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Hooldschakelaar-startcl rcu lt

Door op het dash-board de bedieningsschakelaar
(16) van de hoofdschakelaar te sluiten, wordt de

s-roo m k ri n g van h et h o of d sch akel aarrel ai s g es I ote n

over de beieiligingsdiode @ naar massa, waar-
door de HS sluit.
De accuspanning staat nu op startmotor aansluiting
nr.30, W.S. dynamo aansluiting B*, contactschake-
laaraansluiting nr. 30 en via draad nr. 30 op de plus
aansluiting van de hoofdschakelaarcontrolelamp
a9 b.
De min-zijde van deze controlelamp ligtviadraad nr.
22, de aansluiting Df en DF van de regelaar, de
aansluiting DF van de dynamo en via het veld, aan
massa.
Het circuit is nu gesloten en de controlelamp brandt.
Door het contactslot,,aan" te zetten, worden hiervan
de aansluitingen 30 en 15 doorverbonden. Daardoor
ligt nu ook de plus-zijde van de laadcontrolelamp

e via draad nr. 15, zekerins @ en draad nr'
015 aan de accuspanning, terwijl de min-zijde -
evenals de hoofdschakelaarcontrolelamp - via
regelaar en dynamoveld aan massa ligt. De

laadcontrolelamP brandt nu.
Tevens loopt een draad vaqt contactslotaansluiting
ni. ts naar àe startknop @ . Ooor Oeze knop in te
drukken, verbinden we -aansluiting nr. 15 met
aansluiting nr. 50 van hetstartmotorrelais, waardoor
de startmotor in werking komt.
Wanneer nu de motor aanslaat en de dynamo
functioneert, zal de dynamospanning, welke hoger
is dan de accuspanning, zowel op dynamoaan-
sluitingen B* als op de D* staan. Zoals bekend, zijn
de laadcontrolelamp en hoofdschakelaarcontrole-
lamp geschakeld tussen de B* en D*aansluitingen.
Er is nu geen spanningsverschil meer, waardoor
beide controlelampen zullen uitgaan.
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Hooldschakelaar-startclrcult

Door op het dash-board de bedieningsschakelaar
@ van de hoofdschakelaar te sluiten, wordt de

stroom kri ng van het hoofdschakelaarrelais gesloten
over de beveiligingsdiode @ naar massà, waar-
door de HS sluit.
De accuspanning staat nu op startmotor aansluiting
nr.30, W.S. dynamo aansluiting B.|, contactschake.
laaraansluiting nr. 30 en via draad nr. 30 op de plus
aqpsluiting van de hoofdschakelaarcontrolelamp
@0.
De min-zijde van deze controlelamp ligt via draad nr.
22RD, deaansluiting D*en DFvan de regelaar,de
aansluitilg DF van de dynamo en via het veld, aan
massa.

Het circuit is nu gesloten en de controlelamp brandt.
Door het contactslot helemaal naar rechts te draaien
ontstaat een verbinding tussen de aansluitingen 30
en 50d, waardoor spanning komt te staan via draad
36 op aansluiting 50 van het startrelais.
De startmotor zal daardoor in werking treden.
Wanneer nu de motor aanslaat en de dynamo
functioneert, zal de dynamospanning, welke hoger
is dan de accuspanning, zowel op dynamoaan-
sluitingen Bf als op de Df staan. Zoals bekend is de
hoofdschakelcontrolelamp geschakeld tussen de
B* en D* aansluitingen. Er is nu geen spannings-
verschil meer, waardoor de controlelamp zal
uitgaan.
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PRINCIPE EN WERKING

De startmotor heeft tot taak de verbrandingsmotor
tijdens het starten rond te tornen. De hiervoor
noodzakelijke energie wordt geleverd door de op het
voertuig aanwezige accu.
De startmotor is een elektromotor, die het grote
aanvangsdraaimoment dat nodig is om de stilstaan-
de verbrandingsmotor tot draaien te brengen,
opbrengt en daarna de motor op een bepaald
toerental rondtornt.
Het koppel van de startmotor wordt door middel van
het rondsel, dat met behulp van een inschakel-
mechanisme in de tandkrans van het vliegwiel wordt
geschoven, overgebracht.
Slaat de motor aan, dan moet de krachtoverdragen-
de verbinding tussen het vliegwiel en het anker van
de startmotor automatisch wser worden verbroken.
Om dit te verwezenlijken heeft men biJ dit type
startmotoren een rollenvrijloop gebouwd tussen het
anker en het rondsel.
Deze vrijloop treedt in werking zodra de motor de
startmotor tracht aan te drijven. Om de startstroom

- die enkele honderden ampères kan bedragen -gemakkelijk te kunnen sturen, wordt gebruik
gemaakt van een relais. Dit relais wordt echter niet
alleen gebruikt als schakelaar, maar ook om door
middel van een schakelhefboom het rondsel in de
tandkrans van het vliegwiel te schuiven.

Werkwllzen

Bij het starten (tornen) van de motor moeten relatief
grote weerstanden worden overwonnen, die af-
hankelijk zijn van de compressie in de cilinders, van
de lager- en zuigerweerstanden en van de conditie
van de smeermiddelen.
Al deze weerstanden zijn bij het begin van het starten
het grootst en nemen bij lagere temperaturen
aanmerkelijk toe. De startmotor past zich daarbij
goed aan, omdat deze bij laag toerental zijn grootste
koppel ontwikkelt. De startmotor is zo gekozen, dat
ook onder de ongunstigste omstandigheden de
motor nog altijd met een bepaald minimum toerental
kan worden getornd.
De startprocedure is als volgt:

Startmotor ls stroomloos

De schakelhefboom wordt door de uitdrukveer van
het relais in zijn rustpositie gehouden en het rondsel
is niet in aangrijping met de starterkrans van het
vliegwiel.
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De relaisstroom wordt met behulp van het contact-
slot ingeschakeld, waardoor de inschakel- en
vasthoudspoel worden bekrachtigd. De door het
relaisanker bewogen schakelhefboom schuift door
middel van de drukring en inschakelveer de
meenemer en het rondsel tegen de starterkrans.
Doordat de spiebanen op de ankeras schuin
verlopen, draaien het rondsel en de meenemer reeds
tijdens het naar voren schuiven met een bepaalde
snelheid rond. Vervolgens wordt de hoofdstroom
van de startmotor ingeschakeld op het moment dat
de rondseltanden geheel lussen de tanden van de
starterkrans zij n geschoven.

Kort voor het einde van de inschakelweg sluit de op
de startmotor bevestigde relaisschakelaar. De
inschakelspoel wordt hierdoor kortgesloten en de
hoofdstroom ingeschakeld, zodat het anker van de
startmotor begint te draaien. Het rondsel schuift
tengevolge van de sch uin verlopende spiebanen nog
verder in de starterkrans tot aan de aanslag op de
ankeras. Als het rondsel de aanslag heeft bereikt, is
nog verder schuiven onmogelijk.
Het rondsel brengt dan via de rollenvrijloop en de
meenemer het koppel van de ankeras over op het
vliegwiel, zodat de motor wordt getornd.

Stoot bij het inschakelen het rondsel tegen een tand
van de starterkrans, dan drukt de schakelhefboom
de inschakelveer tezamen tot de relaisschakelveer
zich sluit. Doordat echter het rondsel met het anker
meedraait. zal het nu door de druk van de
inschakelveer in de vertanding van de starterkrans
worden geschoven.

Ultschakelen

Bij het aanslaan van de motor draait de motor sneller
dan de startmotor. Door middel van de rollenvrijloop
loopt het rondsel dan echter vrij, zodat het toerental
van het vliegwiel geen invloed heeft op de
startmotor. Het rondsel blijft evenwel nog in
aangrijping zolang de schakelhef boom in de
ingeschakelde positie wordt vastgehouden. Pas als
het contactslot wordt losgelaten en de relaisstroom
onderbroken, worden de meenemer en het rondsel
in de rustpositie teruggebracht door de druk welke
door de relaisuitdrukveer via de schakelhefboom
wordt uitgeoefend. Deze veer zorgt er ook voor, dat
het rondsel in de rustpositie blijft zolang de
startmotor niet in werking wordt gesteld.

I
Flg.5
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Rollenvrllloop

De ter bescherming van de startmotor ingebouwde
rollenvrijloop verbindt het rondsel zodanig met de
meenemer dat het rondsel wordt meegenomen
zolang de ankeras het rondsel aandrijft. Wanneer
echter het rondsel sneller draait dan de an keras (i.c.
wanneer de verbrandingsmotor aanslaat) wordt de
verbinding verbroken. Voor dit doel kunnen de
rollen zich in een zodanig gevormde kamer
bewegen, dat bij het aandrijven door de ankeras de
rollen in het versmalde deel van deze kamer tussen
de meenemervrijloopring en de rondselas worden
vastgeklemd. Bij het aanslaan van de motor worden
de rollen echter door de sneller draaiende rondselas
tegen de veerdruk in naar het bredere deel van deze
kamer geschoven waardoor de verbinding is
verbroken. In rusttoestand drukken de rollen de
veren in het nauwe deel van de kamer, waardoor op
het moment dat de startmotor begint te draaien een
verbinding ontstaan tussen rondsel en meenemer.
Deze constructie heeft het voordeel, dat de massa
van het rondsel met de as klein is en dientengevolge
ook slechts een laag koppel nodig is om de vrijloop
tijdens het sneller draaien van de motor in werking te
doen komen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat
Bosch nr.
DAF nr
Type
Vermogen nominaal
Aantal borstels
Borsteldruk
Axiale speling van het anker
Minimaal toelaatbare collectordiameter
Maximale slingering van de collector
Maximale slingering van het lamellenpakket
Ankerremkoppel
Loslaatkoppel van -de vrijloop
Aantal tanden van het rondsel
Tandmodulus
Rondselafstand
Tandf lankspeling
Minimale intrekspanning van het relais
Minimale borstellengte
Minimale slijtreserve
Aantal tanden vliegwiel

DOORSNEDE vAN DE STARTMOTOR

6

1. Relais (magneetschakelaar)
2. lnschakelhefboom
3. Geleidering
4. Meenemer
5. Rondsel
6. Vrijloop

Bosch
0.001.364.102
504640
JD 24V sPK
4,8 kW (sPK)
4
1-1,3 kg
0,1-0,3 mm
39,5 mm
0,03 mm
0,05 mm
2,6-3,2 kgcm
4,5-5,5 kgcm
11
3
2,5-3 mm
0,35-0,6 mm
15 Volt
15,5 mm
4mm
146

B

7. Schroefveer
8. Ankeras
9. Anker

10. Poolschoen
11. Veldwikketing
12. Borstelhouder

'11

13. Koolborstel
14. Collector
15. Stofkap
16. Borstelveer
17. Huis
'18. Aansluitklem
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Kortslultstroomlesl

Alvorens met deze test te beginnen is het nood-
zakelijk dat de accupolen En -klemmen schoon
ziJn en dat zich geen onnodige weerstanden in het
startcircuit bevinden. Zie,,startci rcu lttest".
Met de kortsluitstroomtest worden alle factoren
die invloed hebben op de startstroom, zoals tem-
peratuur, ol iedikte, compressle etc. buitengesloten.
Om dit te venrvezenliJken wordt het voertuig op de
parkeerrem (zie flg. 13) en ln de hoogste versnel-
ling gezet. Hierdoor wordt de startmotor tijdens
het starten geblokkeerd en kan deze niet rond-
draaien.
Voor deze test is een ampèremeter nodig met een
meetbereik van 1500 Ampère. Het in deze test be-
schreven meetapparaat ís een Souriau 1491.
De ampèremeter moet in serie worden geschakeld
met het startcircuit. Dit kan men op een eenvou-
dige wijze bereiken door de ampèremeter aan te
sluiten op de hoofdschakelaar aansluitingen 31a
en 31. (De hoofdschakelaar zelî mag dan niet ge-
sloten worden.) Ook is het mogelijk om de
ampèremeter aan te sluiten zoals beschrevsn in
deze test, nl. tussen de beide accu's. Zie îig. 14.
De aansluitprocedure is als volgt:
a. Neem de verblndingskabel tussen de beide

accu's weg.
b. Verbind de plus van accu A met behulp van

testkabel F aan de aansluiting van het test-
apparaat, die in fig. 15 is aangeduid rnet L.

c. Verbind de min van accu B met behulp van
testkabel C aan de ,,min"-aansluiting vdn het
testapparaat.

d. Sluit de voltmeter aan met de kabels H over
de beide accu's. Zie fig. 15.

e. Druk de 40 Voltschaal knop in. De voltmeter
moet nu de accuspanning aangeven.

L Zet de schakelaar van de ampèremeter op het
1500 Ampère bereik.

g. Gontroleer of het voertuig op de parkeerrem
staat en of de versnellingsbak in de hoogste
versnelllng is geschakeld.

Wanneer nu de startknop wordt ingedrukt (het-
geen ook kan worden gedaan met een losse start-
schakelaar, buiten de cabine, welke is aangeslo-
ten op de aansluitingen nr. 50 en 30 van de start-
motor) sluit het startmotorrelais en vloeit een
stroom door de startmotor, tengevolge waarvan
de accuspannlng zal dalen. De stroomsterkte en
de spanning over de startmotor zijn afhankelljk
van de capaciteit en ladlngstoestand van de accu.

NL 03-73

Prlntsd ln the N€thsrlandg

Flg. 14
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Voor voertuigen uitgerust met 2 x 110 Ah accu's
is de stroomsterkte door de startmotor 875 :t 60
Amp. bij een spanning van 14 Volt. ls het voertuig
uitgerust met een andere accu, dan zullen hier-
door zowel de stroomsterkte als de spanning ver-
anderen. Wanneer de startmotor in orde is, zul-
len de stroomsterkte en spanning zodanig veran-
deren dat de stroomsterkte gedeeld door de span-

. 875
nrng geruK

14

.. I oemeten 875uat wtl zeqqen = 

-.U gemeten 14
Het blokkeren van de startmotor mag slechts twee
seconden duren en in deze tijd moeten zowel de
spanning als de stroomsterkte worden afgelezen.
ls de stroomsterkte te hoog, dan duidt dit op een
inwendige kortsluiting of massasluiting, terwijl
een te lage stroomsterkte duidt op een onder-
breking of grote weerstand in de startmotor.
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Onderhoud en Inspectle

Demonteer de startmotor (zie ,,Revisie van de startmotor"), voor zover noodzakelijk. Reinig alle onderdelen
met wasbenzine of tri.
Slipkoppeling, veldwikkelingen en anker mogen echter nooit in dit reinigingsmiddel worden gedompeld
doch moeten met behulp van een borstel worden schoongemaakt.
Na demontage moeten alle onderdelen worden gecontroleerd op slijtage e.d.
Controleer veld- en ankeruikkelingen op isolatieverbranding, losse verbindingen en kortsluitingen.

Controleer anker op onrondheid, aanlopen of ver-
bogen as.

Controleer collector op slijtage, groeven en on-
rondheid.

Controleer borstels op slijtage en beschadigingen.

Relais controle.

Controleer axiale an kerspel ing.

Gontroleer of vervang fiber remschijf.

Controleer lagers op slijtage.

Controleer rondsel op slijtage of beschadiging.

NL 03-73

Printed in the Nsthsrlands

Max. onrondheid 0,05 mm.

De minimale diameter waartoe de collector mag
worden afgedraaid is 39,5 mm.

Max. onrondheid 0,03 mm.
Verwijder voor zover nodig de isolatie tussen de
collectorlamellen.

De minimale lengte van de koolborstels is
15,5 mm.
Wanneer echter de gebruikte borstels opnieuw
worden gemonteerd, moet er voor worden ge-
zorgd dat de lengte beduidend langer is, omdat
anders spoedig weer tot demontage moet worden
overgegaan.
De borstels moeten gemakkelijk door de borstel-
houders kunnen bewegen en mogen niet vuil of
beschadigd zijn. Koolborstels altijd als één set
vervangen. Sterke vonkvorming kan optreden als
gevolg van een onronde collector, een lamellen-
isolatie welke boven de lamellen uitkomt; klemzit-
tende of versleten koolborstels; te geringe borstel-
druk.
Koolborsteldruk is 1000-1300 gram. Indien niet
correct, dan de veren vervangen. Te hoge druk
geeft extra slijtage aan collector en borstels.
Te lage druk geeft sterke vonkvorming, inbranding
van de collector en minder startvermogen.
Controleer schakelhefboom op slijtage.

Slijtagepunten: aangrijpen relais,

scharnierpunt,
gaffeldrukpunten voor het rondsel.

Controleer het gat in de trekstang van de relais-
kern op slijtage.

0,1-0,3 mm.
Deze is instelbaar met behulp van shims achter op
de ankeras.

Deze remschijf is tussen collector en bronzen
lager op de ankeras gemonteerd; wordt geleverd
in een z.g. set ankerbevestigingsdelen.

Zonodig vervangen.

Zonodig vervangen.

I
Wljzlgingen voorbshoudsn



Gontroleer vrijloop mechanisme. Meet het koppel, dat nodig is om bii vastgezette
meenemer het rondsel te draaien in de draairich-
tlng van de startmotor.
Dit koppel moet zijn:4-5,5 kglcm.
In tegengestelde richtlng echter mag het rondsel
helemaal nlet kunnen verdraaien ten opzichte van
de meenemer en moet er dus een hechte verbin-
ding zijn.

Smerlng
Alvorens tot montage over te gaan is het nood-
zakelijk de in flg. 16 aangegeven smeerpunten in
te vetten.
Vet : Ft 2v3, tube 250 gr. - Bosch nr.5700.082.025
Olie: Ol 1v13, blik 0,5 llter- Bosch nr.5701.042.605
Wanneer er eventuele bronzen lagerbussen wor-
den vervangen, behoren deze vóór het aanbrengen
É één uur in de voorgeschreven olie te worden ge-
drenkt.

10
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Flg. 18
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REVISIE

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Tl-

{I.

Pijp voor het demonteren van de aanslagring van het
rondsel.

DOORSNEDE VAN DE STARTMOTOR

't. Relals (magneetschakelaar)

2. lnschakelhefboom

3. Geleidering
4. Meenemer

5. Rondsel

6. Vrijloop
7. Schroefveer

8. Ankeras

9. Anker

NL 03-73

Printed in the Notharlands

10. Poolschoen

11. Veldwikkeling
12. Borstelhouder
'13. Koolborstel
'14. Collector
15. Stofkap

16. Borstelveer

17. Huis

18. Aansluitklem
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TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat
Bosch nr.
DAF nr.
Type
Vermogen nominaal
Aantal borstels
Borsteldruk
Axiale speling van het anker
Minimaal toelaatbare collectordiameter
Maximale slingering van de collector
Maximale slingering van het lamellenpakket
Ankerremkoppel
Loslaatkoppel van de vrijloop
Aantal tanden van het rondsel
Tandmodulus
Rondselafstand
Tandflankspeling
Minimale Intrekspanning van het relais
Minimale borstellengte
Minimale sliJtreserve
Aantal tanden vliegwiel

Bosch
0.001.360.016
252339
JD 24V 4PS
4pk
4
1-1,3 kg
0,1-0,3 mm
39,5 mm
0,03 mm
0,05 mm
2,6-3,2 kgcm
4,5-5,5 kgcm
11

3
2,5-3 mm
0,35-0,6 mm
15 Volt
15,5 mm
4mm
146



DAF :;::'"""'"'truct'es
Startmotor 

-revtsre O -71-1

SCHEMA VAN DE STARTMOTOR

t-

A Parallelwlkkellng

B Serlewlkkellng

C Arreteerwlkkellng
D Schulfwlkkellng

I

I

DE STARTMOTOR OP DE STARTMOTORTESTBANK

30 50 c
D

HET BEPROEVEN VAN

Nadat de startmotor is uitgebouwd moet zowel
voor de demontage als na de montage op de test-
bank worden gecontroleerd of het toerental over-
eenkomt met de In onderstaande tabel aangege-
ven waarden van spanning en stroomsterkte. BIJ
het beproeven onder belastlng moet bij het op-
spannen van de startmotor de aangegeven rond-
selsafstand worden aangehouden.
Het ls gewenst de laagste spanning te weten waar-
blJ de startmotor wordt ingeschakeld; deze moet
15 Volt bedragen.

Aan de hand van de genomen proeven kunnen de
volgende conclusies worden getrokken:
1. Een laag vrlJlooptoerental bij een hoog stroom-

verbrulk wlJst op: klemmende, vervullde of ver-
sleten lagers, een verbogen ankeras, loszitten-
de poolschosnen, kortslultlng ln ankenrrlkke-
llng of massaslultlng ln veld- of ankerwlkke-
llng.

2. Nlet draalen van de startmotor en geen
stroomverbrulk wllst op: versleten borstels of
gebroken ol te slappe borstelveren, onderbre-
klng In anker- of veldwlkkellng. BIJ een onder-
broken ankenrlkkellng zal de collector In-
branden t.g.v. een plaatselllke, sterke vonk-
vormlng.

3. Een laag toerental, slechte trekkracht en een
laag stroomverbruik wllzen op een Inwendlge
weerstand tengevolge van slechte aansluitin-
gen, een vulle collector of slecht borstelcon-
tact met collector.

4. Een hoog vrlJlooptoerental zonder trekkracht
wlJst op: kortgesloten veldwikkellngen.

3

lrylFlglngsn voorb€houden

Beproevlng Stroom Spannlng(A) (v)
Onbelaste test 40 È 10 zg,s
Belaste test 400 -r 15 ZO
Kortslulttest 820 t 60 14
(geblokkeerd)

NL 03-73

Prlnted ln the Noth€flando

Toerental
(omw/mln)
6500 I 1000
1500* 150



REVISIE VAN DE STARTMOTOR

Demonteren van de startmolor
De massakabel van de accu losnemen voordat de
startmotor uit de auto wordt verwijderd. De start-
motor opspannen in een opspanblok, bijvoorbeeld
het type Bosch EFAW9. De twee doorlopende tap-
bouten venrvijderen, de stofkap en de twee eronder
liggende rubber afdichtringen afnemen.

De borstelveren met een haak optillen en de kool-
borstels uit hun houder trekken. De veldaansluitin-
gen bij twee borstelhouders losnemen.

De fixeerplaat en de shims verwijderen.

De aansluiting van de veldwikkeling aan het relais
losnemen. De scharnierbout van de inschakelhef-
boom verwijderen en het relais losschroeven van
het voorschild. Het rondsel naar voren trekken
en het relais uitnemen.

Fa
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Het achterschild van het huis trekken. Let hierbij
op de frictiering en de shims op de rotoras.
Het anker met voorschild uit het huis nemen. Let
hierbij op de twee isolatiebuisjes aan de binnen-
zijde van het huis.

Het anker van het voorschild trekken, de vork van
de schakelhefboom uit de geleidering van het an-
ker schuiven en tegelijkertijd de hefboom en het
anker uit het voorschild nemen.

Het anker opspannen in het opspanblok. De aan-
slagring voor de bendix terugslaan met een pas-
sende holle pijp.

De beide einden van de veerring goed openbuigen
om bij het verwijderen van de veerring, beschadi-
ging van de groef te voorkomen. Ds veerring moet
bij montage worden vernieuwd.
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Bendix en tussenlager van de ankeras schuiven.

Eventuele bramen aan de rand van de groef van
de veerring met een zoetvijl of fijn schuurlinnen
verwijderen om beschadiging van de zelfsmerende
lagerbus In het rondsel te voorkomen.

Het relnlgen van de onderdelen
De afzonderlijke delen moeten kortstondig in was-
benzine of tri worden gereinigd en met perslucht
(max. 5 ato) worden drooggeblazen. Anker, veld-
wikkelingen en bendix mogen evenwel nooit in dlt
schoonmaakmiddel worden gedrenkt.

Gontroleren en herstellen van de onderdelen
Alle onderdelen moeten op slijtage en mecha-
nlsche beschadiging worden ondezocht. Blanke
delen moeten licht worden ingeolíed.

Het anker testen op massasluiting.
Testspanning:80 V-.

Het anker testen op kortsluiting met een anker-
testapparaat (zoals bijvoorbeeld Bosch EFAW 90
of 95 en EFAW 95/10).

St.-
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Blj het afdraaien van de collector, gebrulk maken
van de losse kop van de draaibank. Toerental van
de draaibank: 1200-2000 omVmin.
Minimaal toelaatbare dlameter collector: 39,5 mm.
Slingering van de collector:
Slingering van het anker :

max.0,03 mm.
max.0,05 mm.

Na het afdraaien van de collector, de isolatie tus-
sen de lamellen 0,5-0,8 mm uiEagen met een col-
lectozaag of een vlak geslepen zaagblad en ver-
volgens de collector gladdraaien. Koperrestanten
venrijderen. Let op goede soldeerverbindingen
tussen de lamellen en de wlkkelingsdraden.
Het anker nogmaals testen op massa- en koper-
sluiting.

De gei'soleerde borstelhouder testen op massa-
sluiting. Testspanning: 80 V-. Altijd twee tegen-
over elkaar llggende borstels vervangen. Bij alge-
hele revisie moeten de borstels in ieder geval wor-
den vervangen. De koolborstels moeten gemakke-
lijk in hun houders kunnen bewegen. Beschadigde
of uitgegloeide borstelveren veryangen, waarbij op
de juiste montage moet worden gelet. De borstel-
druk meten met een unster. Borsteldruk: 1,0-1,3k9.

De zelfsmerende lagerbusssn vernieuwen.
De nieuwe bussen mosten vóór montage geduren-
de een half uur in olie (Bosch specificatie Ol1V13)
worden gedrenkt.
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Als de vrijloop is beschadigd,
van het rondsel zijn afgesleten,
worden vervangen.

of als de tanden
moet de bendix

Een afgesleten of beschadigde inschakelhefboom
moet worden vervangen. Een defect relais kan niet
worden gerepareerd en moet compleet worden
vervangen.

Het testen van de veldwikkelingen op massa-
sluiting. De massa-aansluiting van de parallel-
wikkelingen moet daarbij worden losgenomen.
Testspanning: 80 V-.

De veldwikkelingen op breuk testen.
Testspanning: 6 V =. Als één der veldwikkelingen
gebroken, beschadigd of verbrand is, moeten alle
veldwikkelingen worden vernieuwd.
De poolschoenen kunnen worden losgeschroefd
met behulp van een speciale schroevedraaier
welke onder een pers gezet wordt (zie nevenstaan-
de afbeelding of met behulp van een slag-schroe-
vedraaier.
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Het veruangen yan de veldwlkkellngen
De stand van de poolschoenen en de wikkelingen
merken. Het huis opspannen en de poolschoen-
schroeven losdraaien met de poolschoenschroeve-
draaier (breedte 15 mm). De poolschoenen en de
wikkelingen venrvijderen en het huis reinigen in
benzine of tri en daarna droogblazen mef pers-
lucht.
De wikkelingen en de poolschoenen in het huis
aanbrengen en de poolschoenschroeven handvast
aandraaien. Let bij de moltage op de aangebrach-
te merktekens.
De poolschoenschroeven vastzetten met de pool-
schoenschroeved raaier.
De nieuwe wikkelingen daarna eveneens testen op
massasluiting en draadbreuk.

Montage van de startmotor
Om een goede afdichting van de startmotor te ver-
krijgen moeten de rubber afdichtringen worden
vernieuwd en moeten bovendien de afdichtvlakken
dun en gelijkmatig worden ingesmeerd met een
afdichtingskit (zoals bijvoorbeeld Bosch Kk1V1).
Voorts moeten alle lagerplaatsen en contacWlak-
ken van bewegende delen worden ingesmeerd met
siliconenvet.
Zorg ervoor dat de borstels, de borstelhouder en
de collector vetvri.i blijven.

Het anker opspannen in het opspanblok en het
tussenlager, de bendix en de aanslagring op de
rotoras schuiven.

Daarna een nieuwe veerring aanbrengen in de
groef en de aanslagring over de veerring drukken.
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Het voorschlld over de bendix van het anker
schuiven en de inschakelhefboom aanbrengen. De
vork van de inschakelhefboom moet ingrijpen in
de geleiderlng. Scharnierbout aanbrengen.

Het startmotorhuis over het anker schuiven.
De nokjes van voorschild en tussenlagerflens moe-
ten in de groef van het huis vallen.

De frictiering, de shims en het achterschild aan-
brengen. Het nokje van het huis moet daarbij in
de groef van het schild vallen.
Axiale speling controleren en zonodig nastellen.
Axiale speling: 0,1-0,3 mm.

Het rondsel naar voren trekken, het veerbelaste
borgplaatje van de bedieningsas van het relais
naar achteren schuiven en de bedieningsas over
de inschakelhefboom haken. Het relais vastschroe-
ven.

10
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De koolborstels ln de houders aanbrengen en de
veldwikkelingen aanslulten. Borsteldruk: 1,0-1,3 kg.
De aansluitdraden van de borstels zo plaatsen dat
deze niet tegen de stofkap of tegen het schild
liggen. Controleer ook of de isolatiebuisjes in lijn
liggen met de boutgaten in het achterschild.

De rubber afdichtringen aanbrengen, de stofkap
plaatsen en vastschroeven met twee doorlopende
tapbouten.
Alle naden van de startmotor bestriiken met af-
dichtingslak.

Het meten van wrijvingskoppels met behulp van
Bosch koppelmeter EFAL 26.
Ankerremkoppel 4,5-7,5 kgcm.
Het ankerremkoppel wordt gevormd door borstel,
lager- en ankerremwrijving.
Loslaatkoppel van de vriJloop 2,6-3,2 kgcm.
Het loslaatkoppel van de vrijloop is het moment
dat nodig is om het rondsel in de draairichting van
de startmotor te draaien blj vaststaand anker.
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