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SMEEROLIEFILTER

Vorgar& uiùuingl

Beide kortsluhkleppn verticaal in de filterkop.

Gsrdlzigù uitvoering;

Een kortsluitklepverticaal en de andere horlzontaal
in de filterkop
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1. Bout
2 Veerring
a Grlng
4. Filorkop
5. Doprnbry
6. Pakklngrlng
7. Go|àlùpn
8. Veer
9. Kopl

lO. Klapitting
11. Plug
l?. Pakklngring
î3 Veer
î4. Klep
16. Orlng
î6. Veerechotel
17. Afdht'rtrubbt
l& FlltorelaíErîî
t9. Fllteral
Ztt Oplultplat
21. Palllngrlng
22 Vcrrchorl
8. Veor
24. Flltgrhuls
6. Palkingring
26. Aftapflug
?. Patklnglng
28. Cantrals bout

Ontlotklep

Kortalultklep l2x)

TECHNISCHE GEGEVENS

OpmingrdruHcn

Omlastklep
Kortsluitklep, f ilterelement
Kortsluitklep, f ilterzeef

AanlFaLoFd

Oliefi lter, bevestigingsbouten

REPARATI E.AANWIJZIGI NG EN

tle oliedruk ontlastklep is in de smeeroliefilterkop
ondergebraclrt De klep is niet instelbaar. Let er op,
dat de klepzitting goed vast in de filterkop is
geschroefd.
Bij het vervangen van het filterelement tevens de

2,8 - 4,7 bar (kg/cm? I
1,8-3,4 bar (kg/cm]l
2,7 - 4,5 bar (kg/cmz l

4î - 51 Nm (4,2 - 5,2 mkgl
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filterzeef en het inwendige van het filterhuis reinigen.
Gring (î5) en afdichtrubbers (17) conùoleren.
O-ring (15) elke 30.000 km vernieuwenl
Veerschotel (161 aanbrengen met de gesloten zijde
omhoog gericht
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Afdichting smeeroliefiltBr tegen cilinderblok

Bii motoren met motomummers D33963 tot en met
D34100 is voor de afdichting van het smeeroliefilter
t€gen het cilinderblok gebruik gemaakt van de pakkíng
247989 in plaats van de gebruikeliik drie O-ringen
119î04.
De hierbovenbedoelde cilinderblokken ziln kenbaar,
doordat op het bevestigingwlak voor hét oliefilter het
onderdeelnummer van de te gebruiken pakking 247989
is ingeslagen.

WIJZIGINGEN

Wegwerp smesrolisf ilbr

Op nieurrn uitvoeringen van de motor is het smeer-
oliefilter met vervangbaar filterelement vervangen
door twee wegflerp oliefilters. Laatstgenoemde filters
worden in de filterkop geschroefd en na hun gebruiks-
duur verwijderd en vueggeworpen. Reinigen en opnieuw
gebruiken is dus niet toegestaanl
Onder in het filter is een overdrukklep aangebracht..
Wanneer het filter te zeer vervuild is, opent de klep en
passeert de olie ongefiltreerd.het filter.
De beide filters ziin parallel aan elkaar opgesteld en
vervuilen dus in gelijke mate. De filters moeten derhalve
gelii ktijdig worden vervangen.
Montage aanwijzing:
- Afdichtring op het filter met olie bevochtigen.

- .Filter met da hand in de filterkop $hroeven.
- Motor even laten draaien en daarna controleren op

lekkage.


