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CILINDERKOP EN KLEPMECHANISME
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1. Kleppontbksel
2. Gring
3. Sluitring
4. Moer {6x)
5. Kleppendeksel
6. Pakking
7. Ontluchtingsfilter
8. Pakkinq (2xl
9. Borgveer (4x)

10. Veer, kort (4x)

I 1. Expnsieplug (4xl
12. Tuimelaaras
13. Borryeer

14. Borgmoer
15. Sluitring
16. Tulmelaarassto€l
17. O+ing
î8- Tulmelaar
19. Lagerbus
20. Borgmoor
21. Kleptelbout
22. Slultring (12x)
23. Vaer, lang (4x)
24. Klepspie
26. Veerschotel
27. Klepveer (binnenl

28. Klepveer (bultenl
29. Centreerrlng
30. Inlaatklep

Uitlaatklep
31. Cilinderkop
32. Verstuiverbus
33. Klepgeleider
34. Afdlchtring
35. Klepzittlng, uitlaat

. Klepzitting, inlaat
36. Verloopnippel
37. Plug
38. Pakkingring

39. Koppakking
tO. Klepstoter
41. Stoterstang
42. Tapeind, kort {6xl
43. Tapeind, lang l20x)
44, Hijsoog, voor

Hijsoog, achter
45. Bout
46. Veorring
47. Cilindsrkopmoer (26x1

48. Cilinderkopbout lSxl
49. Tapeind
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TECHNISCHE GEGEVENS

Cilin&rkoppn

2 per motor
Hoogte
Dianreter grondboring voor klepgeleiders

Klepgeleiùr!

iotale lengte
UitYnndige diameter
Inunndige diameter vóór het inpersen
Inunndige diarneter na hat inpersen
Perryasing
Lengùe boyen & kop uitstekend
Lengte boven ù kop uitstekend, nieuw type cilinderkop

KlryittitgEn

Klepittingùoek
Breedte {nizuw)
Dikb
Inwndipdiamter
Uitrcndip diameter

Kerrrr in cilindarlop

Diepte
Dianrter

Klepr@nm

Inlaatklep opent
Inlaatklep sluit
Uitlaatklep opent
Uitlaatklep sluit

Kleppen

Klepschoteldiameter
Hoek van kbpschotel
Klepsteeldiameter
Speling tussen steel en geleider
Kleppeling (koud of uarm)
Lictrthoogte
Afstand klepmhotel+il inderkop

Klepveron

lndrukken tot:
Veerspanning

Lengte bij max. indrukking
Veercpanning

Klapctobn

Uitwendige diameter
Speling in cilinderblok

onderl ing verwiselbaar
104,95 - 105,05 mm (min. 104,75 mm)

15,991 - 16,0fÌg mm

69,8
16,(Xl -
10,012 -
9,992 -
0,021 -

18,5
23,5

7oP mm
16,04 mm
10,(28 mm
10,0{E mm

0,04.9 mm
19,5 mm
24,5 mm

lrilart

300
1,8 - 2,2 mm
4,6 4,55 mm

u,1 - 44,5 mm
il,122- 54,141 mm

lnlat

I mm speling

X na BDP
34o na ODP
34o voor ODP
2" voor BDP

lnlast

51,3 - 51,5 rrrm
2go3o'tls'

9,937 - 9,953 mm
0,Gì9. 0,(F1 mm

0,50 mm
72,O mm

0,55 î,05 mm

Binnenues

43J mm
12,1 - 13,3 kg

31,2 mm
2,8 -25"2 kg

35,955 - 35,965 mm
O,O22- 0,058 mm

Ui&at

30"
1,85- 2,1 5mm
7,45 - 7,55 mm

35,3 - 35,5 mm
46,(87 - 46,1î3 mm

Uidaat

11,3 - 1î,5 mm
46 - 46O25 mm

0,5 mm speli4

80 voor BDP
46o na ODP
44o voor ODP
î0o na BDP

Uidast

42,'l - 42p mm
po3o'tlE'

9,9î7 - 9,933 mm
0,059 - 0,091 mm

0,5i0 mm
12P mm

0,75 - 1,25 mm

hritarrer

48,7mm
242-26,8kg

36,7 mm
46,5 - 5î,5 kg

82 84 mmil - 54,(Xl mm
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Súturargm

Lengte tusen bol en cup
Max. toelaatbare kromming

ftfrndra
DlilncEr.
Inwendge dianpor ùlmslaar{agprhts (gpruimdl
Sptlry hn op a

Arntndhopb

Bouten en mosran voor hvestigingvan:

Glin&rkop (tapeinden)
Cilinderkop (tnoarenl

Cllinderkop (boutenl

Tui rralaara'stoat (apei nd)
Tuirplaar*gtcl ( borgmoar)
Tuimelaarasstosl ( gemne moorl
Vssohnrflem ltapindsnl
V€rgùrlvsrflGrr lrrsenl
(lsrdafsd (rrtrÉrcnl

tl Zle "Reparatie-aanwiizingan", pas 6.

REPARATI E.AANWIJZI NGEN

Voor het afnemen van de cilinderkoppen kan gebruik
worden gomaakt van het DAFaereedschap 2-99-5Í157fiL

- Schuif het gereedschap over de tafinden van dd
trimelaaras-stoel; het gereedschap rust dan op de
tapinden van de cil indsrkopbevestiging"

- Draai @n moar op de tapeinden van de tuimelaarc-
stoel.

- Draai de ùie moaren gelijkmatig aan, totdat de
cilinderkop vrij komt van het motorblok.

De motor wordt afgelwerd met inpperste klepzittingen
voor de uitlaatkleppen, terwiil de klepzittingn voor de
inlaatkleppn rech8treeks in de cilinderkop zljn gefraisd.
lndien tot revisie van de motor wordt overgegaan kunnen
zonodig ook losse klep2ittingen voor de inlaatkleppen
rrcrden bestsld
De in de cilinderkop aan te brengen kamer voor een
losse inlaatklepzitting. De klokuitslag t o.v. de boring
voor de klepgeleider mag max. 0,02 mm bedragen.
De klep2ittingen moeten wordEn ingeperst of ingevroren.
Zie "Wijzigingen" blz. 9.

s9,7

zLlg3- z2,2ffÀmm
22,213- 22,734mm

0,(X}7 - O04l mm (max.0,09 mm)

54 - 64 Nm I 5,5 - 6,5 mkgl' 2(E Nm | 21 mkS)
î77Nm( ' 18 mkgl

113-1?3 Nm (lî,5- 12,5 mkgf
SNml ' l0 ds)

î5- 25Nml 1,5- 2,5mkgù
70- 79Nm( 7,1 - 8,1 mkg)
84 - g:l Nm ( 8,5 - 9,5 mkgf
f0.ZlNm(1 -2 mksl
16- ZJNm( 1,5- 2 mkSl
3o-rmNm(3-4mkgl

-S0,3 mm
0,3 mm
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De klepgeleíders moeten zodanig in de cilinderkop
worden geperst, dat hun ziide met de grootste af-
schuining bóven de cilinderkop uitsteekt_ De lengte van
het boven de cilinderkop uitstekende gedeelte van de
kleqggl-eiders moet î8,5-19,5 mm bediagen, resp.
73,5-24,5 mm bii het nieuwe type cilindirkop.'
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INLAAT
SLUIT

UITLAAT
OPENT

Kleppendiagram.

Het afgebeelde kteppendiagram geldt bij een meetspeling
van 0,5 mm.
Voor het controleren van het kleppendiagram dient de
meetspeling te worden ingesteld ói t,O mh.

Voor het verwijderen van een uersùiverbus kan gebruik
worden gemaakt van een binnentrekker of uan een zelf
te vervaardigen hulgereedschap: 3/o" BSP schrefdraad
in de verstuiverbus tappen en het gereedschap in de
vershJ iverbus draaien.
Vervolgens het gereedschap samen met de verstuiverbus
uit de cilinderkop trekken of slaan"

AtGntie: Zonodig boring in cilinderkop dichtstoppen,
zodat geen metaaldeeltfes in de verbrandings-
ruimte kunnen vallen.
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Voor het reiriigen van de verstuiverruimte in de cilinder-
kop kan gebruik worden gemaakt van de schraper, b€stel-
nummer 2-99535058. Vóór het gebruik de kop van de
schraper met vet insnieren.
Zie ook "Verstuivers", groep 4-9+2.

Atbmie: Zonodig boring in cilinderkop dichlstoppen,
zodat geen dselties in de verbrandinpruimte
kunnen vallen.

De plaats van de naad in de lagerbus t.o.v. de tuimelaar
nug willekeurig worden pkozen. Vergeet echter
niet het oliegaatje te boren na het inpersen van de lager-
bus.

Voor de DU 825 en DHB 825 motoren moet een
versterkte koppakking worden gebruikt, dus niet
dezelfde koppakking als voor de DH 825.
In beide gevallen geldt dat de aanduiding HEADSIDE
naar de cilinderkop moet ziin gericht.
De koppakking moet droog worden gemonteerd, nadat
cilinderkop en blok zonodig zijn gevlakt.

HEAD SIDE
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Aanhaalvolgorde van cilínderkopmoeren en -tapbouten.
1. Koppakking dróó9, dus zonder olie i.d. aanbrengen,

uiteraard nadat blok en kop zorgvuldig zijn gereinigd.
2. De schroefdraad van het tapeínd en van de tapbout

benevens het draagvlak onder de moer en boutkop
met een weinig olie insmeren.

3. Moeren en bouten gelijkmatig ') aanhalen in de
voorgeschreven volgorde.
Motor op bedrijfstemperatuur brengen.
Motor afzetten en tenrvijl deze nog warm is, moeren
en bouten natrekken.

6. Na 500 km (25 bedrijfsuren) moeren en bouten
wederom natrekken bij warme motor; hierbii de
bouten en moeren eerst iets losdraaien (max. 1/8 slagl.

*) Moeren en bouten aanhalen in drie fasen.
moeren: 10 - 16 - 21 mkg

resp: l0 - 16 - î8 mkg
bouten: 6- I -12mkg

resp: 5- 7,5-10mkg

De lager'e aanhaalkoppels gelden uitsluitend indien bij het
vastzetten gebruik is gemaakt van molykote als smeer-
middel op draad en oplegvlakken. Voor zo ver het door
DAF geleverde motoren betreft, is dit uitsluitend het
geval bij fabrieksnieuwe motoren.

Het instellen van de klepspeling dient bij niet-draaiende
motor te worden uitgevoerd.
Het is niet nodig hiermee te wachten tot de motor geheel
is afgekoeld.

De lucht ten behoeve van de carterventilatie wordt
aangezogen via het filter op het kleppendeksel (tevens
vulopening voor de motorsmeerolie). Via een omlaag
gerichte afzuigpijp wordt de damp uit het motorcarter
afgevoerd.

Onderhoud:

- Filter goed uitspoelen in gasolie of spoelolie.
- Filter flink uitslaan.

- Filter onderdompelen in schone motorolie.
- Filter wederom flink uitslaan.

16 11
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Vanaf motornummer D î0441 worden uitlaatkleppen en
losse uitlaatklepzittingen met een zittinghoek van 30o
t@gepast (voordien 45P ).
Aangezien de 45o uitlaatklep en de 45o uitlaatklepzitting
niet meer leverbaar ziin, kan zich de situatie voordoen
dat van een overigens nog goed bruikbare cilinderkop de
45o klepzitting moet worden vervangen door een 30o
zittin$ In een dergeliik geval moet de diepte van de
betreffende kamer in de cilinderkop op Î 1,4 mm
uorden gebrmh! zoals op de tekening staat aangegeven.

Kleppnùlel

De bevestiging van het kleppendeksel is gewiizigd, waarbii
& drukring 241873 is vervangen door de sluitring
325124. Het kleppendeksel is aan de nieuwe situatie
angppast, zodat oude en nieuwe uitvoeringen niet
uitwiselbaar zijn.

Cilinderkop en

2.zo

ùerrraat klep'toon

Cilinderblokken waarop de lettercombinatie KG is
toegevoegd aan het cilinderblok-serienummer, d.w.z.
ingeslagen op de iusteernok achter in de zijwand aan
de brandstofpompzijde, zijn vooaien van 0,5 mm
overmaat klep'toters.

Klepstoter 24OC/l7, stand. diam.:
35,955 - 35,965 mm

Klepstoter 507878, overmaat diam.:
36,455 - 36,465 mm

Speling in cilinderblok:
0,022- O058 mm

(max.0,15 mm)

À

;iH' i-=l

240565
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Tu imelaarasstoel en -tapeind

Voorgaande u itvoering:
- tuimerlaarasstoel rn-ateriaal : I ichtmetaal of gietijzer
- tapeind zonder opgebracht OorgmidOeì 

-'
- zetîDorgende moer
- sluitring.

Gewijzigde uitvoering:
- tuimelaarasstoel materiaal: staal
- tapeind met opgebracht borgmiddel
- gewone moer
- vearing.

Tape.inde zonder opgebracht borgmiddel moeten
w_orden gemonteerd met gebruikmaking van Loctite
27O of ander getijkwaardi! produci
Aanhbal koppel van tapeinî ongewijzigd.

Afdichting van trimetaaras

De vlakke ltuitpla_atiq 2JObg5. (î6 mm d) ziin vervangen
door deksels 22O349 (12 mm 0) met omglz-;re ranO.

De diameter van de kamer in de einden van de tuimelaaras
iX11J: sewijzisde situatie .ans"puit 

"n 
oàaiuàst n, 

"u.rz mm lvoordien ca. 16 mm). Het DAF-nummer van
de tuimlaaras is ongewijzigd

9YO"."l gwiizigde uitvoeringen van tuimelaaras en
dekseltjes ziin nier in onderde-len uitwisseiUaai.

At'tentie: Het vlakke stuitplaatje 2lOS3S moet worden
gemonteerd met ziin enígszins bolle zijde
buitenwaarts gericht

Het dekseltie 226343 moet - bij voorkeur met
gebruikmak-ing van een borgvloeistof - worden gemon-
teerd met zijn gesloten zijdé binnenwaarts gericht.

t

2,26,343
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Vanaf motornummer D32759 - nnet uitzondering van
de nummers D33î09 tot en met D33166 - wordt op
alle uitvoeringen van ae 8,25 liter motor een gewijzigde
cilinderkop toegepast, DAFnr. 61 4992.
De nieuwe cilinderkop kenmerkt zich door:
- Losse, ingeperste inlaatklepzittingringen
- Onderligende klepotators-
- Verzunarde uitvoering van de klepspieén
.- Nieuun in- en uitlaatkleppen met aangepaste

klepsteelvoet

- Nieuwe aangepste bovenliggende klepveerschotel

Comqrenties:

- Oude en nieuwe cilinderkoppn ziin compleet
uitwisselbaar.

- Op een nieuwe kop moeten de nieuwe onderdelen
worden toegepasL

- Op een oude kop kunnen géén onderliggende
kleprotators vrorden toegepast in verband met
plaatsgebrek, zodat dan een speciaal voor deze
sitratie aan gspaste bovenl iggende kl eprobtor mo€t
uorden gemonteerd

DHU

DH/DU

- De nieuwe inlaatklep zittingring kan in verband met
diens afmetingen niet worden aangebracht in de
oude cilinderkop,

- Indien men op een oude cilinderkop een of meer
. nieuwe kleppen wil (resp.'moet) toepassen, moet

derhalve de situatie worden aangehouden zoals
hieronder in de 3e kolom staat aangeigsven.

vqaande
dùtsdg

Gilinderkop 253î06
lnlaatklepitingring .
Kleprotator (bovenl . 25@32
Veershobl(bovenl .
Kleprotator (onderl .
Veerschotel (onderl . 240148
fnfaatklep . ; 262277
Uitfaatklep. 114275
Kleppieón . 25899t

l. Klepotator
2 Klepoer, blnnen
3. Klepmer, hrlten
4. Klepveenchotel
5. Klepple6n
6. Ms
7. Varrlng
8. f$oer
9. SblboÍ

10. Tulrplaarctel
11. Stot€rstang
12 lnlaetklep
î3. Klepittlngrlng

nianw
siusris

6140f,.2
61/t(l94

517&13
517830

61S5
6î3966
ilwn2

reparatie
rwhie

253106
14d,'87
6î3967

240146
613965
613966
610872

5
4
3
2
1


