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SMEERSYSTEEM
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12. Oliepomptandwiel
14. Oliepomphuis
'15. Secundaire as
16. Primaire as
17. Spie
18. Spie
'19. Secundair tandwiel
20. Primair tandwiel
21. Pakkingt
22. Deksel
23. Borgplaat (2 x )
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. Vervallen op latere uitvoeringen

1. Bout
2. Naaf
3. Drukring
4. Tussentandwiel
5. Lagerbus
6. Bevestigingsplaat
7. Borgmoer
8. Borgplaat
9. Bout

10. Moer
11. Borgplaat

24. Bout
25. Oliepan
26. Pakking
30. Borgveer"
31. Zeef-
32. Pakking.
33. Deksel'
34. Pakkingring
35. Aftapplug
40. Persleiding

42. Pakking(4x)
43. Pakking
44. Zuigleiding
45. Persleicting
46. Borgplaat
47. Bout
48. Pakking
51. Peilstokhouder
52. Peilstok
53. Steun
60. Klembeugel
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TECHNISCHE GEGEVENS

Smeersysteem

17liter
ca. 1 liter
14liter
8liter

Zieblz.6

Totale inhoud, incl. oliefilter
extra voor event. koeler

Oliepan inhoud, max, peil
Oliepan inhoud, min. peil
A.P.l.-classif icatie'l
Smeermiddel I Zie groep 0
Viscositeit I
Oliedruk: te meten 6ii

stationair (nieuw)
stationair (bij slijtage)
2000 omw/min. van de motor

Smeerolief ilter
Smeeroliekoeler

75'-80" C koelwatertemperatuur
min.1,0 bar(kg/cmr)
min. 0,35 bar (kg/cm2)
3,5-4,2 bar (kg/cm2)
in serie
in serie
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Smeeroliepomp

Aandrijving
Overbren g i ngsverhoud i ng
Perspassing lagerbus in tussentandwiel
Speling lagerbus/astap tussentandwiel
Axiale speling tussentandwiel
I nwendige diameter pomphuis
Diepte pomphuis
Uitwendige diameter tandwielen
Tandwielhoogte
Tandspeling
Diameter pompas (primair tandwiel)
Perspassing as in tandwiel
Speling as in huis
Diameter pompas (secundair tandwiel)
Perspassing as in pomphuis
Speling in tandwiel
Pompopbrengst (minimaal) bij 4kg/cm, tegendruk,

SAE 30 smeerolie, S0'C

Aanhaalkoppels

Bouten en moeren voor bevestiging van:
Oliepomp aan bevestigingsplaat (6)

Bevesti gi ngsplaat aan lagerkap
Oliepomptandwiel (12), rechte bevestiging
ldem, tapse bevestiging
Oliepomp tussentandwiel (4)

Olieleidingen
Olieoan
Oliepandeksel (33)

Aftapplug
Peilstokhouder

REPARATI E.AANWIJZI NG EN

Aandrijving van de smeeroliepomp, doorsnede

lnbusbout
Naaf
Drukringen
Tussentandwiel
Lagerbus
Plaat
Zelfborgende moer
Borgplaat
Bout
Moer
Borgplaat
Aandrijftandwiel
Oliepomp, cpl.
Spie

Axiale speling van tussentandwiel zonodig te corri-
geren door de drukringen (3) naar behoefte af te slij-
pen.

vanaf krukas
24:43(= 0,56 x krukassnelheid)
0.007- 0.041 mm
0,023- 0,089 mm (max.0,12 mm)
0.03 - 0.185 mm

54.085-54.115 mm
28,055-28,105 mm
53,985-54,015 mm
27.987-28.013 mm
0.28 - 0.57 mm

18.649-18.659 mm
0.009- 0.031 mm
0.041- 0.064 mm

18.722-18.735mm
0.009- 0.035 mm
0,036- 0,061 mm

45 liter/min. bij 1200 omw/min. van de pomp
7liter/min. bij 250 omw/min. van de pomp

20- 25 Nm(2 - 2,5mkg)
44- 54 Nm(4,5- 5,5mkg)
93-103 Nm (9,5-10,5 mkg)
3$ 49 Nm (4 - 5 mkg)
44- 54 Nm(4,5- 5,5mkg)
20- 25 Nm(2 - 2,5mkg)
20- 25 Nm(2 - 2,5mkg)
20- 25 Nm(2 - 2,5mkg)
78-88Nm(8-9 mkg)
20- 25 Nm(2 - 2,5mkg)
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Werktekening voor het eventueel zelf vervaardigen van plug
612621 C - min.34 mm o.

i
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Doorsnede van de olieoomD.

14. Pomphuis
15. Secundaire pompas
16. Primaire pompas
18. Spie
19. Secundair tandwiel

20. Primair tandwiel
21. Pakking'
22. Pompdeksel
23. Borgplaat
24. Bout

A. De secundaire pompas mag hier niet buiten het pomp-
huis steken.

' Vervallen op latere uitvoeringen van de pomp.

Bij de nieuwe uitvoering is de voorheen rechte beves-
tiging van het aandrijftandwiel (12) op de primaire
pompas (16) gewijzigd in een taps verlopende beves-
tiging. Aandrijftandwielen en -assen van de oude en
nieuwe uitvoeringen zijn derhalve niet onderling uit-
wisselbaar, doch uitsluitend tesamen.
Aanhaalkoppel moer (10):

bij rechte bevestiging 9,5 - 10,5 mkg,
bij tapse bevestiging 4 - 5 mkg.

Wanneer een oud type oliepomp moet worden gere-
pareerd, wordt aangeraden deze te vervangen door
een complete pomp van het nieuwe type.

WIJZIGINGEN

Bevestiging oliezuigkol

Op latere uitvoeringen van de motor is een versterkte
verbinding van de zuigkorf aan de oliezuigleiding in-
gevoerd. Breuk op deze plaats zal hierdoor voortaan
vrijwel uitgesloten zijn.
Voor motoren van oudere datum bestaat de moge-
lijkheid om eveneens - zij het op andere wijze - de
bedoelde verbinding te versterken. Voor dit doel is de
metalen conus (onderdeelnummer ffi3221 leverbaar,
welke door middel van hardsolderen moet worden
bevestigd aan zowel de zuigkorf als aan de zuiglei-
ding.

Oliepan aftapplug

Op latere uitvoeringen van de motor is het inspectie-
deksel in de bodem van de oliepan vervallen, pos.nrs.
30-31-32-33 blz. 1, en is de olie-aftapplug met gebruik-
making van een helicoil rechtstreeks in de bodem
aangebracht.
Naderhand is de helicoil vervangen door een verloop-
plug 612621.

In geval van beschadiging van de helicoil wordt gead-
viseerd deze te verwijderen en te vervangen door de
plug 612621.
Uit te voeren werkzaamheden:

M3q,15
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- Oliepan afnemen.

- Bestaande schroefdraad in de oliepan uitboren
met een 34.5 mm Oboor.

- Nieuwe schroefdraad M 36 x 1,5 tappen.

- Buitenrand van gat in oliepan 45' afschuinen.

- Schroefdraad en omgeving volkomen schoon en
vetvrij maken.

- Aftapplug in de verloopplug vastzetten en tesamen
met gebruikmaking van Loctite (of gelijkwaardig
product) in de oliepan inschroeven, zulks in ver-
band met de uithardingstijd van de Loctite.

Attentie: Bij het verwijderen van de aftapplug verdient
het aanbeveling de verloopplug tegen te hou-
den met een 41 mm sleutel.

Cilinderblok en oliepan

Vanaf motornummer D 31299 worden voor alle 8,25 liter
motoren een gewijzigd type cilinderblok en oliepan
toegepast. Kenmerkend voor deze nieuwe delen is:

a. Oliepeilstokhouder verplaatst.
Voorheen: op de zijwand van de oliepan, afb. A.
Thans: op de bovenrand van de oliepan, afb. B.

b. Motorolie vulopening verplaatst.
Voorheen: in de zijwand van het cilinderblok, afb. A.
Thans: in de zijwand van de oliepan, afb. B.

Consequenties:

sub. a. Oliepeilstok en -houder zijn ook gewijzigd.
Oliepan, peilstok en -houder zijn NIET in
onderdelen uitwisselbaar!

sub. b. Sedert enige tijd wordt voor alle 8,25 liter
motoren uitsluitend het nieuwe type cilinder.
blok als vervangingsonderdeel geleverd.
Wanneer voor een voorgaande uitvoering
van een 8,25 motor nu een nieuw cilinder-
blok wordt gebruikt, zult U dus:

- ofwel tevens een nieuwe oliepan met
bijbehorende oliepeilstok en -houder
moeten bijbestellen.

- ofwel er genoegen mee moeten nemen,
dat de motor voortaan alleen via het
kleppendeksel kan worden (bij)gevuld
met motorolie.

SMEERSYSTEEM
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OLIEPAN, OLIEPEILSTOK EN .HOUDER

Vanaf chassisnummer 154044 zijn oliepan, oliepeilstok en -houder gestandaardiseerd voor ALLE 8,25 liter motoren.
Tevens is de voorgeschreven hoeveelheid motorolie verhoogd met drie liter.

A' = afstand (mm; tussen min. en max. merkstreep
op peilstok.

Attentie: Oliepan, peilstok en peilstokhouder
uitsluitend toepassen in de aangegeven
combinaties.

Oliepan Peilstok Peilstokhouder

nr. + model inhoud nummer model A- nummer

DH-DHB.DU

tol motor nr.

D31228

260122

opening voor
peilstok in
zijwand

kan worden
vervangen
door: r

J

min.8L

max. 14L

241962

kan worden
vevangen
ooor:J

blad 47,5 256665

624373
+

513360
(O-ring)

spiraal 47,5 256665

629085
opening voor
peilstok op
bovenrand

min.9L

max. 17L

624592
+

513360
(O-ring)

spiraal 56,0 617490

DH-DHB.DU

vanaf motor nr.

D31229

615447

opening voor
peilstok op
bovenrand

rs vervangen
door: 

I

+

min.8L

max. 14L

617492

kan worden
vervangen
door:J

blad 53,0 617490

min.9L

max. 17L

624992
+

513360
(O-ring)

spiraal 56,0 61 7490

629085
opening voor
peilstok in
bovenrand

min.9L

max. 17L

624992
+

513360
(O-ririg)

spiraal 56,0 617490

DH.DHB.DU

vanaf chassis nr.

154044

en alle DHU moto.
ren

629085

opening voor
peilstok in
bovenrand

min.9L

max. 17L

617495

is vervangen
door: J

blad 56,0 617490

min.9L

max. 171-

624992
+

513360
(O-ring)

spiraal 56,0 61 7490
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MOTOROLIE VERBRUI KSTEST

(Uitsluitend ter hantering bij het behandelen van garantiekwesties)

Aangezien meestal belangrijke consequenties zijn
verbonden aan de uitslag van een motorolie verbruiks-
test dient een dergelijke test met de grootst mogelijke
nauwkeurigheid te worden uitgevoerd.
Het meten met behulp van de oliepeilstok is hierbij
beslist onvoldoende. Voorts heeft het weinig zin om
de verbruikstest uit te voeren zolang het voertuig nog
geen 5000 km heeft afgelegd, aangezien een hoger
olieverbruik tijdens de inloopperiode als normaal
mag worden beschouwd. Teneinde een eventueel
door de cliént opgegeven olieverbruikcijfer te kunnen
verifièren, moet de testrit onder dezelfde omstandig-
heden worden gereden als bij de cliènt gebruikelijk is.
Het verdient daarom aanbeveling om het olieverbruik
te meten terwijl het voertuig zijn normale dagelijkse
werkzaamheden verricht en bestuurd wordt door de-
gene, die er dagelijks mee op de weg is. De lengte
van het traject dient 200 à 300 km te bedragen.
Het motorolieverbruik is - evenals het brandstofver-
bruik - sterk afhankelijk van de bedrijfsomstandig-
heden, zoals: stadsverkeer of lange-afstandsver-
keer, vlak of heuvelachtig terrein, volle of gedeelte-
lijke belading van het voertuig enz. Om deze reden
moet ti.idens de proefrit zowel het motorolieverbruik
als het brandstofverbruik gelijktijdig worden gemeten,
zodat achteraf het motorolieverbruik kan worden uit-
gedrukt in een percentage van het brandstofverbruik.
Alvorens de proefrit uit te voeren moet uiteraard
nauwkeurig zijn onderzocht of de motor niet via lek-
kages olie verliest, bijv. bij leidingaansluitingen, olie-
filter, kleppendeksel enz. Zeer belanrijk is bovendien,
dat er geen motorolie verloren gaat via de luchtcom-
pressor van de reminstallatie.
Teneinde discussie over verschil in olieverbruik bij
verse of bij oudere olie te voorkomen, is het aan te
bevelen om de verbruikstest uit te voeren nadat kort
tevoren de motorolie is ververst.

tr "<J,', \$
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Motorolie verbruikstest

Een schoon reservoir (bijv. een brandstoftank
met opvangtrechter) gereed zetten voor het op-
vangen van de motorolie. Het gewicht van het
lege reservoir nauwkeurig meten.
De motor op bedrijfstemperatuur brengen, d.w.z.
koelwatertemperatuur op ca. 80"C.
Het voertuig op een horizontale vloer plaatsen
en deze positie nauwkeurig markeren, zodat het
voertuig na de proefrit weer op precies dezelfde
plaats kan worden neergezet.
Stophandel in de cabine op STOP zetten en con-
troleren of de stophefboom op de regulateur
inderdaad ook in de stop-stand staat.
De carteraftapplug verwijderen en gedurende
15 minuten de olie opvangen in het sub. 1 bedoel-
de reservoir. Carteraftapplug weer aanbrengen
en vastzetten.
Het reservoir met de afgetapte olie plaatsen op
een weegschaal met gramverdeling en olie bij-
schenken tot het voorgeschreven gewicht is be-
reikt.
ALLE olie uit het reservoir teruggieten in de mo-
tor. Het reservoir, dat naderhand weer moet wor-
den gebruikt, wegzetten! Niet voor een ander
doel gebruiken en niet reinigen, daar anders
fouten bij het wegen kunnen ontstaan!
De brandstoftank vullen tot aan een gemakkelijk
waarneembaar peil in de vulhals van de tank;
dit peil duidelijk markeren.
Proef rit maken onder de hierboven voorgeschre-
ven of aanbevolen omslandigheden.
Direct na de proefrit het voertuig weer precies
op de in sub. 3 bedoelde plaats neezetten.
De motorolie onmiddellijk aftappen in het in sub. 1

bedoelde reservoir. Na 15 minuten de aftapplug
weer aanbrengen en vastzetten.

2.

3.

6.

7.

9.

10.

11.



12. Het reservoir met de afgetapte olie wegen. Het EEN MOTOROLIEVERBRUIK VAN 1% VAN
thans gemeten gewicht vergelijken met het ge- HET BRANDSTOFVERBRUIK KAN NOG ALS
wicht van het reservoir met de voorgeschreven ACCEPTABELWORDEN BESCHOUWD.
hoeveelheid olie vóór de proefrit. Het verschil
geeft het motorolieverbruik in grammen aan. Bij een hoger verbruik dient uiteraard naar de

13. De brandstoftank bijvullen tot aan het in sub. 8 mogelijke ooaaken te worden gespeurd, waarbij
vermelde merkteken en het brandstofverbruik zeker ook in aanmerking moet worden genomen
vaststellen. of het hoge olieverbruik al dan niet plotseling is

14. De verhouding tussen het motorolieverbruik en opgetreden.
het brandstofverbruik, uitgedrukt in procenten,
kan worden bepaald aan de hand van de bereke-
ning op het verbruiktest-formulier.

Voorbeeld: carter-i nhoud

gewicht voorgeschreven hoeveelheid olie

gewicht leeg reservoir

gewicht reservoir + voorgeschreven hoeveelheid olie

gewicht reservoir + afgetapte olie

hoeveelheid bij te vullen olie

' - gemiddeld soortelijk gewicht van de motorolie.

20liter

20x900.) =18.000gram

5.000 gram

23.000 gram

21.000 gram

2.000 gram
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MOTOROLIE VERBRUIKSTEST FORMULIER

Extra exemplaren van dit formulier zijn via de DAF Service organisatie verkrijgbaar

Datum : Naam en adres van cliènt:

Kenteken

Chassis nummer

Motor nummer

Soort opbouw

Totaal geladen gewicht van voertuig of voertuig combinatie:

Bedrijfsomstandigheden (bijv. stadsverkeer, lange-afstandsverkeer, terreinwerkzaamheden, enz.):

Weersomstandigheden (o.a. bu itentemperatuur):

Trajectomstandigheden:

Motorolie merk, soort en viscositeit:

Motorol iedruk (stationai r toerental, bedrijf stemperatuur):

Koelwatertemperatuur:

Gewicht olie-opvangbak + voorgeschreven hoeveelheid olie, vóór de proefrit

Gewicht olie-opvangbak + afgetapte olie, nà de proefrit

Motorol ieverbru ik tijdens de proef rit

Km-tellerstand nà de proefrit

idem vóór de proefrit

Aantal afgelegde kilometers

Aantal liters brandstof bijgevuld na de proefrit

gram

gram

gram

km

liter

Motorolieverbruik

in liters per'1000 km V, = O5XE =

Het gemiddelde soorteliik gewicht van motorolie kan op 0,9 worden gesteld.

liter/1fi)O km

litel1000 km

Brandstofverbruik

in liters per 1000 km V5 = ftx 1000 =

Motorolieverbru ik in procenten

van het brandstofverbruik = 
Vm x 1007o =
Vb

%


