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29. Borgveer

30. Kogellager

31. Afstandsbus

35. Pakklng

36. Pomp plaat

37. Pakklng

38. Spanstift

39. Spanstlft

40. Plug

42. Moer
43. Borgplaat

44. Schoepenwlel

45. Slljtrlng
46. Waterkeerrlng

47. As

48. Sple

49. Poelie

50. Ventllator
51. Tussenstuk

52. Borgplaat (3x)

54. Onderlegrlng

55. Veerrlng

56. Bout
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TECHNISCHE GEGEVENS

Waterpomp

Waterpomp-as diameters

Schoepenwiel boring diameter
Snaarschijf boring diameter

Aanhaalkoppels
Schoepenwiel moer (42)
Bevestigingsbouten, pomp op blok
Poelie bevestigingsbout (56)

REPARATI E-AANWIJZI N G EN

30
29

I ts,ozrts.oo4 mm

1 19.996-20,005 mm

15,000-15,018 mm
20,000-20,013 mm

3,5-4,5 mkg (25-32 ft. lbs)
2 -2,5 mkg (14-18 ft. lbs)
4,2-5,2 mkg (30-38 ft. lbs)

Doorsnede van de waterpomp

29. Borgveer

30. Kogellagers

31. Atstandsbus

36. Pompplaat

42. Moel
4Í1. Borgplaat

49
31

zî4. Schoepenwlel

45.'Slijtrlng
46. Watorkeerring

47. As

49. SnaarschlJl

57. Huls

De ruimte A moet bij montage voor een derde ge-
deelte worden gevuld met blj voorkeur een vet
op lithium basis. Voor het monteren van de water-
keerring moet gebrulk worden gemaakt van het
DAF-gereedschap no. 2-99-535655.

' SliJtring (45) wordt nlet als los onderdeel geleverd.
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Bij het inpersen van de waterkeerring dient ge-
bruik te worden gemaakt van het speciaal gereed-
schap 2-99-535655.

Borglng van schoepenwlel
De borging van het schoepenwiel is gewijzigd.
A. Voorgaande situatie:

- schoepenwiel zonder groef,

- as met groef,

- borgplaat 240313 met lip, welke in de groef
van de as valt.

B. Nieuwe situatie:

- schoepenwiel met groef,

- as zonder groef,

- borgplaat 101760 met lip, welke in de groef
van het schoepenwiel valt.

Indien alleen een nieuw type schoepenwiel wordt
gemonteerd:

- nieuw type borgplaat 101760 monteren;

- oud type as kan worden gehandhaafd.
Indien alleen een nieuw type as wordt gemonteerd:

- nieuw type borgplaat 101760 monteren;

- nieuw type schoepenwiel monteren.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN

Waterpomp schoepenwlel en snaarschlll
Teneinde het door de draaiende ventilator veroorzaakte geluidsniveau te verminderen, wordt vanaf motor
nummer D. 16182 een waterpomp snaarschijf met een grotere diameter (185 mm in plaats van 170 mm)
toegepast, welke dus het toerental van de ventilator verlaagt. Aangezien daardoor ook het toerental van de
waterpomp lager komt te liggen, moest gelijktijdig een groter schoepenwiel (112,7 mm @ in plaats van
100 mm a) en een hieraan aangepast waterpomphuis worden ingevoerd om de pompcapaciteit op het-
zelfde niveau te houden' Voorgaande Gewijzigde

situatie situatie

/--
I\.\.

,.lN
--l \rî)'g'_ r,J

a/

Waterpomp cpl., DH 825
idem , DU-DHB 825

Schoepenwiel
Snaarschijf

240263
258566
240265 (100 mm O )
243931 (17O mmo)

105064
105057
242213 (112,7 mm @\
105054 (185 
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Bovenvermelde onderdelen mogen slechts tesamen worden uitgewisseld. lmmers, een grote snaarschijf
met een kleln schoepenwiel zou te welnig koeling tot gevolg hebben. En een kleine snaarschijf met een
groot schoepenwlel zou tot vermogensverlies van de motor leiden, doordat de aandrijving van de pomp
dan te veel voor zich opeist.
In verband met de grote verscheidenheid in de toegepaste dynamo's gelieve u de juiste V-snaren te bepa-
len aan de hand van het motorspecificatienummer en de onderdelenboeken.
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