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SERIES: F 22ú 7612

Ruitewisen 2l&cabine RHD uitvoering

Het kan voorkornen dat op bovengenoemd type cabines het stangenstelsel van
de ruitewisers in aanraking komt met de relais vrrelke is gernontoerd op de
montagpplaat onder het dashboard.
In een dergeliik geval kan het betreffende relais worden vervangen door een
Bosch minirelais, DAFnr. 118159. Dit relais wordt ook gemonteerd op de
cabines in de zogenaamde EEG-uiwoering.

Relais 1?0849 )
- 

- --- 
- -- -^ - ( vervangen door Bosch minirelais 118159 vanaf

Relais 265401 lr chassisnummer 121332.
Relais 114571 )

TECHNICAL INFORMATION
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DE RUITEWISSERINSTALLATIE

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Opmerking: Materiaaldikte 6 mm

lndien men de stand van de kruk van de ruite-
wissermotor nauwkeurig wenst te bepalen, is het
aan te bevelen van de in fig. 1 getekende afstelmal

gebruik te maken. Noodzakelijk is dit echter niet,
daar de stand van de kruk ook gemakkelijk op het
oog bepaald wordt.
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Afstelmal voor de kruk van de rultewlslermotor.

Flg.2
Afstelmal Yoor stangenset.



HET AFSTELLEN VAN DE RUITEWISSERMOTOR

A. Meetgegevens
Nominale spanning
Proefspanning
Aanloopkoppel
Bedrijfsmoment
Toerental I

Toerental ll
Continu toelaatbaar stand I

Continu toelaatbaar stand ll

24 Voll
26 Volt

250 cmkg
, 10 cmkg

34r 4omwlmin
50 + 5 omw/min

50 cmkg
30 cmkg
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B. Elektrlsch schema
Zie figuren 3 en 4.

C. Het afstellen van de kruk van de ruitewisser-
motor

1. Verbind contact 53 met contact 31b (fig. 3).
Sluit contact 53a aan op een spanning van
24 V, indien een motor van 24 V wordt toege-
past (fig. 4).

2. Laat de motor draaien tot deze uit zichzelf
afslaat.

3. Zel de afstelmal (fig. 1) tegen de steun van de
motor en breng de kruk aan. Heeft men géén
afstelmal, let er dan op dat de kruk ongeveer
evenwijdig aan de bovenzijde van de steun
op de as van de motor wordt aangebracht
(fig. 5),
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Flg. 3

31 31b 53o

53 53b

Flg. 4
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HET UITBOUWEN VAN HET RUITEWISSERMECHANISME

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

chauffeurszijde een stuurarm (fig. 6).
3. De afdekkap en de bevestigingsmoer van het

tandemlager (7) en het wisserlager (40) (fig. 6).

Het paneel naast het instrumentenpaneel (zie
1-19-2).
De verticale frontversterkingsbalk, welke zich
direct naast de ruitewissermotor bevindt (fig.
7).
De 5-polige steker van de ruitewissermotor
(fig. 7).
De ruitewissermotor met steun.
De kruk van de ruitewissermotor.
De complete stangenset, bestaande uit het
wisserlager (40), de verbindingsstang (41),
het tandemlager (7), de verbindingsstang (6)
en de kruk van de ruitewissermotor.

4.

5.

o.

7.
8.
9.

Fig.7

Flg. 6
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1.

2.

3.

A.

B.

A.

B.

Het stangenmechanisme kan op twee manieren
zijn uitgevoerd:

Verbindingsstangen met een stelbout (fig. 10)
(nieuwe uitvoering).
Verbindingsstangen met twee borgmoeren
en linkse en rechtse schroefdraad (oor-
spronkelijke uitvoering) (fig. 1 1).

Bevestig het wisserlager (40), de verbindings-
stang (41), het tandemlager (7), de verbin-
dingsstang (6) en de kruk van de ruitewisser-
motor aan elkaar.
Zet het wisser- en het tandemlager in de
cabine vast.
Zel de krukken van het tandem- en het wisser-
lager horizontaal, overeenkomstig fig. 8.
lndien de verbindingsstang (41) te lang of te
kort is, is dit niet mogelijk.

Los de stelbout, zet de krukken horizontaal
en zet de stelbout weer vast (fig. 8).
Los de twee borgmoeren. Verdraai de verbin-
dingsstang (41 ) tot de krukken horizontaal
staan en zet de beide borgmoeren weer vast
(fis. 8).
Zet de krukken van het tandem- en het wisser-
lager (7) en (40) weer verticaal en naar bene-
den gericht.

Stel de ruitewissermotor af (zie blz.2l.
Zel de kruk op de as van de ruitewissermotor
vast (blz. 2).
Zet de ruitewissermotor met steun onder het
dash-board vast (fig. 7).
Stel de verbindingsstang (6) af.

Los de stelbout. Houd de afstelmal (fig. 2) te-
gen de verbindingsstang (6). Richt de kruk
van het tandemlager langs het vlak van de
afstelmal (fig. 10). Zet de stelbout weer vast.
Los de beide borgmoeren (fig. 12). Houd
de afstelmal (fig. 2) tegen de verbindingsstang
(6) (fig. 11). Verdraai de verbindingssrang (6),
tot de kruk van het tandemlager (7) aanligt
tegen het vlak van de afstelmal. Zet de beide
borgmoeren vast.

NL 12-72

Printed in the Netherlands

4.
5.
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8. Sluit de S-polige steker aan op de ruitewisser-
motor en laat de motor proefdraaien. ls de
stangenset volgens bovenstaande procedure
afgesteld, dan maakt de kruk van het tandem-
lager en van het wisserlager zowel naar links
als naar rechts een uitslag van 53o met de ver-
ticaal (fig. 9).

Laat de ruitewissermotor automatisch afslaah.
Breng een afdekkap aan op het tandemlager (7)
en het wisserlager (40).
Breng de ruitewisserarmen met bladen en een
stuurarm aan.
Zet de ruitewisserbladen ongeveer 64 mm boven
het ruitrubber en zet de armen vervolgens op de
lagerassen vast (fig. 13).

Breng de overige gedemonteerde onderdelen weer
aan.

RUITESPROEIERPOMP

Ultbouwen
1. Verwijder de watertank (fig. 14).
2. Draai de nu zichtbare kruiskopschroeven los.
3. Licht de ruitesproeierpomp van het kruisstuk.

Het inbouwen van de pomp geschiedt in omge-
keerde volgorde.
Let erop dat de plastic waterslangen goed worden
aangesloten. Laat de pomp even proefdraaien.

Flg. 13

Flg.14
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RUITEWISSER - RUITESPROEIER
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Ruitewissers

Door de ruitewisserschakelaar @ t@t in
stand 1 fig. 1 tezetten ontstaateen verbinding tussen
de aansluitingen 53a en 53 van deze schakelaar. Met
het contact ,,aan" loopt nu een stroom via draad nr.
15 en 182 en de nu bestaande verbinding tussen de
aansluitingen 53a en 53, om vervolgens via draad 82
en aansluiting 53 over de ruitewissermotor naar
massa te vloeien. De ruitewissermotor draait nu met
lage snelheid.

Wordt de ruitewisserschakelaar @ t@ ) ,,af"
gezet in stand 0, dan behoren de ruitewissers
automatisch af te slaan in de parkeerstand.
Met de ruitewisserschakelaar in 0, bestaat een
verbinding tussen de aansluiting 53e en 53 van deze
schakelaar.
Met het contact ,,aan" staat er via draad nr. 182altijd
spanning op aansluiting 53a van de ruitewisser-
motor. Staat de ruitewissermotor niet in de parkeer-
stand, dan is er via de stalen ring in het tandwiel een
verbinding tussen de sleepcontacten van de
aansluitingen 53a en 31b.
Er loopt nu een stroom via de sleepcontacten en de
nu bestaande verbinding tussen de aansluiting 53e
en 53 van de schakelaar naar aansluiting 53 van de
ruitewissermotor.
De motor blijft hierdoor draaien totdat het sleep-
contact van aansluiting 53a in de uitsparing van de
stalen ring komt.
De stroomkring wordt hierdoor onderbroken en de
ruitenwissermotor stopt. De ruitewissermotor is
aangebracht onder het dashboard aan de bijrijders-
zijde zie fig. 2. Om de ruitewissermotorte bereiken is
het noodzakelijk om het dashboardpaneel, tesamen
met de handschoenenkast en zekeringdop, uit te
bouwen.

Ruitesproeier

De electromotor voor de ruitesproeier is aan-
gebracht achter de watercontainer aan de rechter-
ziide in de cabine.
Db electromotor @ 1@1 krijgt de spanning via
draad nr. 182, terwijl het circuit kan worden gesloten
via draad nr. 820 en schakelaat @ ( @ i op n"t
dashboard.

Doorde ruitewisserschakelaar @ t @) in stand
2 te zetten ontstaat een verbinding tussen de
aansluitingen 53a en 53b van deze schakelaar.
Met het contact ,,aan" loopt nu een stroom via draad
nr. 15 en 182 en de nu bestaande verbinding tussen
de aansluitingen 53a en 53b, om vervolgens via
draad nr. 83 over de ruitewissermotor naar massa te
vloeien. De ruitewissermotor draait nu met hoge
snelheid.

Fig.2

Fig. 1

Fig. 3



l--
--

--
 

-r
Í-

f-
--

--
l 

I +
F

T
F

t3
r-

--
-1

t-
 - 

--
 

--
-J

b\ M
-_

__

r-
--

-1

01
3

9g
=

.l*
i

E
J 83

't

I I

I I I

o
r-

--
--

4-
-

-*
 -

-J
as

--
l

--
t5

18
2

\ It

@



DAF :"i;*"'"'tructies
Ruitewisser-ruitesproeier 

5. go.l

Om de ruitewissers op de normale manier te laten
functioneren kan deze in werkinq worden qesteld
door middel van schakelaar @ 

-t@ 
t

Wil men gebruik maken vaqde intervalschakelaar
dan moet men schakelaar Q ( €r) ) in de 0 stand
plaatsen en de schakelaar Q9 súten. Via draad
082 komt hierdoor spanning te staan op aansluiting
1 van de intervalautomaat. Door middel van een
electronische schakeling wordt dan met bepaalde
tussenposen een impuls gegeven aan het daarbij
behorende relais. Op het moment dat dit relais niet
bekrachtigd is, zijn de contacten 31b en S met elkaar
verbonden. Door de impuls wordt dit contact
verbroken en komt er een verbinding tot stand
tussen de aansluitinqen S en 15 van de interval-
automaat @ O" [lusspanning, opdraad nr.182
aanwezig staat hierdoor via de draad 81, de in de
nulstand staande schakelaar 23 en draad 82 oo
aansluiting 53 van de ruitewissermotor.

De ruitewissermotor begint te draaien.
De impuls is echter van korte duur zodat de
verbinding tussen de aansluiting 31b en S van de
intervalautomaat onmiddellijk daarna weer tot stand
komt. Toch zal de motor niet onmiddellijk stoppen,
want door de verdraaiing ten gevolge van de impuls
is de ruitewissermotor uit de parkeerstandgekomen.
Door middel van de stalen ring in het tandwielzijn de
contacten 53a en 31b van de ruitewissermotor met
elkaar verbonden. Via draad 182, de contacten 53a
en 31b, draad 81, de contacten tussen de
aansluitingen 31b en S van de intervalautomaat, de
draad 81, vlgeit er nu een stroom over de
schakelaar (p , draad 82 en de motor naar massa.
Deze stroomkring blijft bestaan totdat de ruite-
wissermotor weer in de parkeerstand terug komt en
de verbinding tussen de contacten 53a en 31b weer
verbroken wordt. Deze cyclus herhaalt zich bij
iedere impuls van de intervalautomaat.
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