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DISTRIBUTIE

î. Borgmoor
2. Nasf
3. Drukring
4. Lagerh,rs
5. Tus€ntandwiel

.6. Afstandsring
7. Pasbout
8. Bout
9. Borgplaat

10. Bout
11. Nokkenat€ndwielr
12. Borgplaat (2x)
13. Drukring
î4. Vulring
15. Spie
16. Nokkena
î8. Drukring'
î9. Dlstributied€ks€lr
20, Pakking
21. Paspn (a()
22 Voorsteunplaat'
23 Pakklngr
€. Bout
3(). Draadbus l4xl
31. Bout
9. Vulring
s. Ollekeenlng
34. Borgring
35. Bout
36. Bout

I Zie "Wiizigngen" blz. 6.



TECHNISCHE GEGEVENS

Nokkenas

Diameter lagertappen
Totale nokhoogrte
M in. toelaatbare nokhoogrte
Axiale speling

Nokkenmlagen

Uitwendige diameter lagerbus 1

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

Inwendige diameter lagerbussen 2 - 3 - 4
Perspasing lagerbus 1 in cilinderblok
Perspassing lagerbussen 2-3- 4 in cllinderblok
lnwendige diameter lagerbus 1 (na inpenen)
lnwendige diameter lagerbussen 2 - 3 - 4 (na inpersen)
Lagerspeling lagerbus î
l-agerspeling lagerbussen 2 - 3 - 4

Distihtie

Perspassin g krukastandwiel
Perspassing nokkenastandwiel
Speling tussen lagerbus en tussentandwiel
Sreling tussen lager en astap van tussentandwiel
Axiale spel i ng tussentandwiel
Tandspel i n g, tussentandwiel/nokkenastandwiel
Tandspel in g kru kastandwiel/tussentandwiel
Tandspel ing, tussentandwiel/aandrijftandwiel

voor brandstofpomp/compressor
Tandspel ing, stuu rpomptandwiel/nokkenastandwiel
Tandspeling, krukastandwieUtussentandwiel voor

oliepomp
Tandspel in g ol iepomptandwieUtussentandwiel

voor oliepomp
Krukastandwiel
Tussentandwiel
Nokkenastandwiel
Tandwiel brandstofpomp
Stuurpomptandwiel
Tussentandwiel aandrijving ol iepomp
Oliepomptandwiel

Aanhaalkoppels

Bouten en moeren voor bevestigingvan:
Voorsteunplaat l22l
Distributiedeksel
Drukring (î3)
Tussentandwiel (5)
Nokkenastandwiel
Brandstofpomp aandrijftandwiel
Stuurpomp aandriiftandwiel

57,908 - 57,932 mm
48,26 -48,34 mm
48,0 mm
0,1 O,25 mm (max.0,3 mml

64,027 - M,M3 mm
64,U75 -M,O725mm
58,05 ' 58,07 mm
58,0555 - 58,10,45 mm
o,o12 - 0,059 mm
0,0325 - 0,0875 mm

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

o,o2 - 0,04 mm
0,001 - 0,028 mm
0,035 - 0,075 mm
0,03 - 0,09 mm
0,067 0,223 mm (max.0,3 mm)
0,046 0,141 mm
0,046 - 0,141 mm

0,076 - 0,169 mm
o,o7 - 0,168 mm

0,05 . 0,î3 mm

0,05 0,13 mm
24 tanden
55 tanden
48 tanden
48 tanden
16 tanden (oud type: 20 tanden)
30 tanden
4lÍl tanden

20- 25 Nm( 2 - 2,5mks)
20- 25 Nm( 2 - 2,5mkg)
20- 25 Nm{ 2 - 2,5mkg)
&Ì - 93 Nm ( 8,5 - 9,5 mkg)

275 -314 Nm (28 -32 mkg)
93 - î03 Nm ( 9,5 - î0,5 mkg)
93 - 1(B Nm (. 9,5 - î0,5 mkg!
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REPARATI E.AANWIJZI NG EN

Aanzicht van de nokkenas

14
13

15

11Nokkenas doonnede, voorziide

8. Bout
9. Borgplaat

1î. Nokkenstandwiel
13. Drukring
14. Vulring
15. Spie
î6. Nokkonm
18. Drukring
37. Cilinderblok
38. Lagerbus
39, Borgpen

Borgpen (39) moet dieper liggen dan de lagerbus {38).
Het instellen van de axiale speling van de nokkenas
vindt plaats door het aanbrengen van vulring(en) 14.

Voor het verwilderen van het nokkenastandwiel kan
gebruik worden gemaakt van een tweetal M10 druk'
bouten ofwef van de krukaspoelie-trekker 2'99-1351M.
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Distributi etandwielen

l. Krukastandwiel
.2. Tussentandwiel
3. Nokkenastandwiel
4. Aandriiftandwiel, sîuurpomp
5. Aandriiftandwiel, brandstofpomp
6. Tussentandwiel. oliepomp
7. Oliepomp tandwiel

Het aanbrengen yan de nokkenc lagerbussen

A. Eerste uitvoering: de beide midden nokkenaslager-
bussen A (buitendia. 64,027 - 64,043 mml zodanig
monteren, dat de pen van borgbout 1, welke ín de
daartoe in de cilinderblokwand aangebrachte draad-
gaten wordt geschroefd, in het gat 2 van de lagerbus
steekt.

B. Latere uitvoering: lagerbussen B (buitendia.
@,0475 - M,OV25 mm) met een zwaardere pers-
passing behoeven niet te worden geborgd, zodat de
desbetreffende draadgaten in het cilinderblok ont-
breken. De lagerbussen zodanig monteren, dat het
gat 3 komt te liggen tegenover het olíekanaal in het
blok t.b.v. de smering der tuimerlaara$ien.

N.B.: Lagerbussen A mogen niet worden toegepast in
een cilinderblok zonder draadgaten voor een
borgbout Lagerbussen B mogen wel in het
eerste type cilinderblok worden toegepast, mits
de desbetreffende draadgaten in het blok worden
afgplugd d.m.v. een bout, welke niet in aanraking
komt met de lagerbus.

Het centreren van de nokkenas drukring (131

- De drukring (131 aanbrengen, bouten (10) niet vast
zetten.

- Drukring centreren door middel van centreerbus
2-99-535047.

- Controleren of de nokkenas zonder aryare punten
draait.

- Bouten vastzetten, doch nog niet borgen,
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lh Inst0llcn van ù nokkenar ulde spdlngr

- AxialE speling meten nîet behulp Yan een meetklok.

- Zonodig coriipren door middel vari een of meer
vulringen (îll en vervolgens de drukring (13) op
nleuw centreren.

- Bouten vastzetten en borgen.

JUlonbttn van distribtietandwielen

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

- Pijlen op nokkenastandwiel en distributieplaat
tegenoYer elkaar.

Het meten van de tandspeling van een distributietandwiel,
i.c. het nokkenastandwiel.
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WIJZIGINGEN

Distributíedelset en -tandrrielen

In verband met de toepassing van een nieuw type stuur-
bekrachtigingpomp zijn o.m. de híerna genoemde onder-
delen gewiizigd (zie ook de afbeelding op blz. 1).
ll..Nokkenastandwiel 22. Voorsteunplaat
18. Drukring 8. Pakking
19. Distributiedeksel

' De oude en nieuun onderdeten zijn niet onderling
uitwissel baar. Het nieuwe ty pe stuu rbekrachti g ingpom p
is rechtstreeks, d.w.z. zonder een apart lagerhuis, tegen
& achterzilde van de distributiekast bevestigd.


