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MOTOR TYPE

ALGEMEEN

Max. brandstofopbrengst bij 200 ini.

Minimum toerental
Maximum toerental, belast
Maximum toerental, ohbelast
Inspu itmoment, krukasg raden voor
Inspu itvolgorde
Diameter inspu itleid ingen
Aanhaalspan n i ng, verstu iverknevel moer

, persklephouder
, wartelmoer van insPuitleidingen
, moer van brandstofPomP nokkenas

BRANDSTO FI NSPU ITPOM PEN

Merk
Type

Axiale speling nokkenas,
Topspeling pluniers, uitvoering A en B

id. , id. CenD
id. , id. F,GenH

Inspuitbegin, instellen op mm vanaf O.D.P.

\
I
(stand. uitvoering
(oeorijfswagens
ì
)

B.D.P.

15,8 cc/1000 o.p.m.

450-500
2400
2620
260
1-5-3-6-2-4
1,75 mm
5 mkg/35 ft.lbs
4-4,5 mkg/29-32 ft.lbs
2,5 mkg/18 ft.lbs (max.)
9 mkg/65 ft.lbs

Bosch
PE6A90/. . . .

0,02-0,06 mm

,,r-r,3 mm

cc o)

Bosch

RQ
RQV
RSV

Bosch
FP/K822 AD

Bosch
KBL95S100/4
(rood/wit)
DLL15OS45O

4
0,30 mm

1 500
0,25 mm

600
59025'
165-173
bij 145-150 kg/cm2
mag geen druppel van
verstu ivermond vallen

id.
id.
id.

Smeerolie inhoud, uitvoering
id. , id.
id. , id.
id. , Bosch

B
D
enH

REGULATEURS
Merk
Vacuum regu lateu r
Mechanische regulateur, "two speed"

id. ,"all sPeed"

Hydraul ische regulateu r

Smeerolie inhoud

BRAN DSTO FTOEVO ER PO M PE N

N/erk
Type

VERSTUIVERS ENI VERSTUIVERHOUDERS
Merk
Verstuiverhouder

Verstu iverm ondstu k

Aantal verstu iverg aten
D iameter verstu iverg aten

Hoek van verstuivergaten
Lichihoogte verstu ivernaald, (n ieuw)

id. , (max.)
Naaldhoek
Zittinghoek
lnspuitdruk, in kg/cm2
Lekkageproef

VervangtNL-1 2-69

Aen
Cen
F,G t uoo

DT 615

Printed ìn the Netherlands



B rand stof i nsp u itsysteem

Overzicht

OPMERKINGEN

f ) 26o voor industriemotoren t/m 1600 omw./min.
maximum belast toerental

2) ook met Bosch PE6A pomp en
Bosch verstuivers; zie DF615

') 1,75 mm vanaf motor no. E 14102

o ) eerste vulling, incl. regulateur

u) met DLL1505450

') met DLL1505211

') met 50 mm3 persklep

') met 70 mm3 persklep

4g-f


