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Afdichting van tuimelaaras.
(herplaatsing ureggns onvol ledigheid).

Ter nerkrijging rnn een btere afdichting van de
holle ruimte in de tuimelaaras worden de vlakke
sluitplaatjes 210535 (16 mm 0 ) vervangen door
deksefs 22693 (12 mm 0l met omgezette rand.

De diameter van de kamer in de einden van de
tuinBlaaras wordt aan de gewijzigde situatie
aangepast en bedraagt dan ca. 12 mm (voordien

ca. î6 mm). Het DAF-nummer van de tuimelaaras
in ongewijzigd.

Oude en gewijzigde uiwoeringen van tuimelaaras
en dekseltjes zijn niet in onderdelen uitwiselbaar.

TECHNICAL INFORMATION

DATE: 7701

Attentie:
Het vlakke sluitplaatje 210535 moet worden
gemontberd met zijn enigvins bolle zijde buiten-
waarts gericht.

Het dekseltje 226343 moet - bij voorkeur met
gebruikmaking rran een borgvloeistof - worden
gemonteerd met zijn gesloten zijde binnen-
waarts gericht.

Hiermede vervalt de Technische Informatie
"Afdichting van tuimelaaras", d.d. 7612.

KLEPSPELING, alle DAF DIESELMOTOREN

Onderzoekingen' hebben uitgewezen, dat het
niet van praktische betekenis is, of de klepspe-
ling wordt gemeten bij een warme of bij een
koude motor.

226343

o23mm

ln DAF publicaties zal derhalve bij het vermel-
den van de klepspeling voortaan de toevoeging
"bij koude motor" worden weggelaten.
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Blad 1-3

Afdichting van tui melaaras.

Ter verkrijging van een betere afdichting van de holle ruimte in de tuimelaaras
worden de vlakke sluitplaatjes 210535 (16 mm.0 ) vervangen door deksels
226343 (12 mm 0 ) met omgezette rand.

De diameter van de kamer in de einden van rle tuimelaaras wordt aan de ge-
wijzigde situatie aangepast en bedraagt dan ca, 12 mm (voordien ca. 16 mm).
Het DAF-nummer van de tuimelaaras is ongewijzigd.

Oude en gewiizigde uiwoeringen van tuimelaaras en dekseltjes zijn niet in
onderdelen uitwisselbaar.

226343

Cilinderkop moersleutel, DAF nr. 535704

Bliikens binnengekomen meldingen zijn van de bovengenoemde moersleutelexem-
plaren in omloop, welke niet kunnen worden gebruikt voor de cilinderkopmoer
waarvoor zijziin bestemd. Met name bleken zijtengevolge van afwiikende buiten-
maten vast te lopen tegen de turbocompressor en/of tegen de kleppenmantel,
Voor deze sleutels gelieve U dezelfde procedure te volgen als voor verkqerde onder-
delen. Met andere woorden: op de gebruikelijke wijze terugzenden met een retour-
kaart en onder gelijktijdige bestelling van een nieuwe moersleutel met hetzelfde
DAF-nummer.
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Gilinderkop en klepmechanisme van 8,25liter motoren.

Vanaf motornummer D 32759 wordt op alle uitvoeringen van de 8,25 liter motor
een gewijzigde cilinderkop toegepast, DAFnummer 614092. De nieuwe cilinder-
kop kenmerkt zich door :

- Losse, ingeperste i nlaatk lepzitti ngri ngen.

- Onderliggende kleprotators.

- Verzwaarde uitvering van de klepspieén.

- Nieuwe in- en uitlaatkleppen met aangepaste klepsteelvoet.

- N ieuwe aangepaste bovenliggende klepveerschotel.

voorgaande nieuwe reparatie
situatie situatie & revisie

TECHNICAL INFORMATION

253106Cilinderkop
I nlaatklepzittingring
Kleprotator (boven)

Veerschotel (bovenl

Kleprotator (onderl
Veerschotel (onder)

Inlaatklep
Uitlaatklep
Klepspieèn

258932

240146
252277
114275
258933

614092
614094

517833
517830

613965
613966
610872

253106
24@87
613967

2401rc
613965
613966
610872

Consequenties :

- Oude en nieurrye cilinderkoppen zijn compleet uitwiselbaar.

- Op een nieuwe cilinderkop m@ten de nieuwe onderdelen worden toegepast.

- Op een oude cilinderkop kunnen géén onderliggende kleprotators worden
toegepast in verband met plaatsgebrek, zodat dan een speciaal voor deze situatie
aangepaste bovenliggende kleprotator moet worden gemonteerd.

- De nieuwe inlaatklepzittingring 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.

moe0t@passen, moet derhalve de situatie worden aangehouden.zoals hierboven
in de 3e kolom staat aangegeven.
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DAF
SERIES: F 2200 DATE: 7612

Overmaat klepstoters voor 8.25 en î î,6 liter motoren.-

Om productie-technische redenen is in een aantal nieuvue cilinderblokken een 0,5
mm overmaat boring voor de klepstoters aangebracht. Dientengevolge wordt in
deze blokken een 0,5 mm overmaat klepstoter toegepast.

8,25 liter motoren

Klepstoter diam., stand 35,955 - 35,965 mm (nr. Z4O04.7\
ldem overm.. 36,455 - 36,465 mm (nr. b07878)
Speling in cilinderblok 0,022 - 0,058 mm (max. O,lb mm)

1 1,6 liter motoren

Klepstoter diam., stand 40,565 - 40,b90 mm (nr. 306010)
ldem overm. 41,065 - 4l,OgO mm (nr. bOTBTgl

' Speling in cilinderblok 0,043 - 0,092 mm (max.0,13 mml

De bovenbedoelde cilinderblokken zijn kenbaar aan de lettercombinatie

lQwelke is toegevoegd aan het cilinderblok-serienummer, d.w.z. inge-
slagen op de iusteernok, achter in de zijwand aan de brandstofpompziide.
Deze cilinderblokken zijn uitsluitend aangewend ten behoeve van door de
Service-Organ isatie geleverde motoren.

Aanhaalkoppel moer van tuimelaqrasstoel.

TECHNICAL INFORMATION

ronde tuimelaarastoel
lichtmetaal of gietijzer
sluitring
zelfborgende moer
aanhaalkoppel 7G79 Nm (7,1 - 8,1 mkgl.

vierkante tu imelaarasstoel
staal
veerring
gewone moer
aanhaalkoppel &4-93 Nm (8,5 - 9,b mkgl.
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Voorgaande uiwoering :

lZie 2-2ù1, blz. 8l

Gewijzigde uiwoering :

(Zie 2-2ù1, blz. 8)
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u gelieve van het bovenstaande een aantekening te maken op bladzijde 3
van de groep 2-20-1van de Werkplaatsinstructies en bovendien in het Zakboek-
je Bedrijfsnlagens î976.
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Water-ziideksels. Alle motoren, uitgezonderd voor de F2800 serie enry
Als kunliteitsverbetering zullen de water,ziideksels 210386 na vervuerking van
de aanrrrezige voorraad worden vervangen door de deksels l1Bg7s. Gelijktijdig
wordt de bijbehorende pakking2l02il vervangen door de pakking î6597l.

Bovengenoemde onderdelen mogen willekeurig door elkaar worden gebruikt.
Het vlakke plaatstalen deksel 118975 is dikker (5 à 6 mml dan het lichtmetalen
deksef 210386 !ca.2,25 mm) met de omgezette rand. Hiermede dient rrvel

rekening gehouden te worden in de gevallen dat een brandstofleiding door
middel van een steun op het zijdeksel is bevestigd. Het kan dan nodig zijn, de
steun enigszins te verbuigen, opdat de betreffende brandstofleiding volkomen
spanningsvrij kan worden gemonteerd.

$FeÉDe grondboring in het cilinderblok ten behoeve van de standaardmaat cilinder-
voering bedraagrt niet 123,487 - 12g,s1g mm, doch 123,412 - 123,4gg mm,
U geliwe deze correctie aan te brengen te bstemde@en

2en 6 van de Werkplaarinstructies.
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Blad 1-3

Achtercte krukas oliekeerring, 825 en 116,0 Eo!e!.en

Na uitverkoop van de bestaande voorraad zal elke nieurre achterste krukas olie-
keerring worden geleverd met een kunststof montage-ring, welke voor éénmalig
gebruik is bstemd, De nieuwe keerring heeft een hogere veerspanning doch is
overigens ongewijzigd.
Indien.onvermijdelijk, kan de keerring worden gemonteerd met gebruikmaking van
uitsluitend de bijgeleverde montage-ring. Voorschrift is echter, dat bovendien wordt
gBbruik gemaakt van de nieuvve uiwoering van het DAF speciaal gereedschap

2-99-535598 (1f601, resp. 2-99-5356&4 (8251.

Uit te voeren werkzaamheden:

- alle delen zeer zorgvuldig schoonmaken

- geleideplaat op de krukasflens bevestigen (fig. 1); daarbij de afgeslepen bout-
koppen zodanig situeren, dat. . .

- oliekeerring (fig. 2) op de montagsring schuiven.

- drukring op de geleideplaat aanbrengen en de moer geleideliik aandraaien, zodat
de oliekeerring op zijn plaats wordt geschoven (fig. 3).

Attentie: De kunststof montage-ring onmiddellijk na gebruik VERNIETIGEN I I

Fig.2 
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Drijfstangbouten, alle motoren met uitzondering van de î 1,6 liter typen

Aangezien het slecht zeer sporadisch voorkomt, dat niet een complete nieuvra
drijfstang wordt gemonteerd doch alleen de drijfstangbouten worden vemieuwd,
wijzen wii U op een blijkbaar niet algemeEn bokend maar toch reeds van oudsher
bestaand voorschrift h ieromtrent.
Na het montercn van dE bouten in de drijfstang moeten de boutkoppen zo veel
worden afgeslepen tot zii gelijk liggen met het smalle vlak van de drijfstang.
Bij niet opvolgen van dit voorschrift bestaat de mogelijkheid, dat bij ongunstig
uitnallende maattoleranties de boutkop in aanraking komt met delen van de
motor.

TECHNICAL INFORMATION
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Slotgpglr 1îg va n zu igerveren, vierri ngszu iger
mn 8.25 liter motoren.

Van fabriek$,v€ge zijn vanaf motornummer
D3:1671 op de 8,25liter motoren zuigerveren
met gewijzigde slotopeningen in gebruik geno-
fTÉN.

Zuiger nr. 1(X099
Topveer nr. 1fi)O45
Compressieveer 2 &3, nr. 100644
Olierchraapveer nr. I 66681

U gelieve van het bovenstaande een aanteke-
ning te maken op bladzijde 3 rmn groep 2-3ù1
in de Werkplaatsinstructies F 2000 en F22@.

Bii vervanging der zuigerveren van een vierrings-
zuiger meten uitluitend zuigerveren met de
hierboven verme lde grotere slotopeni n gen wor-
den gemonteerd. U gelieve zulks te controleren
door de slotopeningen op te meten ofwel aan

de hand rran de verpakkingsdatum.

-f D3î670

010 - 0,65 mm
0,35 - 0,60 mm
0,30 - 0,45 mm

D3167î -+

0,50 - 0,75 mm
0,40 - 0,65 mm
ongewijzigd
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Krukas, alle 8.25litsr motoren.

Met ingang van motornumrner D&[391 ls krukas 24g442vennngen dogr
krukas 6204t62., . :.,'

Hot enige verschiltussn de beide krukasqn is, dat bii de krukas ffi04lilzde
wangen van de drijfsbng lagerappon zijn beunrkt, i.c. tot een straal van 112 mm
to.v. hart krukas zijn afgedraaid. Deze berrerking is noodzakeliik, omdat
krukas 62o4É12 ook in de nieurre DHU825 motor wordt toegepast en aldaar
niet in aanraking mag kunnen komen met de bevestigingsbout van de oli+
spuiterc van de zuigerkoeling.

Het borpnshande houdt in, dat krukas z4(/Ftlmag wordan gpbruikt in
en DHU825 motor, mit esrst terdegs rrordt gecontroleerd, dat de krukas
niet in aanraking komt met de oliespuiten. Zonodig mag krukas 24fJ44t2
wordon berverkt.zoals hierboven is aangegeven, doch mtiqt dan wpl opnieuw
worden gebalaneerd na de beu€rking.

$FsÉ

EEg$

gFgi

in the Noîhertands

I" l.ri::r. . 4



@J&F

RIES: F 22OO

Driifstang en drijfsbnglagarschalen, alle 8,25 | motoren

Na verwerking van de bestaande voorraad, zullen nieuwe drijfstangen worden
geleverd, waarbii het oliekanaal in de drijfstanryoot is vervallen. Eit als gevolg
van de aangetoonde overbodigheid van deze vorm van smering. Uiteraard zullen

- eveneens na verwerking van de bestaande voórraad - drijfsunglagerschalen worden
geleverd zónder een daarin aangebracht smeergat.
Beide typen lagerschalen en drijfstangen kunnen geheel naar willekeur worden
gekombineerd. Evenmin is het noodzakelijk, dat per motor voor alle zes
drijfstangen dezelfde kombinatie wordt toegepast

I
Werkplaatsi nstructies
lnstructions d'atelier
Werkstatthandbuch
Workshop Manual

TECHNICAL INFORMATION
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HER-GEBRUIK van BOUTEN VAN HOOFD en DRIJFSTANGLAGERKAPPEN

Er is geon bezuaar Ègen, de bouten van hoofd- en drijfsmnglagerkappen - nsd€t deze ziin
losgenomen - naderhand rveer te gebruiken, mits dE bouGn voldoen aan de volgende vooruaarden:

A De schroefdraad volkomen onbeschadigd ls;
B. De pasrlakken goen vr€et-wrshiinselen en ....
C. ...-.-**.-..*. gesn blauwe aanloopkleuren vertonen.

Uiteraard geldt hierbij ons advies: Bii twiifel, bouten VERNIEUWEN:
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Distributiedeksel, alle DAF motoren.

Na verbruik van de bestaande voorraad zullen distributiedeksels in
productie worden genomen, waarì/an het achterulak is bewerkt.
Hierdoor is een grotere nauwkeurigheid wat betreft de vlakheid bereikt,
zodat ook de positie van de luchtcompressor ten opzichte van de motor
nauwkeuriger is geworden" Deze kwaliteitsverbetering beoogtt een ver-
lenging van de levensduur van de koppeling tussen luchtcompresor
en brandstof inspuitpomp te bereiken.

Printed in the Netherlands
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BEVESTIG I NG VLI EGWI ELHUIS TEGEN
MOTORBLOK.

Sedert april1977 zijn de borgdraad en de
bouten met doorgeboorde kop voor de
bevestiging van het vliegwielhuis tegen het
motorblok vervallen. Sindsdien worden hier
normale bouten gebruikt, welke echter rrel
met Loctite 242 lot een ander vergelijkbaar
produkt) moeten worden aangebracht.
Ook het oude bouttype mag zonder borg-
draad worden toegepast, mits daarbii biiv.
Loctite 242 wordt gebruikt.
Het aanhaalkoppel is ongewiizigd.

I

TECHNICAL INFORMATION
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DATE:7612

Carterolie aftapplug

De op deze bladzijde vermelde reparatie aanwijzingen dienen als volgt te
worden aangevuld, c.q. gewijzigd:

- oliepan afnemen

- bstaande schroefdraad in oliepan uitboren met 34,S mm @ boor
- buitenrand van gat in oliepan 45o afschuinen

- schroefdraad en omgeving volkomen schoon en vetvrij maken

- aftapplug in verloopplug vastzetten en tesamen met gebruikmaking van
Loctite (of geliikwaardig product) in de carterbodem inschroeven, zutks
in verband met de uithardingstijd van de Loctite.

Oliepan, peilstok en peilstokhouder

Vanaf motornummer D 3122g wordt op de 9,25 liter motoren een nieuw type
oliepan toegepast. Dientengevolge moesten ook de peilstok en de peilstokhouder
worden gewijzigd.
De uitvoeringen zijn niet onderling uitwiselbaar. Derhalve wordt de aandacht er
op gevestigd, dat bij een bepaald type oliepan uitsluitend de daarbij behorende
peilstok en peilstokhouder m@ten worden gebruikt.

{ = voorgaande situatie
B = huidige situatie

617t 92

2t 1962
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'(Betreft uitsluitend de motornummers D33963 tot en met D34l(x))

Uitsluitend bij de hierboven vermelde serie motoren bestaat de mogetijkheid,
dat de uitmondingen van de oliekanalen in de smeeroliefilterkop niet geheel
overeenkomen met die in het motorblok. wanneer hier dan de drie gebruike-
liike Gringen 1 19104 worden gemonteerd, is olielekkage niet uitgesloten.

Dientengevolge moeten - uitsluitend op de bedoelde motoren - de drie Gringen
worden weggelaten en er voor in de plaats een pakking Z47ggg worden aan-
gebracht.

De hierboven bedoelde motorblokken zijn kenbaar, doordat op het bevestigings-
vlak voor de oliefilter het onderdeelnummer van de te gebruiken pakking, i.c.
247989, is ingeslagen.
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CILINDERBLOK EN OLIEPAN, ALLE 8,25
LITER MOTOREN.

Vanaf motornummer D 31229 wordt vcor alle
8.25 liter motoren een gewijzigd type cilinder-
blok en oliepan toegepast. Kenmerkend voor
deze nieuwe delen is :

a. Oliepeilstokhouderverplaatst.
Voorheen: op de zijwand raan de oliepan.
Thans: op de bovenrand van de oliepan.

b. Motorolievulopeningverplaatst.
Voorheen: in de zijwand van het cilinder-
blok.
Thans: in de zijrnrand van de oliepan.

c. Olie-afvoer wn de turbocompressor ver-
plaatst.
Voorheen: op het voorste zijdeksel van de
motor.
Thans: tegen de zijvuand van de oliepan.

Consequenties:

sub. a. Oliepeilstok en -houder zijn ook gewil-
zigd. 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 cilinderblok als verrangingsonder-
deel geleverd.

Wanneer voor een voorgaande uitvoe-
ring van een 8,25 motor nu een nieuw
cilinderblok wordt gebruikt, zult U dus:

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

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

TECH NICAL I N FORfuTATIO hI

DATE: 7703

Blad 2-3

sub. c Wanneer het nieuwe blok wordt gebruikt
voor een voorgaande uitvoering van een
DU825 motor, zult U:

- ofwel het voorste zijdeksel van het te
vervangen cilinderblok moeten overzet-
ten op het nieuwe blok,

- ofwel de modificatie sub. b. moeten' toepassen en bovendien de olie-afvoer
van de turbocompre$or moeten ver-
leggen naar de oliepan.

Opmerkingan:

- Raadpleeg Uw onderdelen documen-
tttie voor onderdeelnummers en ver-
dere details.

- Hiermede vervalt de
TECHN ICAL IN FORI\4ATION
24A-11240-2
DATE: 7612 Blad î

A VOORGAANDE SITUATIE
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