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SMEEROLIEKOELER

TECHNISCHE GEGEVENS

Openingsdruk van ontlastklep
Lekkageproef: 3 kglcm2 luchtdruk

50o C watertemperatuur (min.)

Aanhaalkoppels:

Oliekoelerhuis, bevestigingsbouten
Oliekoelerdeksel, bevestigingsbouten
Olie-aftapplug

REPARATI E-AANWIJZI N GEN

De oliekoeler is in serie in het smeeroliecircuit
opgenomen en is voorzien van een ontlastklep.
De waterstroom in de oliekoeler is parallel aan de

Egso

2,5-3,5 kg/cm2

4,2-5,2 mkg (30-38 ft. lbs)
2 -2,5 mkg (14-18 ft. lbs)
4 -5 mkg (28-32 tt. lbs)

waterpomp. Het water komt aan de bovenzijde de
oliekoeler binnen en verlaat deze weer aan de
ondezijde.
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1. Oliekoeler
2. Deksel

3. Plug

4. Bout
5. Veerring

6. Ontlasîklep
7. Dopmoer
8. Pakklngring

9. Veer

10. Koelelement

11. Olie aftapplug
12. Pakkingrlng
13. Water aftapkraan

14. O-ring (2 x)

15. Plug
'16. Pakkingring
17. Bout
18. Veerring

19. Huis

20. Pakking (2 x)
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Het afpersen van het koelelement vindt plaats met
behulp van het DAF-gereedschap 2-99-535607 en
perslucht; afpersdruk 5 ato.

Het afpersen van de complete oliekoeler vindt
plaats met behulp van het DAF-gereedschap 2-99-
535608 en perslucht; afpersdruk 5 ato.

Doorsneden van de smeeroliekoeler

2. Deksel, waterinlaat
3. Plug

6. Ontlastklep
7. Dopmoer

8. Pakkingring

9. Veer

10. Koelelement

A. Smeerolie

11. Olie aftapplug
12. Pakkingring
13. Water aftapkraan

14. O-ring
15. Plug

16. Pakkingring
19. Huis

B. Koelwater
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WIJZIGINGEN

Bevestlglng van ollekoeler
Op latere uitvoeringen van de motor is de olie-
koeler met een extra steun aan de motor beves-
tigd. Schadegevallen tengevolge van optredende
trillingen zullen hierdoor nagenoeg tot het ver-
leden behoren.
Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan ook
op motoren van oudere datum een dergelijke - zij
het van de produktie-uitvoering afwijkende - extra
bevestiging worden aangebracht.
Benodigde onderdelen:
1 x steun, bestelno. 117308
1 x klemband, bestelno. 117309.
Uiteraard blijft een volkomen spanningvrije aan-
sluiting van de aan- en afvoerleidingen een eerste
voorwaarde voor het tegengaan van trillingen. In
dit verband wijzen wij op de mogelijkheid om uit
de waterafvoerpijp (d.i. de pijp welke op het on-
derdeksel van de koeler is aangesloten) een stuk
van snkele millimeters weg te nemen en de pijp-
einden door middel van een slangverbinding weer
met elkaar te verbinden.
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