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1. Drufstang
2. Lagerbus
3. DrlJfstangbout-
4. Kroonmoer'
5. Splitpen'
6. DrlJfstang-

lagerschalen
7. Zuiger
8. Borgveer
9. Zuigerpen

10. Topveer
11. Gompressieveer
12. Olieschraapveer
13. Krukas
14. Hoofdlagerschalen
15. Axiale drukringen

16. Borgplaat(3x)
17. Vllegwielbout
18. Vllegwlel
'19. Starterkrans
20. Paspen(3x)
21. Ollesllngerplaat
22. Afstandsring
23. Krukastandwiel
24. Sple
25. Krukaspoelie met

trllllngsdemper
27. Borgplaat
28. Tornbout
29. P.T.O.-flens
31. Bout
3iÍì. Veerrlng
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TECHNISCHE GEGEVENS

Krukas

Max. klokuitslag tussen twee naast elkaar gelegen
hoofdlagertappen

Max. klokuitslag op middelste hoofdlager bij onder-
steuning t.p.v. voorste en achterste hoofdlagertap

Diam. f lens voor achterste oliekeerring

Hoofdlagertappen

Diameter
Ondermaten
Breedte 1e lagertap
Breedte 2e,3e,5e, en 6e lagertap
Breedte 4e lagertap
Breedte 7e lagertap
Afrondingsstraal
Max. toelaatbare ovaliteit bij slijtage

Drljlstanglagertappen

Diameter
Ondermaten
Breedte
Afrondingsstraal
Max. toelaatbare ovaliteit bij slijtage

Axlale speling krukas

Axiale speling
Dikte drukringen
1e overmaat drukringen
2e overmaat drukringen

Hooldlagerschalen

I nwend i ge d iameter (gemonteerde toestand)
Lagerspeling
Ondermaten

Drijfstangen

Diameter grondboring grote kop
Diameter grondboring kleine kop
Afstand h.o.h. grote en kleine kop
Uitwendige diameter bus
Perspassing bus in driJfstang
Inwendige diameter bus in kleine kop ruimen op
Zuigerpenspeling in drijfstangbus

Drljlstanglagerschalen

I nwendige diameter (gemonteerde toestand)
Lagerspeling
Ondermaten

0.05 mm

0.10 mm
124,975-125,025 mm (min. 124,75 mm)

87,98 - 88,02 mm
5 x 0,25 mm (max. 1,25 mm)
2f3,9 - 44,1 mm
39,9 - 4O,1 mm
57,97a. 58,025 mm (max. 58,533 mm)
47,9 - 8,1 mm
3,55 - 4,05 mm
0,075 mm totale klokuitslag

74,98 - 75,02 mm
5 x 0,25 mm (max. 1,25 mm)
47,96 - 48,(X mm
3,55 - 4,05 mm
0,075 mm totale klokuitslag

0,05$ 0,24Íl mm (max.0,35 mm)
2,286- 2,336 mm
0,127 mm
0,254 mm

88,059- 99,102 mm
0,04G 0,121 mm (max.0,25 mm)

5 x 0,250 mm

78,564- 79,576 mm
45,987- 46,013 mm

231,97 -232,03 mm
46,08 - 46,12 mm
0,067- 0,13iÍì mm

42,0?3- 42,036 mm
0,02& 0,041 mm (max.0,0f) mm)

75,05$ 75,085 mm
0,036, 0,104 mm (max.0,20 mm)

5 x 0,250 mm
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Vliegwiel

Axiale afwijking
(gemeten op 140 mm vanuit het midden)

Aantal tanden starlerkrans

Zulgers

Materiaal
Vorm van verbrandingskamer
Boring voor zuigerpen
Zuigerdiameter beneden zuigerpen

Zuigerspeling beneden zuigerpen

G roef breedte, compressieveer 1

compressieveer2
compressieveer 3

olieschraapveer
olieschraapveren

Bovenkant van zuiger in B.D.P.

Zuigelpen

Diameter
Speling in drijfstangbus
Geborgd door
Montage in verwarmde zuiger

Zuigerveren

Compressieveer 1

Breedte compressieveer 1

compressieveren 2 en 3

olieschraapve(e)(en)
Groefspeling compressieveer 1

compressieveer 2

compressieveer3

olieschraapveer
olieschraapveren

Slotopening compressieveer 1

compressieveren 2 en 3

olieschraapveer
olieschraapveren

Max. slotopening bij montage

Aanhaalkoppels

Hoofdlagerkap bouten
Drijfstang moeren
Vliegwielbouten
Tornbout

0,1 mm klokuitslag
146

Aluminum legering
Toroidaal

42,000- 42,005 mm
1 17,922-117,937 mm (vier-ringszuiger)
117,82'l -117,U6 mm (vijf-ringszuiger)

0,04& 0,093 mm (vier-ringszuiger)
0,139- 0,194 mm-(vijf-ringszuiger)
3,08 - 3,10 mm
3,06 - 3,08 mm
3,04 - 3,06 mm (vier-ringszuiger)
3,06 - 3,08 mm (vijf-ringszuiger)
e,03 - 6,05 mm (vier-ringszuiger)
6,04 - 6,06 mm (viJf-rlngszuiger)

Max.0,25 mm boven of onder bovenkant cilinderblok

41,99$ 42,000 mm
0,02& 0,M1 mm (max.0,05 mm)

inwendig verende borgringen
met handdruk bij veruvarmdezuiger (20'-50' C)

Verchroomd
2,97t 2,990 mm
2,97t 2,9S) mm (vier-ringszuiger)
2,96S' 2,99) mm (viJf-ringszuiger)
5,987- 5,990 mm
0,090- O,122mm
0,090- 0,12.mm(vier-ringszuiger)
0,07G 0,114 mm (vijf-ringszuiger)
0,05& 0,082 mm (vier-ringszuiger)
0,070- 0,'114 mm (vijf.ringszuiger)
0,040- 0,072 mm (vler-rlngszuiger)
0,05& 0,082 mm (vijf-ringszuiger)
0,50 - 0,75 mm (vier-ringszuiger)
0,40 - 0,65 mm (vijf-ringszuiger)
0,40 - 0,65 mm (vier-ringszuiger)
0,35 - 0,60 mm (vijf-ringszuiger)
0,30 - 0,45 mm (vier-ringszuiger)
0,30 - 0,50 mm (vijf.ringszuiger)

41.8 mm

2&4 Nm ( 29 mkg)
120-150 Nm (12,S15,3 mkg)
132-142 Nm (13,$14,5 mkg)
421-461Nm (43 -47 mkS)



REPARATI E.AANWIJZI N G EN

Voor het verwijderen van de krukaspoelie kan gebruik
worden gemaakt van de speciale trekker, bestelnum-
mer2-9953144.

2 - 99'5l5raa

Het vliegwiel van de krukas drukken met behulp van
drie M 10 drukbouten.

Krukas slijpen, zie bladziJde 1'1.

o--71,4-n
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Wanneer de achterste oliekeerring een groef in de
krukas heeft veroozaakt, kan een vulring |/2) worden
geplaatst alvorens een nieuwe keening aan te brengen.
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De ringen voor het opnemen van de axiale druk van
de krukas bevinden zich aan weerszijden van het
middelste hoofdlager. Let er bij het danbrengen van
de ringhelften op, dat zij met hun afgeronde kant in de
afronding van de krukastap passen en hun bronzen
drukvlakken zich aan de zijde van de krukaswangen
bevinden. De ringhelft welke is voozien van een lip
moet met deze lip passen in de daartoe aanwezige
uitsparing in de hoofdlagerkop.

Het meten van de axlale speling van de krukas moet
met behulp van een meetklok worden uitgevoerd.
Eventueel corrigeren door middel van overmaat druk-
ringen.

Bij elke nieuwe achterste krukasoliekeerring wordt
een voor éénmalig bestemde kunststof montagering
medegeleverd. Bij het aanbrengen van de keerring
moeten deze montagering en bovendien de nieuwe
uitvoering van het DAF speciaal gereedschap
2-99535684 worden gebru ikt.
Uit te voeren werkzaamheden:

- Alle delen zeer zorgvuldig schoonmaken.

- Geleideplaat op de krukas bevestigen (fig. A);
daarbij de afgeslepen boutkoppen zodanig situ-
eren,dat.....

- ..... de montagering (fig. B) op de krukasflens kan
worden geschoven.

- Oliekeerring (fig. B) op de montagering schuiven

- Drukring op de geleideplaat aanbrengen en de
moer geleideliJk aandraaien, zodat de ollekeer-
ring op ziin plaats wordt geschoven (fig. C).

Attentle: De kunststof montagering onmiddellijk na
gebruik VERNIETIGEN.

KRUKAS. DRIJFSTANGEN EN ZUIGERS
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Wanneer her vliegwiel verwijderd is geweest, moet
naderhand de axiale slingering worden gecontroleerd.
Plaats het voetstuk van de meetklok op de pasrand
van het vliegwielhuis en de meetstift op de voorzijde
van het vliegwiel op 140 mm uit het midden. Maximaal
toelaatbare klokuitslag 0,10 mm.

Drljfstangen

De drijfstangen worden ingedeeld in twee groepen
van elk drie gewichtsklassen. Elke gewichtsklasse
wordt met een bepaald kleurmerk aangegeven

Groen :308G3120 g (balanceergewicht 2105 g)
Rood :308G3120 g (balanceergewicht 2150 g)
Wit :3121-3160 g

Blauw :319S3230 g
Geel :3231-32709
Oranje :3271-3310 g

De vermelde gewichten hebben betrekking op het
gewicht van de complete drijfstang, derhalve met
lagerkap, bouten en moeren, lagerschalen en zuiger-
penbus. Per motor moeten uitsluitend drijfstangen
met eenzelfde kleurmerk worden toegepast. Uitslui-
tend in noodgevallen mag een drijfstang uit een b+
paalde groep worden vervangen door een drijfstang
van een andere gewichtsklasse uit dezelfde groep.
Voorbeeld: een witte drijfstang mag desnoods worden

vervangen door een groene of rode, doch
nimmer door een blauwe, gele of oranje
drijfstang.

In geval een drijfstang moet worden vervangen welke
nog niet van een kleurmerk isvoozien, moet deze wor.
den gewogen, zodat vervolgens aan de hand van bo
venvermelde gewichtsklassen de juiste vervangings-
drijfstang kan worden gekozen.

Drlf fslang bevestiglng

Voorgaande u itvoering:
kroonmoer met splitpen
bout met splitpengat

Gewijzigde uitvoering:
gewone moer
bout zonder splitpengat
géén veerring of borgplaat

Per motor mogen drijfstangen met zowel de oude als
de nieuwe bouten en (kroon) moeren worden gebruikt,
mlts bout en moer beide ofwel van het oude ofwel
van het nieuwe type zijn.
Aanhaalkoppel ongewijzigd.

Attentle: Let op de juiste positie van de moer op de
bout!
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Na het monteren van de drijfstangbouten in de drijf-
stang moeten de boutkoppen zo veel worden afg+
slepen tot zij gelijk liggen met het smalle vlak van de
drijfstang.
Bij niet opvolgen van dit voorschrift bestaat de moge
lijkheid, dat bij ongunstig uitvallende maattoleranties
de boutkop in aanraking komt met delen van de mo-
tor.

Bovenaanzicht van de zuiger.
De boring voor de zuigerpen is gedesaxeerd in de zui-
ger aangebracht.
A en B = hartlijnen van de zuiger
C - hartlijn van de zuigerpen
D = middelpunt van verbrandingsruimte
De zuigerbodem heeft geen uitsparingen t.b.v. de klep
pen.
De zulgers moeten zodanlg in het cilinderblok worden
aangebracht, dat de pijl op de zuigerbodem naar de
distributie wijst. Zie ook volgende afbeelding.

In de drijfstangvoet is een oliekanaalaangebracht.
De drijfstang moet zodanig op de krukas worden aan-
gebracht, dat de monding van het oliekanaalzich NIET
aan de nokkenaszijde van de motor bevindt. Houd
hiermede rekening bij het bevestigen van de zuiger op
de drijfstang!
Zie ook voorgaande afbeelding.



Motomummer Productiezulger Vervangingszuiger

DH.DHB.DU
----+ D25013

240523

Compr. verh.: 16: 1

Verenpakket 240507
240508 (2 x )
240509 (2 x )

104099

Compr. verh.: 16: 1

Uitsluitend per zes stuks!

DH.DHB-DU

D 25014 
-)

104099

Compr. verh.: 16: 1

Verenpakket: 100645
t006zt4 (2 x )

166681

631086

Compr. verh.: 16: 1

Ook per stuk!

Eventueel nog in voorraad zijnde zuigers 104099 uif
sluitend te gebruiken voor DH 825 motoren!

DHB-DU
(en t.z.t. ook voor
DH)

D 37837 _)

631086

Gompr. verh.: 16: 1

Verenpakket: 615612
10064r'.(2xl
166681

Alle DHU 825 61s823
Compr. verh.: 15: 1

Verenpakket 615612
1996z4(2x)
166681

Op de DHU 825 kan uitsluitend deze zuiger worden
toegepast i.v.m. de uitsparing voor de oliespuiter en
de afwijkende compressieverhouding.

/oor af fe 8,25 liter motoren: zuigerpen 240524
borgveren 22U62

OVERZICHT ZUIG ERS DH.DH B.DU.DH U 825

1.Zulger24ili523

Bij de introductie van de DH 825 motor, later gevolgd
door de DU en DHB uitvoeringen, waren deze motoren
uitgerust met de vijfrings-zuiger 24O523 en het bij-
behorende verenpakket:

240fi7
240508 (2 x)
240509 (2 x ),

derhalve met een tweede olieschraapveer onder de
zuigerpen.
Dit verenpakket mag uitsluitend op zuiger 240523
worden toegepast.

2 Zuiger 10'l{199

Vanaf motornummer D 2fi14 werd voor de DH, DU
en DHB motoren de vierrlngszuiger 104()99 ingevoerd,
waarbij nog alleen maar bóven de zuigerpen een olie
schraapveor is aangebracht. Het bijbehorende veren-
pakket was aldus samengesteld:

100645
1OO6//.Qxl
166681.

Dit verenpakket mag slechts bij uiterste noodzaak
worden toogepast op een viJfrings-zuiger en dan mits
dit voor alle zes zuigers wordt gedaan.
Aanbevolen wordt, om bij revisie werkzaamheden
de zuiger 104099 uitsluitend voor de DH 825 motor
te gebruiken. Voor de DU en DHB motoren moet bij
revisie gebruik worden gemaakt van de zuiger ffì1086,
zie verder.
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3. Zuiger631086

Vooralsnog alleen op de DHB en DU motoren werd
vanaf motornummer D 37837 het zuigertype 631086
in gebruik genomen. Op deze zuiger wordt een niet.
symetrische trapeziumvormige topveer 615612 to+
gepast. Compressieveren en olieschraapveer bleven
ongewijzigd, zodat het verenpakket aldus is samen-
gesteld:

615612
100M4(2x)
166681.

Topveer 615612 is uiteraard niet bruikbaar voor de
eerdergenoemde zuigers 240523 en 104099.
Andezijds kan op zuiger 631086 alleen de topveer
615612 worden toegepast.
Zulger 631086 mag ook samen met een of meer zui-
gers 104099 in een motorworden toegepast.

WIJZIGINGEN

Olleschraapveer met expansle splraalveer

De expansieveer moet zodanig in de olieschraapveer
worden gelegd, dat zijn verblnding tegenover de
slotopening van de olieschraapveer komt te zitten.
Bij expansieveren welke in het midden een kleinere
spoed hebben dan aan de uiteinden, betekent dit,
dat het gedeelte met de kleine spoed aan weerszijden
van de slotopening komt te zitten.

KRUKAS. DRIJFSTANGEN EN ZUIGERS

4. Zulger615823

Dit is de zuiger van de DHU 825 motor, welke een
compressieverhouding heeft van 15 : 1 (voor de andere
8,25 liter typen is dit 16 : 't) en waarin zuigerkoeling
wordt toegepast. Dientengevolge heeft zuiger 615823
een grotere verbrandingsruimte (64,8 mm O t.o.v.
61 mmg voor de eerder genoemde zuigers) en een
aangepaste vorm van de zuigermantel i.v.m. de plaat-
sing der oliespuiters.
Voor de DHU motor moet dus altijd zuiger 615823
worden gebruikt.
Zuiger 615823 heeft het volgende verenpakket:

615612
100644.(zxl
166681,

derhalve hetzelfde verenpakket als voor zuiger
631086 van de andere 8,25 liter typen.



TOP

112rrnr

Topveer 615612

Topveer 615612 is evenals de beide andere compressie
veren- niet symetrisch, zodat bij de montage moet
worden gelet op de aanduiding TOP op de bovenzijde
van de veer.

Krukaswlizlglng

Met ingang van motornummer D 34Íì91 is krukas
240442 vew angen door krukas 620462.
Het enlge verschil tussen de beide krukassen is, dat
biJ de krukas 62046,2 de wangen van de drijfstang
lagertappen zijn bwerkt i.c. tot een straal van 112 mm
t.o.v. hart krukas zijn afgedraald. Deze bewerking is
noodzakelijk, omdat krukas 620462 ook in de DHU 825
motor wordt toegepast en aldaar niet in aanraking
mag kunnen komen met de bevestigingsbout van de
oliespuiters van de zuigerkoeling.
Het bovenstaande houdt in, dat krukas 240,42 mag
worden gebruikt in een DHU 825 motor, mlts eerst ter-
dege wordt gecontroleerd, dat de krukas niet in aan-
raklng komt met de oliespulters.
Zonodfg mag krukas 240442 worden bewerkt zoals
hlerboven is aangegeven, doch moet dan wel opnleuw
worden gebalanceerd na de bewerklng.

10
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Krukas sliipen

Met de wettelijk verplichte invoering van het Sl-stelsel
per 1-1-1978 moeten o.a. de inch-maten verdwijnen
en plaatsmaken voor metrische maten.
Tot en met 31-12-1977 wcirdl de aanduiding op de
krukas in inch-maten gegeven. Daarbijwordt bijv. de
ondermaat 0.010" aangegeven met 010; de letters
H, Den N staanvoorH = Hoofdlager, D = pTijfstsng-
lager en N = geNitreerde krukas.
De aanduiding H 010/D 020/N op een krukas bet+
kent dus en 0.010" ondermaat hoofdlager, een 0.020"
ondermaat drljfstanglager en een genitreerde krukas.
De letter-aanduidingen H, D en N veranderen niet en
bliJven dezelfde betekenis houden.
De inch-aanduidingen echter veranderen met ingang
van 1-1-1978.
Na de fetters H en D komt het cijfer 1, 2,3,4ot S.
Deze cijfers geven het aantal malen aan, dat de kruk-
as is geslepen en indirect dus ook de ondermaat.
Een aanduiding op de krukas kan bijv. zijn H 1, D 2, N;
d.wz" een 0,250 mm ondermaat hoofdlager, een 0,5(X)
mm ondermaat drijfstanglager en een genitreerde
krukas.
Een krukas mag éénmaal op een volgende ondermaat
worden geslepen (d.i. maximaal 0,250 mm) zonder
te worden genitreerd. In ieder ander geval moet de
krukas weer worden genitreerd.
Na het slijpen van de krukas moeten de oliegaatjes
opnleuw worden afgerond (r = 0,5 mm).

Krukasmaten

Code getal Ondermaat Hooldlagertappen Drljlstanglagertappen

0

1

2

3

4

5

standaard

1e onderm.

2e onderm.

3e onderm.

4e onderm.

5e onderm.

87,9&88,02 mm

87,7$87,77 mm

87,&87,52mm

87,2&87,27 mm

86,9&87,02 mm

86,7$87,77 mm

74,9&75,02 mm

74,7$74,77 mm

74,4t74,52mm

74,2&74,27 mm

73,9t74,02mm

73,7&73,77 mm
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