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1. Borgmoer

2. Naaf

3. Drukring
4. Lagerbus

5. Tussentandwlel*

6. Afstandsring

7. Pasbout

8. Bout
9. Borgplaat

10. Bout
11. Nokkenastandwiel'
12. Borgplaat (2 x)

13. Drukring
'14. Vulring
15. Spie
't6. Nokkenas

18. Drukring'
19. Distributiedeksel'
20. Pakklng

21. Paspen (2 x)

22. Voorsteunplaat"

23. Pakking.
29. Bout
30. Draadbus (4 x)

31. Bout
32. Vulrlng
33. Oliekeerring

34. Borgring
35. Bout
36. Bout

TECHNISCHE GEGEVENS

Nokkenas

Diameter lagertappen
Totale nokhoogte
Min. toelaatbare nokhoogte
Axiale speling

57,908-57,932 mm
48,26 -48,34 mm
48,0 mm
0,'f - 0,25 mm (max.0,3 mm)

'Zle ,,WlJziglngen", blz. 6.
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Nokkenaslagers

Uitwendige diameter lagerbus 1

Uitwendige diameter lagerbussen 2-3-4
Inwendige diameter lagerbus 1

lnwendige diameter lagerbussen 2-3-4
Perspassing lagerbus 1 in cilinderblok
Perspassing lagerbussen 2-3-4 in ci I i nderblok
lnwendige diameter lagerbus 1 (na inpersen)
Inwendige diameter lagerbussen 2-3-4 (na inpersen)
Lagerspeling lagerbus 1

Lagerspeling lagerbussen 2-3-4

Distributie

Perspassing krukastandwiel
Perspassi ng nokkenastandwiel
Speling tussen lagerbus en tussentandwiel
Speling tussen lagerbus en astap van tussentandwiel
Axiale speling tussentandwiel
Tandspel i ng, tussentandwiel/nokkenastandwiel
Tandspeling, krukastandwiel/tussentandwiel
Tandspeling, tussentandwiel/aandrijftandwiel

. voor brandstofpomp/compressor
Tandspeling, stuurpomptandwiel/nokkenastandwiel
Tandspeling, krukastandwiel/tussentandwiel voor

oliepomp
Tandspeling, oliepomptandwiel/tussentandwiel

voor oliepomp
Krukastandwiel
.Tussentandwiel

Nokkenastandwiel
Tandwiel brandstofpomp
Stuurpomptandwiel
Tussentandwiel aandrijving oliepomp
Oliepomptandwiel

Aantiaalkoppels

Bouten en rqoeren voor bevestiging van:
Voorsteunplaat (22)
Distributiedeksel
Drukring (13)

Tussentandwiel (5)

Nokkenastandwiel
' Brandstofpomp aandrijftandwiel

Stuu rpornp aand rijftandwiel

64,027 -64,043 mm
64,0475-64,0725 mm
58,05 -58,07 mm
58,0555-58,1045 mm
0,012 - 0,058 mm
0,0325- 0,0875 mm

57,992 -58,058 mm
57,993 -58,047 mm
0,060 - 0,150 mm (max.0,25 mm)
0,061 - 0,139 mm (max. 0,25 mm)

; ::,
0,02 -0,04 mm
0,001-0,028 mm
0,035-0,075 mm
0,03 -0,08 mm
0,067-0,223 mm (max.0,3 mm)
0,04G-0,141 mm
0,046-0,141 mm

0,Q7G-0,169 mm
0,07 -0,169 mm

0,05 -0,13 mm

0,05 -0,13 mm
24tanden
55 tanden
48 tanden
48 tanden
20 tanden
30 tanden
43 tanden

2 - 2,5 mls ( 14- 18ft.lbs)
2 - 2,5 mkg ( 14- 18ft.lbs)
2 - 2,5 mkg ( 14- 18ft.lbs)
8,5- 9,5 mkg ( 61- 68 ft.lbs)

28 -32 mkg (210-230 ft.lbs)
9,5-10,5 mkg ( 69- 76 ft.lbs)
9,5-10,5 mkg ( 69- 76 ft.lbs)
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WERKPLAATSI NSTRUCTI ES

KRUKASTANDWIEL

Bij montage moet het krukastandwiel worden
venirrarmd (150-175'C). Het krukastandwiel moet
zodanig op de krukas worden gemonteerd dat de
breedste borst naar de vliegwielzijde wíjst.

DISTRIBUTIE INSTELLEN

- Draai het vliegwiel, totdat het merkteken
T.D.C. (bovenste dode punt) samenvalt met de
afstelwiJzer.

- Draai aan het nokkenastandwiel totdat de
piJlen op het nokkenastandwiel en de
distributleplaat samenvallen.

- Monteer nu het tussentandwiel en zorg dat
tijdens de montage, ten gevolge van de
schuine vertanding, de nokkenas of de krukas

- niet verdraaien.
- Voor controle van de disttibutie instelling zie

hoofdstuk CILINDERKOP È.N
KLEPMECHANISME, bladzljde 4.

DH (2e Generatie), DHT (D), DHS 825
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Montage mldden.nokkenas lagers
BIJ het monteren van de beide midden-nokkenas
lagerbussen moet er op gelet worden, dat het gat
In de lagerbus overeenkomt met het ollekanaal In
het cilinderblok.
Dlt kanaal zorgt ervoor dat de tuimelaarassen
worden gesmeerd.

Centrerlng nokkenas-drukrlng
De nokkenas-drukrlng moet gecentreerd t.o.v. de
nokkenas zitten.
- De drukrlng monteren, bouten en borgplaten

bevestlgen maar niet vastzetten.
- Drukring centreren met behulp van

centreerbus (speciaal gereedschap 535044.
- Draai de nokkenas rond en controleer dat de

as ronddraait zonder zware punten.
- Bouten vastzetten, niet borgen.
- Axiale speling meten, indien nodlg vulrlngen

bljplaatsen of wegnemen.
- Opnieuw centreren, bouten vastzetten en

borgen.

't

TUSSENTANDWIEL, LAGERING EN
BEVESTIGING

't. Bout
2. Slultplaat
3. Lagerbus
4. Tussentandwiel
5. Lagerrlng .j.
6. Drukplaal
7. Naaf
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WERKPLAATSI NSTRUCTI ES

DISTRIBUTIE

DH (2e Generatie), DHT (D), DHS 825

1. Aandrijttandwiel compressor
Z Tussentandwiel
3. Nokkenastandwiel
4. Aandrilftandwiel, stuurpomp
5. Krukastandwiel
6. Tussentandwiel, oliepomp
7. Oliepomptandwiel

. t-l<

(



InFTrudcs
WERKPLAA

NOKKENAS, TANDWIET EN LAGERS

Axlale spellng metlng
Het meten van de axlale spellng van de nokkenas
wordt gedaan met behulp van eln meetklok. Als
de spellng te groot of te klein ls moeten één of
meer vulrlngen worden aangebracht of
weggenomen worden. De borgpen mag niet voor
de lagerbus ultsteken.
De bout moet worden vastgezet met een
borgmlddel, bljv. Loctlte 242.

1. Voorsteunplaat
2. Nokkenastandwiel
3. Bout
4. Slultrlng
5. Centreerrlng' 
6. Vulrlng
7. Drukrlng
8. Nokkenas

Nokkenastandwlel
Om het nokkenastandwlel te venrvlJderen kunnen
twee M 10 x 1,25 drukbouten worden gebrulkt,
ook de krukaspoelletrekker (53512t4) ls hlervoor te
gebruiken.

Nok slfltage controle
Om te kunnen controleren of er sllJtage is
opgetreden wordt de nok + de asdlameter
gemeten de z.g.n. controlemaat. Voor de julste
waarde zie technische gegevens.

dr{l i, _

2 DISTRIBUTIE

DH (2e Generatie), DHT (D), DHS 825

\"

I

.F'-

ì tk
,ti

iù

fìì
'A'= controlEmaat.

:Jb..



DA F :;;::"""'"'truc'|ies
Distributie 

2-g5-1

REPARATI E.AANWI JZI N GEN

Langsdoorsnede van de nokkenas

13
11

37

38

16

18

39

Nokkenas doorsnede, voorzijde

8. Bout
9. Borgplaat

1'1. Nokkenastandwiel

13. Drukring
14. Vulrlng
15. Sple
16. Nokkenas

18. Drukring
37. Clllnderblok
38. Lagerbus

39. Borgpen

Het instellen van de axiale speling van iJe nokken-
as vindt plaats door het aanbrengen van vul-
ring(en) 14.

Voor het venaliJderen van het nokkenastandwíel
kan gebruik worden gemaakt van een tweetal M10
drukbouten ofwel van de krukaspoelie-trekker
2-99-53514r''
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Distri butietandwielen

1. Krukastandwlel

2. Tussentandwiel

3. Nbkkenastandwlel

4. Aandrijftandwiel, stuurPomP

5. Aandrllftandwiel, brandstofpomp

6. Tussentandwlel, ollePomP

7. Ollepomp tandwiel
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Het aanbrengedlvan de nokkenas lagerbussen
A. Eersle ui*siering: de beide midden nokkenas

lagerbusseh A (buitendia. 64,027-64,04{l mm)

- zodanig monteren, dat de pen van borgbout 1,I welke in de daartoe in de cilinderblokwand . +:

' aangebraChte draadgaten wordt geschroefd,
" in het gat 2 van de lagerbus steekt.
B. Latere uiùoering: lagerbussen B (buitendia.
, U,0475-64,O725 mm) met':een zwaardefe
' : pglspassing behoeven niet te worden geborgd, ,' ';, .."'

zodat de desbetreffende draadgaten in het
cilinderblok bniUret<enr. De lagerÉussen zoda- i .r'
nig monteren, dat hefugat 3-komt te liggen o 

,

. tegenover het oliekanAal ln het blok t.b.v. de , út
smering der tuimelaarassen. '' rd, !n, t-, t"a-, 

I
N.B.: Lagerbussen A mogen niet worden toege- '

past in een cilinderblok zonder draadgaten í
voor een borgbout. Lagerbussen B mogen
wel in het eerste type cilinderblok worden '
toegepast, mits de desbetreffende draadga-
ten in het blok worden afgeplugd d.m.v. een
bout, welke niet in aanraking komt met de
lagerbus.

Het cenireren van de nokkenas drukrlng (13)

- De drukring (13) aanbrengen, bouten (10) niet
? vast zetten.'.- Drukring centreren door middel van centreer-

bus 2-99-535047.
-- Controleren of de nokkenas zonder zware

punten draait.

- Bouten vastzetten, doch nog niet borgen. ' ii
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Hel Inslellen van de nokkenas arlale spellng

- Axiale speling meten met behulp van een
meetklok.

- Zo nodlg corrigeren door middel van een of
meer vulringen (14) en vervolgens de druk-
ring (13) opnieuw centreren.

- Bouten vastzetten en borgen.

Monteren van dlstrlbulletandwlelen

- Zuiger no. 1 in BDP (spie van krukastandwiel
in verticale stand).

- Pijlen op nokkenastandwiel en distributieplaat
tegenover elkaar;

,'li*lti'

Het mdten van de tandspeling van èèàl:
tandwiel, i.c. het nokkenastandwiel.-ty-:
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WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

Dlstrlbulledeksel en -tandwlelen
In verband met de toepassing van een nieuw type
stuurbekrachtlgingpomp zljn o.m. de hierna ge-
noemde onderdelen gewijzigd (zie ook de afbeel-
ding op blz. 1).

5. Tussentandwiel
11. Nokkenastandwiel
18. Drukring
19. Distributiedeksel
22. Voorsteunplaat
23. Pakking

Met uitzondering van'het nokkenastandwiel zijn
de oude en nleuwe typen van deze onderdelen
nlet onderllng ultwlsselbaar.
Het nleuwe type stuurbekrachtigingpomp is
rechtstreeks, d.w.z. zonder een apart lagerhuis,
tegen de achtezijde van de distributiekast be-
vestigd.


