.
Wanneer de zuiger een neeruyaartse beweging
maakt, wordt de lucht via de aanzuigleiding en
zuigklep (1) aangezogen. Wanneer de zuiger
naar boven beweegt, wordt de lucht gecompri-
meerd en vervolgens via de persklep (2) naar
de luchtketel geperst.

Ten behoeve van de srnering is de compressor
aangesloten op het oliecircuit van de rnotor. De
olie wordt via de boringen in de krukas naar de
drijfstangnappen geleid. Van hier druipt de olie
in het carter en zorgÉ middels spatsmering voor
verdere smering van de cilindenannden en zui-
gerpennen. De overtollige olie druipt terug naar
het motorcarter.

ùermaat cilinderblokken zijn niet leverbaar.
Bii sliitage dient dus het standaard cilinderblok
ts worden uitgeboord op een der aangegeven .

overmaten. Afhankelijk van de overmaat cilin-
derboringen moeten de bijbehorende zuigers en
zuigerveren worden toegepast, zie de tabel. Ge-
makshalve zijn hierin onderdeelnummers ver-
meld, doch voor het bestellen van onderdelen
moet altijd het onderdelenboek worden ge-

raadpleegd.

De ringveren (321 en (33) zijn niet geliik. Let op
de juiste montage met de openingen tegenover
elkaar gelegen.

De trree gegolfde ringen (511 van de persklep
zijn gelijk en behoren gelijkgericht met hun bolle
zijde naar de cilinderkop te worden aangebacht.

Capaciteit controle
De rnet 1400 omw./min. draaiende compressor
moet in maximaal 14 seconden de druk in een
40 liter reservoir van 4 kg/cm2 tot 6 kg/cm2
doen stiigen.
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