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VOORWOORD
In dit instructieboekje vindt U gegevens betreffende de bediening en het onderhoud
va

n

buschassis (TB-serie)

Het hee{t geenszins de pretentie volledig le zijn, aangezien de onderhoudsinstructies
bewust zijn beperkt tot die werkzaamheden welke de chau{{eur of de onderhoudsmonteu

r zelÍ kan verrichten. Voor reparaties en a{stellingen welke buiten het bestek

van dit boekle vallen, wende U zich tot Uw DAF-dealer, die gaarne bereid is alle
inlichtingen te verstrekken aangaande het onderhoud van Uw DAF,

Dit boekje bevat geen aanwijzingen voor de uitvoering van belangrijke reparaiies;
hiervoor kan men de wagen geheel aan de plaatseliike DAF-dealer toevertrouwen,
die volledig is geTnstrueerd en bij reparaties verplicht is uitsluitend originele DAFonderdelen te gebru iken.

Wordt tenslotte in dit boekle gesproken over voor of achter, Iinks of rechts,

dan

is dit gezien zittend achter het stuurwiel,
Eindhoven, october 1959,

GARANTIE
Van Doorne's Automobielfabriek N.V, garandeert haar nieuw afgeleverde auiomobielchassis gedurende een periode van ó maanden gerekend vanaf de datum
van aflevering door DAF, evenwel mei inachineming van een maximum afgelegde
afstand van 15.000 km, iegen de door haar geconsiateerde fabricage-, constructieen materiaalfouten en zal met uitsluiting van iedere andere aansprakelilkheid binnen
de grenzen van deze garantie daarvoor gratìs vervangìngsonderdelen ter beschikking stellen of de beireffende onderdelen gratis hersiellen.

Alle andere kosten, waaronder ònder meer zijn begrepen arbeidsloon, sleepkosten,
montage en demontage van onderdelen, waarvoor garantie wordt verleend, komen

niet voor rekening van de {abríek.
Indien defecten optreden als gevolg van onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling, onvoldoende onderhoud, overbelasiing, het rijden met te grote snelheid e.d.,
vervallen de garantieverplichiingen van de fabriek.

Van Doorne's Automobielfabriek N.V. kan in geen geval aansprakelilk worden gesield voor eventuele schaden, onkosten o{ wjnstdervingen, welke het gevolg zijn
van tekortkomingen van haar producten, ook al zouden de delecte onderdelen door

'

de fabriek voor garantìe worden geaccepteerd.

De onderdelen waarvoor vervanging wordt gevraagd, moeten ter

voorafgaand

onderzoek franco aan de labriek worden toegezonden, onder bijvoeging van daarvoor bestaande, volledig ingevulde en ondertekende garantìeformulicren. Levering

i'
I

van vervangingsonderdelen geschiedi a{ {abriek.
ledere aanspraak op garantìe vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van
de fabriek aan het chassis wìjzigingen zijn aangebracht welke naar de mening van

\

de fabriek de normale werking ol de betrouwbaarheid van het chassis kunnen beinvloeden.

Hetzelfde geldt, wanneer andere dan door Van Doorne's Automobiel{abriek
geleverde onderdelen zijn gemonieerd.

N.V'

UitgesloienVandedoorVanDoorne,sAutomobie|fabriekN'V.ver|eendegarantie
zijn banden, instrumenten, accessoires en accumulatorenbatterij
Hiervoor geldt alleen de garantìe die door de betre{fende fabrikani verleend wordt,

met uìtsluiiing van iedere andere aansprakelilkheid

Op de beslissing van de fabriek inzake garantie is geen beroep mogetilk. Door het
accepieren van het automobielchassis verklaart de koper hiermede accoord te gaan.

:
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TB 100/300 serie

Afb. 1. Instrumentenpaneel (2 uitvoeringen)
1

.

Toerenteller

2a, Remdrukmeter voorcircuit
26, Remdrukmeter achtercircuit
2c, Luchtdruk voorraadtank
2d. Remdrukmeter

3.
4,

Tem peratu

u rmeter
Snelheidsmeter

Hoofdschakelaar

Onder de bestuurderszitting bevindt
zich een hoo{dschakelaar met afneembare sleutel, Tildens reparaties aan het

5. Tachometer
6, Startdrukknop
7. Controlelampjes
B, Bra ndsto{meter
9. Schakelaar binnenverllchting
10. Contact-lichtschakelaar
1 1 , Stekerdoos.
elektrische systeem moet

de

sleutel

uitgenomen worden, teneinde kortslui-

ting te voorkomen. Men behoeft dan
gcen accukabel los te maken.

Luchtd rukmeters

Deze geven zowel de tankdruk als de

remdruk aan, de eerste met een
rte wijzer, de tweede met een
rode. De meters ziin tevens voorzien

zwa

- /---/-/
-__ /

-

van een zoemer, welke in

- ìff-lEl,r-

werking

treedt wanneer de druk in de

tanks

de minimum waarde

daalt.

beneden

Rijd in geen geval weg voordat

de

zoemtoon is weggeva llen.
De TB 100/300 bussen ziln voorzien
van 2 meters met enkele wijzer. Een
meter met opschrilt ,,Voorraad" gee{t
de druk in de tanks aan; de andere

A{b.2. De hoo{dschakelaar

met opschrift,,Remmen" gee{t de rem-

druk aan voor de achterwielremmen.
De tankdruk moet tussen de 6,2 en

Snelheidsmeter

De snelheidsmeter, die de snelheid

in

kmih aangeeit, hee{t tevens een totaal-

en dagteller. De dagteller ka n

weer

,35 kg/cm2 liggen en mag tijdens het
remmen niet meer dan 0,3 kglcmz

7

per rempedaalslag dalen.

op de n u lstand worden gebracht door
de knop onder het instrumentenbord
links om te draaien,
Dubbel lagedruk signaal
Toerenteller

Deze geeft het toerenta I va n de motor aan, Men dient er nauwkeurig oP
toe te zien dat dit bij volle belasting
nooit boven 2400 komt.

Deze is gemonteerd op de TB 100/300
serie. Het signaal slaat uit zodra de
druk in een der ketels lager komt dan

4

kg/cm2.

Bra ndsto{meter

Dit is een
behu

elektrische meter, die met

lp van de variabele weerstand

de brandsto{tank, de hoeveelheid aanwezige brandstof aangee{t. De meter
w'erkt alleen, indien de contactsleutel
geheel is ingedrukt,
Temperatuurmeter

Deze gee{t de temperatuur van het
koelwater

aan.

De schaalverdeling loopt van 40"

tot 100'

C,

De bedrijfstemperatuur-is 74"
ó

C.

Gecombineerde contactl ichtschakelaar

in

C

Bij afgezetie contact- en/o{ lichtschal.elaar zijn nog ingeschakeld: richtingaanwij zers, ruitenwissers, stoplicht en
claxon.

Hierbii is de contactsleuiel geheel uitgenomen of slechts gedeeltelilk ingestoken, Wanneer de sleutel volledig is
ingedrukt, staat de contactschakelaar
,,aan", waarbil de brandsto{meter en
de controlelampjes eveneens zijn ingeschakeld. De gedeeltefilk ingestoken o{
geheel ingedrukte, sleutel kan boven-

Af

b. 3. Bedieningsorganen en instrumenten

1,

Uitlaatrem (alternatief van 13)

8.

Acceleratiepedaal

2.

Claxondrukknop

9.

Rempedaal

3.

Lagedruk-signaal

1

0.

Koppel i ngspedaa

4,

Richtingaanwijzerschakelaar

11, Handremhefboom

5,

Motorkapslot

12.

6,

Versnellingshe{boom

13, Uitlaatrem

7,

Stophandel

14,

D i mscha

I

kelaa r

(alternatie{ van 1)

Hoofo'schakelaar

Cien worden verdraaid (rechts om)
waardoor de stadslichten (stand 1) o{

de

hoof dverlichti

ng

(sta

nd 2)

wordt

ingeschakeld. De aansluiting van de
stadslichten is zodanig, dat deze ook
blilven branden wanneer de hoofdverlichting wordt ingeschakeld, Daardoor
hee{t men bij een storing in de hoo{d-

.rerlichting bilv, een doorgebrande
dimgloeidraad, steeds de beschikking

over twee, voor een

tegenligger

zichtbare lampen.

De instrumentenverlichting brandt

te-

Startdrukknop

Het juiste gebruik van de startdrukknop wordt beschreven in het hoofdstuk ,,Starten" op bladz. 9,
Richti

n

gaanwijzer-schakel aar

Voor het bedienen van de richtingaanwijzers is een schakelaar gemonteerd met een ingebouwd controlelampje.

gelilk met de stadslichten.
Gedimd of groot licht wordt d.m,v.
een voetschakelaa r gekozen. Met in-

geschakelde verlichting b,v. tijdens
parkeren, kan men de contactsleutel
uitnemen, waarbil dus de contactschakelaar en de instrumenten ziin uitgeschakeld en waarbil de verlichting niet
meer kan worden uitgeschakeld,

Controlelampies

Stophandel

De stophandel is naast de bestuurder
tegen de motorkap gemonteerd' Wanneer men de motor wil stoPPen, dient
men de stophandel naar achteren te
bewegen. Wagens, die met een uitlaatrem ziin uitgerust, hebben geen
stophandel . Zii worden gestopt door
de uitlaatremhandel naar achteren te
halen, resp, de uitlaatremknop in te
trappen.

schakelkast naast het instrumentenpaneel zijn 4 controlelampjes
in een houder aangebracht.

Cp de

Het rode lampje is het laadcontrofelampje, Dit brandt wanneer de accu's
niet worden geladen.

Het blauwe lampje gee{t aan o{

de

AchterasschakelknoP

Wanneer een schakelas is gemonteerd,

bevindt zich aan de versnellingshe{boom een schakelknop voor elektrische bediening van de dubbele reductie in de achteras, Het gebrulk hiervan

hoofdverlichting (groot licht) is inge-

wordt in het

schakeld.

ha

Het groene lampjes is voor oliedrukcontrole. Het brandt wanneer de druk
beneden de minimum waarde daalt.

Uitlaatrem

Het oranie lampje is een
la m

reserve-

pje.

Wanneer het oliedruk- of laadcontrolelampje gaat branden, als de motor
snelle r da n stationa i r loopt, moet deze
ogenblikkelilk worden stopgezet.
8

hoof dstu

k ,, Rilden" be-

ndeld.

Bij gebruik van deze rem dient men
het handel op de stuurkolom geheel
naar zich toe te halen resp. de knoP
op de vloer in te traPPen. Hierdoor
wo

rdt eerst de

b ra

ndsto{Pom

P

oP

,,stop" gezet, daarna de vlinderkleP
geopend en de uitlaat afgesloten.

STARTEN
Controleer vóor elke eerste start het
oliepeil van de motor met behulp van
de oliepeilstop aan de rechterzijde
va n de motor, Ook de watervoorraad
in de radiator dient te worden gecon-

Tildens een vorstperiode kan het starvergemakkelilkt

ten zonodig worden

met behulp van de koudstart

instal-

latie:

troleerd, evenals de brandsto{voorraad,
Het is verder noodzakelilk, dat de accu

voldoende op spanning is. Na een
periode van stilstand kan het nodig
zijn het brandstofsysteem te ontluchten.
Zie hiervoor bladz, 20.

1

. Zet de stophef boom
(zie a{b, 7).

naa

r

boven

2, Trek de rolhoes op.
3, Trek de stophe{boom aan de

Start nu als volgt:

1, Zel de stophe{boom naar
(zie a{b,

4, Steek de contactsleutel geheeI

contactsleutel geheel

3. Trap het koppelingspedaal in
4, Druk de

in

scha kelaar,

5, Trap het koppelingspedaal in

en

zet de versnelli ngshe{boom vrij.
ín

de schakelaar,

zel de versnellingshe{boom

de

boven

7),

2. Steek de

in-

spuitpomp naar buiten (afb, 4).

6.

Tra

p het acceleratiepedaa I

geheel

in en druk op de startknop totdat
de motor looot,

en

vrij,

startknop in,

Indien de motor na 20 seconden
niet loopt, dient men de oorzaak

op te sporen.

Indien echter het st:rttoerental terug
gaat lopen dient men het sta rten te
beèindigen en enkele minuten te
wachten alvorens opnieuw te starten.

Opmerkingen:

Sta

rt nooit

opn ieuw,

en ook de

a

lvorens de motor

otor sti lstaa n, daa r
anders het tandwiel op de startmotor
sta rtm

en de starterkrans op het vliegwiel
worden beschadigd.

Afb.4.

Laat uw motor, na deze te hebben
gestart, zo kort mogelijk stationair
Koud-start inrichting

draaien.

RIJDEN
Tildens het rijden met de wagen is het zeer belangrijk, dat de gedragingen van
de motor regelmaiig worden gecontroleerd aan de hand van de meetinstrumenten

op het instrumentenbord en het geluid dat de motor

maakt,

Oliedruk

Het geluid van de motor

Controle van de smering van een in
werking zijnde motor is zeer belang-

Het

gelu

id dat een lopende

motor

de oliedruk wegvalt (het groene waarschuwingslampje gaat branden) is het
van groot bela ng de motor direct te

maaki is voor de chauf{eur een aanduiding o{ de motor in goede condiiie
is. De chau{feur is aan het geluid van
een goed lopende motor spoedig gewend, zodat vreemde geluiden direct

stoppen.

opvallen.

rijk, Zodra wordt

geconstateerd, dat

Het zo spoedig mogelijk opsporen van

de oorzaak hiervan is begrijpelijk
Koelwater-temperatu

u

motor mag n iet te wa rm worden,
doch evenmin te koud bli;ven, De normale bedrij{stemperatuur van de DAF-

F.en

motor is 74" C,
Wanneer een motor koud is gestart,
moet men trachten de koelwatertemperatuur en dientengevolge ook de
smering zo snel mogelilk op een normaal peil te brengen. Dit doet men
het beste, door de motor, zodra deze

behoorlilk door blii{t lopen, op

een

komen.

Versnellingsbak

Gebruik nooit kracht om te schakelen,
doch beweeg de versnellingshefboom
slechts zover als d eze wil gaa n .
Bij het opschakelen gaat men als volgt

te werk:
Trap het koppelingspedaal in en laat
tegelijkertijd het acceleratiepedaal los,

gemiddeld toerental en enige belasting
te laten werken, Men kan dit bereiken
door op een lage versnelling voorzich-

tig weg te rijden, totdat een temPeratuur van ongeveer 5Oo C is bereikt,
v/aarna men op normale belasting kan
overgaan. De thermostaat zorgt ook

voor een zo snel mogelilk bereiken
van de juiste werktemPeratuur.
Met de rolhoes moet de koelwater'
temperatuur zo constant mogelijk worden gehouden onder alle belastingen
en weersomstandigheden.

i0

en

kan in zeer vele gevallen beschadiging
van één o{ meerdere onderdelen voor-

r

Af

b. 5.

Schakelschema

breng de versnellingshefboom in
neutrale stand en schakel

de

in de

gewenste versnelling. Het terugschakelen
gebeurt op dezel{de manier, alleen
met dit verschil, dat vóór de gewenste
versnelling wordt ingescha keld, het

teerental van de motor iets moet worden opgevoerd (acceleratiepedaal iets
intrappen, het z.g.,,tussengas").
Bij het bestijgen van een helling dient

tijdig te worden

Voor men wegrijdt staat de schakelknop ingedrukt en men rijdt normaal
in de eerste versnelling weg. Trek de
schakelknop omhoog, laai het accele-

ratiepedaal los en trap de koppeling

ín, Bij het loslaten van de koppeling
is de achteras automatisch in ,,hoog"
geschakeld, Laat de wagen doortrekken.

teruggeschakeld,

Wacht níet tot de motor een zeer laag
toerental heeft. Bij het a{dalen van
een steile helling dient men eveneens
terug te schakelen (bij zeer steile a{-

Om dan naar de tweede versnelling
,,laag" te schakelen, wordt eerst met
de versnellingsbak geschakeld, terwijl
direct voordat het koppelingspedaal

dalingen tot in de eerste versnelling),

rvordt losgelaten, eerst de schakelknop

Men remt dan af op de motor. Cnt-

wordt ingedrukt. Als men de koppeling
laat opkomen rijdt de wagen in de
tweede versnelling,,laag",
Het schakelen van ,,laag" naaF ,,hoog"
in de overige versnellingen, geschiedt
op dezelfde wijze als boven werd be-

koppel niet.
Houdt bij het remmen de rnotor gekoppeld tot het laatste moment, da n
on tkoppe le n,

schreven,
Schakelas

De bediening geschiedt d,m,v, een
knop, dle aan de versnellingshe{boom
is gemonteerd.

De hoge stand (uitgetrokken

knop)

correspondeert met de lage achteras-

reductie, dle op de vlakke weg een
hoge snelheid geeft, bij lage trekkracht. De lage stand (ingedrukte
knop) correspondeert met de hoge
achteras-reductie,

die op de

vlakke
weg een relatie{ lage snelheid gee{t,
bij hoge trekkracht.

Wanneer de wagen in,,hoog" rijdt
en het noodzakelilk bli;kt te zijn om
terug te schakelen naar,,laag", dan
wordt eerst de schakelknop naar beneden gedrukt. Trap het koppelings-

I in en houd het acceleratiepedaal ín dezelfde stand vast. Laat de
koppeling weer opkomen en de wagen

pedaa

is in ,,laag" geschakeld.

Als deze vertraging nog niet voldoende blilkt, dan kan worden teruggeschakeld op een lagere versnelling door
eerst de schakelknop omhoog te trekken. Bij het intrappen van de koppe-

Het overschakelen van de lage in de
hoge overbrenging in de achteras en
omgekeerd kan gedu rende het rijden
in iedere versnelling plaats hebben.
Het is gewensi hierbij steeds te ontkoppelen, terwijl verder rekening moet
worden gehouden met dezelfde eisen,
die worden gesteld voor het overschakelen va n een lagere op een hogere
versnelling of omgekeerd in de ver-

ratiepedaal schakelt de achteras automatisch over naar ,,hoog", waarna op
normale wijze met de versnellingsbak
kan worden teruggeschakeld, Verder
terugschakelen geschiedt op dezelfde

snellingsbak.

wijze als hierboven beschreven.

ling en het loslaten van het

accele-

11

Resu

merend

ka

n het volgende schema worden

aa

ngehouden

:

Opselrakelen

Van 1 ,,hoog" naar 2 ,,laag":
Normaal schakelen met de

Van 1 ,,laag" naar 1 ,,hoog".
Schakelknop uittrekken.
Koppeling in,
Acceleratiepedaal los.
Koppeling los,

versnellingsbak'
Schakelknop indrukken.

KoPPeling los.

De overige schakelingen geschieden op overeenkomstige wijze.
Terugschakelen

Van 5 ,,hoog" naar 5

Van 5 ,,laag" naar 4,,1'ìoog",

Schakelknop

Schakelknop uittrekken,
Bak met tussengas normaal terugschakelen naar de vierde versnel-

,,laag":
indrukken,
Koppeling in,
Acceleratiepedaal vasthouden.
Koppeling

los.

I

ing.

De overige schakelingen geschieden op overeenkomstige wijze,
Opmerking:

Denk erom dat bij het berga{waarts
rijden de motorsnelheden hoger kunnen worden dan de maximaal toelaat-

bare,
Maak dus een verstandig gebruik

de motor als

van

Rijd niet met de voet op het koppelingspedaal.

Rem nooit f ors zonder noodzaak, dit
hee{t onnodige sliltage van banden en
remvoeringen enz. iot gevolg,

rem.

INRIJDEN
Het is bij het laten inlopen van de
bij
motor van groot belang om
welke snelheid dan

ook

deze niet

niet zo gevaarlilk als overbelasting
cen lager toerental,

bij

belasten, met andere woorden, steeds het werk gemakkelilk en

Het verdient wel aanbeveling het toerental te varièren'

licht te laten doen. Schakel daarom
niet te vroeg naar een hogere ver-

Wij adviseren om vooral

zv,laar

te

snelling en niet te laat naar een

lagere
lang

Na ongeveer 4000 km kan de motor
als ingedraaid worden beschouwd,

versnelling,
Een betrekkelilk hoog toerental is
12

gedurende

de eerste 1500 km Uw wagen niet met
volle belasting te rijden,

UITLAATREM
Deze rem wordt bediend door een
handel resp, een schakelaar die verbonden is met een klep in de uitlaatleiding, met de stophefboom op

de

p en tevens met

de

bra ndsto{pom

vlinderklep in de inlaat
Door het naar achter halen van het
handel of het intrappen van de schakelaar wordt eerst de opbrengst van
de inspuitpomp op nul gebracht, daarna de vlinderklep geheel geopend en

afdalingen, Men kan dan in een hogere versnelling rijden en spa a rt bovendien de voetrem.
Het gebruik van deze rem op g ladde
wegen voorkomt het zo gevreesde
slippen door blokkeren.

tenslotte de uitlaatleiding gesloten,

Indien een uitlaatrem aanwezig is
wordt deze tevens gebruikt voor het
stoppen van de motor,
B

ij

gebru

ik

va

n deze rem mag me n

niet ontkoppelen, daar hierdoor

het

remeffect verloren gaat.

De u itlaatrem

ka

n onder a lle

omsta n-

digheden worden gebruikt doch is bij
uitstek geschikt voor afremmen tijdens

Af

b. 6. Uitlaatremknop

STOPPEN
Nadat de wagen tot stilsta nd ís gebracht, moet men de versnellingshefboom in de neutrale stand plaatsen en

de motor een zekere tijd

stationair

laten draaien, teneinde deze in de gelegenheid te stellen a{ te koelen. Om
de motor híerna te stoppen drukt men
het stophandel naar achteren.

De stophandel is naast de bestuurdei'

tegen de motorkap gemonteerd en
door m iddel va n een bowden-kabel
verbonden met een hefboom op de
brandsio{inspuitpomp. Door dit handel
naar beneden te brengef, wordt

de

he{boom verdraaid, waardoor de regelstang in de brandstofpomp geheel
wordt teruggetrokken (geen inspuiting
meer).

Bij wagens u itgerust met een u itlaatrem is geen stophandel gemonteerd,

A{b.

7

.

Stophandel

Om te stoppen wordt in dit geva I het
handel van de uitlaatrem naar achte-

ren gehaald, resp. de

uitlaatremknop

ingetrapt, totdat de rnotor stilstaat,
13

ONDERHOUD
Zelfs hei meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen niet voorkomen, dat ook een automobiel, die aan de hoogste eisen voldoet, op den duur
sliltage gaat vertonen, Deze sliltage treedt bil bepaalde onderdelen vroeger op dan
bi1 andere en ontstaat bovendien zeer geleidelilk, zodat indien men er niei speciaal
acht op slaat, dit ontstaan nauwelilks wordt bemerkt.
Dan kan echter de sli.ltage reeds een zodanige vorm hebben aangenomen, dat een
somtijds belangrijke reparatie onvermijdelijk is, Een reparatie, die niet alleen kosten
met zich mede brengt voor de herstelling zel{, doch vooral door de bedrijfsstagnatie, die misschien niet direct in geld kan worden uitgedrukt, maar waarvan de
werkelijke omvang zeer belangrijk kan ziin.

Voorkom bedrijisstagnatie, niet alleen door een goede behandeling, maar ook door
periodieke controle en onderhoud.

De DAF-organisatie verleent voor een goed onderhoud een speciale service, bestaande uit het gratis verrichten van de werkzaamheden voor het doorsmeren en
verversen van de motorolie na het a{leggen van in totaal ó00 kt, 1400 km en
2500 km,

Voor deze drie smeerbeurten worden alleen de gebruikte smeermiddelen en materialen berekend. Tevens wordt bij deze gelegenheid een graiis technische ccntrole
aan uw motor en chassis uitgevoerd,

Wendt U hiertoe tot de DAF-agent.

F-en

goede verzorging alleen gedurende de eerste 2500 km is echter niet voldoende,

Ook daarna moet U níet alleen zorgdragen voor een regelmatig doorsmeren

en

olie verversen, zoals in dit instructieboekje staat aangegeven, maar bovendien steeds
in het oog houden, dat voorkomen beter is dan genezen,
Controleer uw wagen dus op geregelde tijden, Hierbii dient te worden opgemerkt
dat onder ongunstige bedrij{somstandigheden, de in de volgende hooidstukken genoemde kllometerstanden moeten worden bekort o{ zo nodig dienen te worden
gehalveerd, Pleeg hiervoor overleg met Uw DAF-agent.

MOTOR
TECHNISCHE GEGEVENS
Typ"

DD575

Aantal cilinders

6

Boring

100,ó mm

Slag

120,65 mm

Slag volume

5,76 liter

Max, vermogen

120 pk bij 2400 omw/min,

Max, draaimoment

38

Min. ioerental
Max.

on

belast ioerenta

kg. bij 1400 omw/min.

525 omw/min,

I

,.

2700 omw/m in,

.

Max, belast toerental .,,

2400 omw/min.

Compressíeverhoudíng

16:1

I

n

sp u itvo lg

orde

1-5-3-6-2-4

28' voor

Inspu itmoment
I

nspu itd ru k

1

45-

1

50

fnhoud koefsysteem

22 liter

Koelwatertem peratu u r

74"

lnhoud smeeroliesysteem

12 liter

Klepspeling (koud)

0,5

b.d,p,

kef cmz

c
mm

Aanhaalspanning:
Ci li nderkopmoeren

25-26,4 mkg (180-190

ft,

lbs )

Smeerolie:

A,

P.l. classif icatie

DG-DM

Soort
Viscosíte it

Heavy Duty
normaa

I

SAE 30

vorst

SAE 20

tropen

SAE 40
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Afb.8. Motor links voor

16
Af

b. 9. Motor rechts

achter

ALGEMEEN CNDERHCUD
MOTORSMERING

Gebruik goede olie

len van het versch il in prijs
tussen olie van goede kwaliteit en
goedkope olie is geen weggegooid
geld, daar reparaties, die het gevolg
zíjn van het gebruik van goedkope
olie, veel kostbaarder zijn. Sommige

Het

beta

olién bevatten zwaveldeeltles, die zelf
welíswaar geen nadelíge uítwerkíng
hebben, maar tezamen met bepaalde
verbrandingsproducten zuren vormen,

die het

metaaloppervlak aantasten.

Oliepeil
Het peíl van de olie ín het carter wordt
a{gelezen op de peilstok. Controleer
het peil steeds wanneer alle olie van

de motor ín het

ca

rter is gedropen,

gingen in de olie terecht komen. Deze
bestaan hoofdzakelilk uit het uit de
buitenlucht aangezogen stof, condenszu

ren en f iln verdeelde kool- en me-

taaldeeltles die tezamen de samenstef-

ling van de olie veranderen, sliltage
veroorzaken en door de zuurvorming
het metaaf oppervlak aantasten. Dit zal
naarmate de verontreiniging aangroeit
de beschadiging doen toenemen. Het
niet tijdig verversen van de smeerofie

kan daarom zeer ernstige

gevolgen

hebben.

Men ta pt de smeerolie af wa n neer de
olíe wa rm, dus goed vloeíbaar is. Bovendien is het belangrijk om het voer-

tuig horizontaal te plaatsen,
Ten sterkste wordt a{geraden de motor met petroleu m etc, door te spoelen, Het zal onmogelilk zijn alle petroleum af te tappen, Zonder de pan te
verwijderen; deze achtergebleven hoe-

veelheid zal de nieuwe olie verdunnen. Maa k de vu dop goed scfroon a lvorens deze te openen,
f

Afb. 10. Oliepeilstok
De stand van de oiie moet gehancihaa{d blilven tussen de merktekens;

nooit boven het eerste noch onder
het

laatste.

Het verversen van de olie
Ondanks de goede werking van {ilter^s
is het niet te verm ijden dat verontreini-

Af

b.

11

.

Smeerolie{ilter
17

Smeerolief ilter

Het smeerolief i lter moet iedere 8000
km worden voorzien van een nieuw
element, Tu p h iervoor het {ilter af
(stop 1 in af b, 1 1), verwijder de kolf
(3) door bout (2) los te draaien en

neem het f ilterelement uit. Reinig {i!terkolf en breng een nieuw {ilterelement aa n. Monteer element en kol{
weer en laat de motor een ogenblik
draaien teneinde het {ilter met olie te
vullen. Controleer daarna het oliepeil
en vul zonodig bij.

BRANDSTOFSYSTEEM

Reinheid van de brandstof

Voor een goede werking van de dleselmotor is reinheid van de brandstof

Ri.id de tank niet geheel leeg, daar dlt
vervuiling kan veroorzaken en er bovendien lucht in het brandstofsysteem

komt,

een eerste vereiste.

3

A{b.

12. Schema brandstofsYsteem

1. Tankzeef

5.

2. Gro{filter

6. Ontluchtklep
7, Invoer

3.

I

nspu itpom p

4. Opvoerpomp
18

Filn{ilter

B. Verstuiver

1

9. Terugvoerleiding
0. Verstu iver{ilter

11. Ontluchtpilple
12.

Ta nk

Het

{iinf

ilter (a{b. 15) is

gemonteerd

in de brandsto{leiding tussen de opvoerpom p en de inspu itpomp. Na
iedere 1ó,000 km moet het element
worden vernieuwd,

Atb. 13.

Tankzeef

Brandstoftank
Af

Tup de tank iedere 32,000 km af en
rei n ig tegel ijkertijd de bodem zeel,

b.

15.

Brandstoff ijnf ilter

Schroef de moer (1) boven aan het
ilter los, waardoor de f ilterkol{ loskomt en het element ka n worden u itgenomen, Reinig de f ilterkol{ en monteer dan het nieuwe element.

f

Het oude element mag niet opnieuw
worden gebruikt.
De pakking aan de bovenzijde van de

kolf moet door een n ieuwe worden
vervangen. Let er op, dat de pasvlakken en de pakking schoon zijn, Voer
al deze werkzaamheden uit met schone
handen.

Afb. 14.

Brandstofgroffilter

Brandstoflilters

Het gro{filter bevindt zich in de leiding
tussen ta n k en opvoerpom p en moet

iedere 8000 km worden gereinigd.
Door bout (1) los te draaien kan de
kolf (2) worden a{genomen.

Het filter wordt automatisch ontlucht
door een klepje in de terugvoerleiding
naar de tank.
Bra ndstolleid ingen

De leidingen moeten absoluut luchtdicht zijn.
Lekken in de brandstofleidingen kunnen optreden aan de perszijde of aan
de zuigzilde van de brandsto{pomp.
19

!-ekken aan de perszijde

Om deze op te sporen maakt men
wartels en leldingen aan de buitenzijde schoon en controleer die terwijl
de motor draait.
Men moet vooral zorgen de wartels
van de brandsto{leidingen niet te {orceren bij het aandraaien.

Lekken aan de zuigzijde
d,w,z. tussen brandstoftank en brandstof toevoerpomp, waardoor lucht in de
leidingen binnendringt, Men moet in
dit geval alle vlartels tussen brandstoftank en brandstofpomp goed vastzetten,

Er kan ook op andere wijze lucht

in

de leidingen komen, nl,wanneer
te weinig brandsto{ in de tank is.

er

Controleer dit dus in de eerste plaats,

Afb. 16. Inspuitpomp
De inspuitpomp
De brandstofinspuitpomp is een precisie-instrument, dat alleen mag worden
behandeld door specíaf isten, díe over

het

daa

rvoor noodzakeli;ke

gereed-

schap beschikken.

ln de a{stelling van de regulateur mag

geen wijziging worden aangebracht,
Ontluchten

Wanneer ondanks alle voorzorgen

toch lucht in het
komt, moet men d it

brandsio{systeem
ontluchtcn.

Gewoonlllk kan dit beperkt blijven tot
cìe lage drukleidingen. Hiertoe gaat
men als volgt te werk:

1.

Gee{ enige slagen met de he{boom
van de toevoerpomp (2 in afb, 1ó),

2. Open

vervolgens de ontluchtingskraan (1) van de insPuitPomP'
Pomp met het handpompje de
brandstof op tot er geen lucht meer

uit de leiding komt, Sluit de
wee

j, Pomp nog even door tot
weersta

20

kraan

r.

geen

nd meer wordt gevoeld,

daar dan de garantie vervalt. Wanneer
brandstoftoevoer naar de versiui-

de

vers normaal is en het,,kraken" varì
deze goed kan worden waargenomen,
kan de oorzaak van niet starten van
de motor liggen in een f outieve afstelling van de pomp,Het is in dit geval
gewenst, uw motor door de DAF-agent

te laten controleren en a{stellen.

Na

iedere 48,000 km verdient het aa nbeveling de inspu itpom p te laten controleren en testen door een vakkundige.
Maak de vacuumleidingen los van de
regu lateu

r en blaas deze

leldingen

Coor met perslucht, Controleer tevens
de werking van het membraan. Druk
hiervoor de stophe{boom in de stopstand, slu it met uw vingers de openingen van de vacuumaansluitingen a{, en

laat de stophefboom fos, Het membraan mag niet terug komen. Bij verwijdering

va

n de vingers moet het

plotseling worden teruggedrukt door
de kracht van de veer,

Lu chtf

ilter

Het luchtf ilter dient periodiek te worden schoongemaakt (íedere 20A0 krn),

De verstuivers
Voor een goede werking van de dieselmotor is het een absolute vereiste,
dat de verstuivers op de juiste inspuitdruk ziln afgesteld.
Voor controle va n de inspu itd ru k moet
men gebruik maken van de hiertoe bestemde speciale apparatuur, De uitvoe-

ring van deze werkzaa mheden
alleen worden opgedragen aan

mag
des-

ku nd igen.

@

Het verdient aanbevelíng steeds eníge

op de juiste druk a{gestelde reserveverstuivers bij de hand te hebben,

Afb.

17

.

Luchtfi Iter

Wanneer men twij{elt, of een verstuiver niet goed {unctioneert, ka n men
a ls volgt te werk gaa n:

Verwijder de oliepan en het element.
Was deze uit in benzine, droog beide

Draai bi.j stationair toerental de wartels

met samengeperste lucht en vul

aan de verstuivers één voor eén een
halve,slag los, Wanneer men nu de
wa rtel va n de def ecte ve rstu ive r losdraait, zal dit geen merkbare invloed
op de motor uitoe{enen,

pa

n tot het

aa

de

ngegeven merkteken

(tussen de pijlen), Dompel het element
in de olie, laat het filter uitlekken,
plaats het in de oliepan en monteer

deze wee r,

KOELSYSTEEM

Het is van belang het maximale koelef{ect van het koelsysteem te behouden, Spoel daarom cilinderkop en radiator twee maal p.r jaar door.
Zorg ervoor dat de luchtdoorgang van

de radiator niet verstopt raakt door
vuil of insecten. Dit belemmert een
goede luchtstroom, drs een goede

koud water in een warme motor, Hier-

door

kun

nen cilinderkop, -blok

etc.

scheu ren,

Thermostaat

De thermostaat regelt de koelwaterstroom bij koude en wa rme motor.

Laat de motor nooit doordraaien wan-

Wanneer de bedrijfstemperatuur nog
niet is bereikt wordt het koelwater via
een omlooppijp teruggevoerd naar de

neer het koelwater kookt. Giet geen

pom p.

wa rmte-a{g i{te.

21

Het zal duidelijk zijn dat een goede
werking van de thermostaat zeer belangrijk is voor een goede koeling.
Een de{ecte thermostaat moet daarom
cjirect vervangen worden.
V-snaar

De spanning van de V-snaar dient oP
geregelde tijden te worden gecontro-

leerd,Bij een juiste spanning

moet

men de snaar tussen ventilator en dy-

namo 12-15 mm kunnen indrukken
(zie a{b, 18) (bij een 900 W dynamo
bedraagt dit 4-5 mm), De spanning
kan ingesteld worden door middel van
de stelbout in de dynamosteu n na eerst

de beide bevestigingsbouten losgedraaid te hebben.

A{b. 19. Aftapkraan van cilinderblok

2, Maak de

radiatorslangen los van

het motorblok.

3.

Steek een waterslang in de onderste radiatorslang en draai er een
lup omheen teneinde za weinig

mogelilk druk te verliezen,
4. Laat nu water door de radiator
stromen totdat het er aa n de bo-

5.
6.

venzijde schoon u itkomt,
Maak het thermostaathu isdeksel los
en verwíjder de thermostaat,
Controleer de werking van de therm

7.
B,

ostaat.

Breng de thermostaat weer aan en
maak de radiatorslang vast,
Vul het gehele systeem met zacht
water en tap dit weer af nadat de

Afb. 18. V-snaar-spanning

Doorspoelen
Laat tweemaal per jaar het koelsysteem
doorspoelen teneinde het verstopt raken van kanalen te voorkomen. Aan-

gezien echter het blok thermo-syphon
koeling hee{t ka n men n iet oP de ge-

bruikelilke wijze doorspoelen,
daarom als volgt te werk:

Ga

1, Verwijder de vuldop en tap radiator en ci linderblok af . Breng de
vuldop weer aan..
22

Af

b. 20. Aftapkraan in radiator

motor de bedrijfstemperatuu r hee{t
bereikt. Dit kan het beste aan het
einde van de dug gebeuren daar
niet met koud water mag worden
gevu ld voordat de motor is afge-

koeld. Doe dit enige malen

en

spoel bij de laatste keer de radiator
nogmaals door.

3. Het vriespunt van het koelmiddel
verlagen, door toevoeging van antivries.

Aftappen

Het niet gebruiken van een anti-vries
kan alleen worden toegepast wanneer

de temperatuur van de motor

Anti-roest middel

Het is strikt noodzakelilk zomer en
winter een anti-roest middel aan het
koelwater toe te voegen, teneinde de
corrosieve werking in het koelsysteem

te onderdrukken. Als anti-roest

mid-

del moet een emu lgeerbare olie (bi;v,
Shell Donax C) worden gebruikt, welke 1 % van de hoeveelheid koelwater
moet bedragen. Het koelwater krijgt
hierdoor een melkwitte kleur. Wanneer tijdens een geregelde controle
mocht blliken dat het koelwater doorzichtiger is geworden mag 100 cc wor-

gedu-

rende het in bedr i1{ zijn van de wagen

ver boven 0 o C

ka

n worden

gehou

-

cien. Lange perioden van stilstand mogen h ierbil dus n iet voorkomen.

Het koelwater moet dan na gebruik
van het voertuig volledig worden afgetapt en worden opgevangen, Verwijder hiervoor de vuldop en open de
aftapkraan in het cilinderblok en in de
onderbak van radiator (a{b. 19 en 2O).
Teneinde te voorkomen dat enig water
zal achterblilven laat men de motor

gedurende zeer korte tijd stationair

ien. Het in em mers opgeva ngen
water zal gedu rende de stilstand in

den toegevoegd.

d raa

een verwarmde ruimte moeten worden

en bij het wederom in gebruik nemen van het voertuig in de

geplaatst.

Bij vorst

Voor de vorstperiode invalt is

het

noodzakeliik de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Het koelwater
van het systeem mag niet bevriezen,

daar dit een beschadiging van
blok,

d"

radiator,

d.

pomp en de

het
lei-

dingen zal veroorzaken, Om dit

te

voorkomen bestaan er drie methoden:
1

. De wagen plaatsen in een verwarmde ru imte of de motor verwarmen met behulp van een verwarmer, welke onder de motorkap
o{ de oliepan wordt geplaatst.

2. Het koelwater uit het gehele

radiator moeten worden gegoten, offidat het steeds opnieuw vullen van yers
water de vorming van ketelsteen bevordert.

Na het vu llen va n het

koelsysteem

dient men de motor 2 tot 3 minuten
snel stationair te laten lopen en daar-

na weer bil te vullen tot het

over-

looppijpje.

Anti-vries middelen

sys-

teem aftappen, wanneer het voertuig in een onverwarmde ruimte of
in de buitenlucht wordt gezet.

Er ziln in de

ha ndel d iverse preparaten verkrijgbaar, die men onder de
naam van anti-vries middelen tracht te

23

dege te reinigen en de koppakking
op lekkage te controleren (lekkage
van glycol in de motor veroorzaakt
vastkitten va n delen). Ook de waterslangen dienen te worden nagezien en eventueel te worden ver-

verkopen, Deze voldoen evenwel niet
aan de gestelde eisen en kunnen, alhoewel zil een vriespuntverlaging geven, aanzienlilke schade in het koelsysteem aanrichten, Er wordt met nadruk op gewezen een anti-vries te gebruiken van een bekend en betrouw-

baar merk.

vangen.
2,

Het toepassen van dieselolie,

petroleum, glycerine etc., wordt ten sterkste
a{geraden, De uitwerking van genoemde producten is van dien aard, dat

een ernstige beschadiging plaats kan
vinden. Het meesi geschikte anti-vriesmiddel voor deze motor is een vloeisto{ op glycol basis,

Voor een beveiliging tot -12o

3

C

4

Het is niet mogelilk

va

vermindert,

moet een mengsel van gelilke samenstelling als het oorspronkelilke
worden bilgevuld, Water alleen zal
het vriespunt verhogen.
Anti-vries gemorst op de carros-

serie zal lret lakwerk aantasten,
Spoel d it rilkelilk met water a{. Het

n a lle goeCe

soorten anti-vries hier de mengverhoudingen weer te geven. De goede soor-

a{poetsen met een doek verg root
slechts de oppervlakte van aantas-

ten worden praktisch alle in bussen
verkocht, waarop de mengverhoudingen staan aangegeven,

bil temperatuurverhoging dit mengsel meer uitzet dan water.
Indien de hoeveelheid koelvloei-

stof na een periode

hee{t men hiervan 5,5 liter nodig, terwijl 7 liter beveiliging gee{t tot - 1B'

c

Wordt het koelsysteem gevuld met
een anti-vries mengsel, dan zal de
vulling slechts tot even boven de
pijpjes mogen komen, aangezien

ting,
5

Wordt bij het verwisselen van

Enige opmerkingen

kan worden aangenomen dat

1, Alvorens over te gaan tot het

gehet

bruik van anti-vries, verdient
aanbeveling het koelsysteem ter-

DAGELIJKS

,

2.

Controleer het oliepeil met de peilstok en vul blj indien nodig.
Controleer de hoeveelheid water

in de radiator,

3.

Controleer de brandsto{voorraad in

de
24

tank,

de

anti-vries in de nnotor is terechtgekomen. Een grondige reiniging
en inspectie zijn dan noodzakeli.lk.

PERIODIEK ONDERHOUD

'1

de

motorolie een kleverige substantie
in de afgetapte olie gevonden dan

NA DE

EERSTE óOO KM

1, Motorolie verversen.
2, Filterelement van smeeroliefilter
vernieuwen,

Regulateurmembraan smeren met
ongedoopte motorolie. Verwijder

6

Ce vacu u m leid ing en spu it enkete
druppels olie in het regulateurhuis.
7.

Bedieningsmechanisme van vlinder-

B

Werking van compressor contro-

klep smeren.
leren.

I, Bediening uitlaatrem (indien gemonteerd) smeren,

I

IEDERE 4OOO KM
Af

b.

21.

Radiator

i, Motorolie

verversen,

IEDERE

KM

IEDERE 2OOO KM

1. Lucht{ilter reinigen en

f

ilterolie

verve rse n.
1

2.

Koelwaterslangverbindingen en
hoedanigheid van slangen controleren.

3.

SOOO

, Viltelement
n

2,

ieuwen

va

n

com

pressor ver-

,

Kopbouten van compressor controlere n,

Werking van thermostaat en rolhoes controleren.

4.

5

V-snaar spanning controleren.

Alle leidingen en pijpverbindingen
controleren.

r

I
Afb. 23. Compressor{ilter

Afb.

22.

Membraan via vacuumleiding smeren

3,

Smeerol i efi lterelement vernieuwen.

4,

Element brandstofgro{ii lter rei nigen.
25

B, Filter van motorventilatie

IEDERE 1ó.OOO KM

1.

Element brandstof{i1n{ilter vernieuwen.

2.

Klepspeling controleren, De speling
(bij koude motor) bedraagt 0,5 mm.

3.

Maximum onbelast toerental con-

IEDERE 32.OOO KM

Zeel in oliepan

1.

con-

2

3

Compressor ontkolen.

Persleiding van compressor naar

4.

troleren.

5. Alle bouten en moeren van motor
en accessoires natrekken, Denk
speciaal aan inspuitpomp en com-

reinigen.

Verstuivers demonteren, reinigen
en testen.

troleren.

4. A{stellíng stationair toerental

reinigen

en olie verversen.

drukregelaar ontkolen c.q, vervangen,

5.

Ta n k afta

ppen en bodemzee{ rein i-

gen.

pressor.

6. Motor uitwendig reinigen.
7. Aandrijving toerenteller aan rechterzijde van motorblok spaarzaam
met vet smeren,

IEDERE 48.OOO KM

1,

Inspuitpomp testen en vullen met
motoroli" (à liter),

NIEUWE OF GEREVIDEERDE MOTOR
De olie van een nieuwe o{ gerevideerde motor moet worden ververst na in totaal

te

hebben afgelegd:

600

km,

1400

kt,

2500

kt,

4000

Daarna volgens de normale verversingsperiode (iedere 4000

Op-.: Na de eerste ó00 km moeten de

km.

kt).

cilinderkopmoeren worden nagetrokken

en de klepspeling worden gecontroleerd.

20crÌ52

Afb. 24. Aanhaalvolgorde cilinderkopmoeren
(Aanhaalspanning 25
26

-26,4

mkg)

STCRINGSTABEL
Start niet

Toevoerpom p def ect.
Verstu ivers verstopt,

Inspuitpomp de{ect of onjuist afgesteld.
Lucht of lekkage in brandstofsysteem.
Te dikke smeerolie,
Lekke koppakking.
Verbroken o{ slechte massa.
Start, maar stopt weer

Brandstofleiding o{ {ilter verstopt.
Ontluchtingsstop of branCstofpomp los.
Lekke ontlastklep op {ilter.

Lucht in brandsto{systeem.
Toevoerpomp de{ect.

Ontluchtleiding op tank verstopt,
Uitlaatrem on ju ist a{gesteld.
Slaat over

Ha

ngende kleppen.

Verstuiver verstopt of defect.
Lucht in brandsto{systeem.
Oververhitting

Verstopte

rad iator.

De{ecte waterpomp.
Slippende V-snaar.
Thermostaat blilft hangen,
Inspuiting te laat.
Uitlaat rookt

Smeerolieniveau te hoog.
Lekkende verstu iver.
Inspu

itpomp te laat.

Lage compressie,
Maximum inspuitpompopbrengst
Motor trekt niet

te

hoog.

Pompopbrengst te klein.
Lekkende kleppen.

Te kleine klepspeling.
Luchtf ilter verstopt of boven niveau gevuld.
Slecht afgestelde u itlaatrem,
Brandsto{fi

Motor loopt onregelmatig

Iter verstopt.

Lucht in brandsto{systeem.
Toevoerpomp de{ect.
Inspuitpomp defect.
Lekkende inspuitstukken.
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CHASSIS
TECHNISCHE GECEVENS
Koppel i ng

40

Vrije slag koppelingspedaal

mm

Versnellingsbak

4

Olie-inhoud:

liter

transmissieolie (zie blz. 48)

C f íesoo rt
Aa ndrijfassen

multi-purpose vet

Smeerm iddel

Achteras

11 liter

Olie-inhouden: enkele reductie
dubbele reductie
O liesoort

Vooras

3 liter
hypoidolie (zie blz, 48)
1

o :{- 30'
1
2" r{- 30'

Vlucht
Na loop
Toespoor
Fuseepenhell;ng

1-3 mm
50 30'
40"

Max. wieluitslag binnenwiel
Stuurinrichting

2liter
7 liter

Inhoud stuurhuis: mechanisch
hydrau lisch bekrachtigd

zie blz, 48

O I iesoo rt

Banden
Bandenmaat:

voór 11.00 x20
achter 8,25 x 207

TB 1 00/300:
TB

1óO

Bandenspanning:

10.00 x 207

:

vóór 6

at (85 lbs)

achter ó,5 at (92 lbs)
Remsysteem

Max, druk in luchtdruktanks
I nhoud vorstbevei liger
Vulli ng vorstbevei liger
28

7

,35 kg/cm2

300 cm3
m eth yla

lcoh ol

ALGEMEEN CNDERHOUD
KOPPELING
Ontluchten

Indien enig deel van het hydraulisch
koppelingssysteem gedemonteerd is
geweest, o{ indien is gereden met te
nrein ig temvloeisto{, is het noodzakelilk het koppelingssysteem te ontluchte n,

Vul het reservoir en schuif een rubber
slangetje op de ontluchtingsnippel van
de hulpcilinder en dompel het andere

einde in een gedeeltelilk met verse

Afb.

25.

Vloeisto{tank voor koppelingsbediening

De koppeling wordt hydraulisch bediend,

ledere 2000 km moet de hoeveelheid
remvloeistof in het reservoir worden
gecontroleerd evenals de vrije slag
tussen stelbout en hefboom (zie afb.
26) welke 2,25 mm mag bedragen,

remvloeistof gevuld glazen potje, Draai
nu met een sleutel de nippel eén slag
los, Trap het koppelingspedaal langzaam in en draai de nippel dicht voor
het einde van de pedaalslag is bereikt.
Laat het pedaal weer terr-rgkomen en
herhaal dit net zo lang totdat er geen

luchtbellen meer in het glazen potje
opstijgen.

Het is belangrilk ti.idens het ontluchten

het vloeisto{peil in het reservoir

te

controleren en zo nodig bij te vullen.

De afstelling geschiedt d,m,v, een stelbout.

Voor het afstellen eerst controleren
o{ de zuiger in de hulpcilinder tegen
de achterwand van de cilinder rust'
Daarna borg moer losd raa ien en bij
een te kleine slag de stelbout linksom
en bij een te g rote vrije slag rechtsom
draaien, Vergeet vooral niet de borgmoer weer vast te zetten.
lndien de vrije slag van het kopPefingspedaal (= 40 mm gemeten aan
het pedaal) eenmaal goed is a{gesteld,
behoe{t hier niet meer naar te worden
omgekeken,

Alb.

26.

Koppelingsafstelling
29

Hierdoor voorkomt men dat opnieuw
lu cht i n het systeem komt, waa rdoor
het nogmaals zou moeten worden ontlucht.

De remvloeístof, die uit het sysieem is
gevloeid, kan niet direct gebruikt wor-

den voor het biivullen van het reservoir.

Deze vloeistof bevat teveel lucht en
dient een uur o{ twee te staan, alvorens zij veilig weer kan worcien gebru ikt. Gooi vu ile remvloeisto{ w€g,
deze kan sliltage veroorzaken.

VERSNELLINGSBAK EN ACHTERBRUG

Het a{tappen van versnellingsbak en
achterbrurg kan het beste gebeuren,
nadat de wagen enige tijd heeft gereden. De olie ís dan warmer (dunner)

en vloeit gemakkelijker weg,
De eerste maal dient men na ó00 km
olie te verversen, vervolgens iedere
1ó 000 km.

STUURINRICHTING

Te grote speling in de stuurorganen
is een oorzaak van onzeker sturen,
slaan van het stuur en ie veel speling

Vul zonodig bij en start daarna de
motor. Zakt de olie nu onder peil,

houden, dat de oorzaa k h ierva n zowel

dan is er lucht in de leiding. Het ontluchten geschiedt door bij lopende
motor de ontluchtschroef te openen
en het stuurwiel van het ene einde
naar het andere te draaien, Het {ilter

kan liggen ín de stuurinrichting zelf
als in de speling in de stuurverbindin-

worden.

in het stuurwiel.

Men moet er echter rekening

mee

moet iedere 48.000 km vernieuwd

oen.

Stel altild eerst de speling in de stuuras in en daarna die in de sectoras.

De hydraulisch bekrachtigde stuurinrichiing behoe{t weinig onderhoud.
Het hydraulisch medium is tevens
smeermiddel, Dit dient ververst te
worden na de eerste 4000 km en daarna iedere 24,000 km.

Controleer het peil iedere 2000 km
met stilstaa nde motor.
30

Afb. 27. Oliepeil

stuurbekrachtiging

BANDEN EN WIELEN
Controle bandenspanning

van de banden. Onjuiste uitlijning

Het controleren van de spanning moet

zal direct kenbaar worden in
vorm va n ba ndensliitage,

gebeuren als de banden koud ziin,
daar bil een warme band de spanning
enigszins hoger zal liggen. Denk bij
het op spanning brengen van de banden óók aan het reservewiel. Cebruik

een goede bandenspanningmeter.

Olie en vet

Clie, vet, petroleum e.d. ziin

zeer

ichadeli.ik voor rubber, Verwijder dit
Can ook zo snel mogelijk van de band.
Bandenslijtage

Overladingen en een ongunstige verdef ing van de lading ziin zeer scha-

delilk voor de banden.

1,

Een verhoging van de bandenspanning boven die, welke aanbevolen
is, heft niet de gevolgen van de
overlading op,

2, Snel rijden, he{tig

accelereren,

hard remmen en het snel nemen
van bochten, ziln {actoren, welke
alle zeer ongunstig ziin en de sliltage van het oppervlak be'invloede n.

3. Sterke en plotseling

optredende

plaatselilke wrijvingen, b.u,door
het schuren langs een trottoirband,
eerì losse steen op de weg of een
vrij diep gat in de weg, krnnen
ernstige schade aan de band veroorzaken.

4, De voorwieluitlijning is

eveneens

van g root bela ng voor de toestand

de

Wielmoeren

De moeren van de wielen, die nieuw

of verwisseld zijn, moeten na 100 km
nog eens worden aangedraaid. Doe
dit diagonaalsgewijze.
lvorens een wiel te monteren laat
men een druppel motorolie op de wielbouten vallen om te voorkomen, dat
de moeren door roest vast gaan zitten,
Men lette er op, dat de verzonken

A

gaten, waarin voor het binnenwiel de
conische kant van de bout valt en
voor het buitenwiel de conische veerring, vríj zijn van stof en verl en dat
ook de vlakken van de wielschij{ en
de naafflens, die tegen elkaar vallen,
goed schoon zijn. Dit geldt eveneens
voor de tegen elkaar liggende vlakken
van de dubbel gemonteerde achterwielen.

Door aanwezigheid van vuil e.d, liggen de wielen niet vlak en ontstaan
verhogingen, die losse verbindingen,
speling en sliltage tengevolge hebben,
Let op het bovenstaande in het bilzonder wanneer men reserve wielen monteert, daa r deze d i kwijls door stof en
modder zijn verontreinigd,
Va

n pas gever{de wielen m oet

men

de verzonken gate n zorgvuldig schoonmaken.
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REMSYSTEEM

De voetrem wordt

luchtdruk-mecha-

nisch bediend, De remschoenen worden uitgezet met behulp van een,,S"-

nok, die via een z,g, slack-adjuster,
door een luchtdrukcillnder wordt bediend. De handrem werkt mechanisch
op de achterwielen, Het gebruik van

Rema{stelling

Stel de remmen nooit a{ wanneer de
trommels warm (dus) uitgezet ziin,
aangezien dan de mogelilkheid bestaat dat de remmen gaan slepen.

de handrem heeft geen invloed op het
luchtdruksysteem o{ omgekeerd,

Voorrem

1. Zel de handrem aan,
2. Críck de vooras op onder
Controle

een

veerstoel.

Om te controleren of het luchtdrukva n het remsysteem aa n de
gestelde eisen voldoet, moet men de

gedeelte

motor starten en snel stationair laten
draaien, De tankdruk moet nu oplopen tot 6,2-7 ,35 kg/cm2.

Wanneer de waarde is bereikt

3,

Plaats een ringsleutel op de stelbout (zie af b. 28) , d ru k de borg ring naar binnen en draai de boui
linksom tot deze vast zit.
4. Draai de bout nu zover terug, dat
het wiel juist vrij kan draaíen.
5. Herhaa I deze a{sielling bij het
tweede wiel,

kan

men de motor a{zetten. Trap vervolgens op het rempedaal. De druk mag
niet meer dan 0,3 kg/cm2 p"r pe-

Achterrem

daalslag dalen.

1.

Plaats stopblokken tegen de voorwielen en zet de hand remhe{boom
los.

Afb.
5Z

28.

Afstelling voorrem

Ald.

29.

Afstelling achterrem

Afb. 30. Schema remsysteem TB-1ó0

.

Luchtketel (2 x 20 l)

13. Snelontlastklep

1, Compressor

7

2. Oliea{scheider

B, Overstroomklep

1

3. Drukregelaar
4. Vorstbeveiliger
5. Buff erta nk (1 0 l)

9.

1

6. Terugslagklep

Leidings{ilter
10. Manometer
11. Manometer
12. Remklep

Afb,
1. Compressor

2, Oliea{scheider
3, Drukregelaar
4. Vorstbeveiliger
5. Buffertank (10 l)
6. Terugslagklep

4. Stopl ichtschakelaar
5. Aa ns u iti ng voor
I

beproevingsma nometer
16. Remkamer

.

Schema remsYsteem TB-100
12, Manometer (remleiding)
13, Remklep
B, Overstroomklep
14, Snelontlastklep
I. Leidingsfilter
1 5, Stoplíchtschakelaar
10. Dubbel lagedruk signaal
16. Aansluiting voor
1 1, Manometer (voorraadbeproevingsmanometer
leiding)
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7. Luchtketel (2 x 20 l)

17,

2. Crick de achteras op onder

een

Remkamer

Olie- en waterafscheider

veerstoel,

3.

Plaats een ringsleutel op de stelbout (zie af b, 29), dru k Ce borgring naar binnen en draai de bout

links om tot

deze vast zit,

4, Draai de bout nu zover terug, dat
het wiel .luist

vrij kan draaien.

5. Herhaal deze a{stelling bij
tweede wiel.

het

Deze (A in

af

b. 32) moei

dagelilks

n,orden doorgeblazen om olie en wa-

ter te verwijderen, Sta rt de motor
druk knop (1) in, tot condens e.d.
geblazen

en

a{-

zi1n.

De a{scheider kan tevens worden gebruikt als bandenpomp,Men dient dan

eerst a{ te blazen (zie boven)

en
33

'l

-'}

Alb.32. Olie-

en waterafscheider,
drukregelaar en vorstbeveiliger

daarna stop (2) te verwijderen en de
slang te bevesiigen, ledere 1ó.000 km
moet de a{scheider worden gereinigd

in benzine. Verwijder hiervoor de
sluitmoer (3)

rftq*E
Afb. 33. Vorstbeveiliger
Hiervoor is een vu lplug met peilstok
aanwezig (4 in afb. 32) De vulstop
moet worden geopend met stilstaande
motor, De knop (5) moet in de onderste stand staan,

Vorstbeveiliger

De regelknop (5) bevindt zich aan

Achter de drukregelaar is een vorstbeveiliger gemonteerd teneinde bevriezing van condenswater tijdens de

de

vorstperiode te voorkomen. Vóór de
winter moet de beveiliger gedemonteerd en grondig gereinigd worden.

uitgetrokken: geen beveiliging (a{b.

u r beneden het
vriespunt daalt moet de vorstbeveiliger

Wa n neer de temperatu

boven

zijde, Geheel uitgetrokken:

beveiliglng
ken

:

tot -4o C; half

bevei lig

i

ng onder -

uitgetrok-

4"

C;

n

iet

33)

Luchtketels dienen dagelilks te worden
pt bij lopende motor,

afgeta

in werking worden gesteld.

CENTRALE CHASSISSMERING

Alleen TB 100/300
Reinig de vulopening van de voorraadtank a lvorens de peilstok u it te
nemen, Vul steeds schone olie, zo
nodig zeven. Vuil in de pomp is niet
34

series

bevorderli.lk voor de levensduur.
Controleer de smeerolievoorraad in
de tank iedere 4000 km, ln de pomp
aa n het u iteinde van de toevoerlei-

s.

rs
t
."'

rl

ir
-fl
tl
ll

I

I

-f-

+
I

I

J

A{b.

35. Centrale

1.

O ntkoppelingsassen

2.

?

Fusee links boven
Afstandsbedien ing versnelli ngsbak

4,

voor
Tweede stuurstang achter

5

A{standsbedieni ng versnelli ngsbak
achte r

6, Handremas rechts achter
7. Eerste tussenlager
B. Handremas llnks achter
I. Tweede tussen lager

ll

lt

l__l

10, Spoorstang links
11, Fusee links onder
12, Handremlager links
1

3,

Koppelingspedaal

14, Tussenarm

o

1

5,

Eerste

stuu rstang

stu u rsta

ng achter

16. Afstandsbediening achter
17

.

18,
19,

Tussenas hand rem
Tweede stu u rsta ng voor
Spoorstang rechts

20, A{sta

ndsbed len

i

ng voor

, Fusee rechts boven
22, Eerste stuui-stang voor
23. Fusee rechts onder
24. Handremlager rechts
7 4, Centrale smeerpomp
77. Aandrij{kabel
78. Voorraadtank
21

4
A{b.

34.

-lSchema centrale chassissmering

35

ding bevindt zich een {ilter. Dit dient
iedere 48 000 km te worden ger^einigd, De aandrij{kabel van de smeerpomp dient iedere 12.000 km te worden gesmeerd mei een multi-purpose
vet,

Volledigheidshalve wordt vermeld dat
niet alle te smeren PUnten van het
chassis door de centrale smeerpomp

worden gesmeerd,
A{gezien van de motor, versnellingsbak, achteras en stuurhuis ziin dit de
volgende pu nten:

A

lle

m

otorcom ponenten

Druklager en schui{bus van de koppeling

Vier

kruiskoppelingen

Schuif bus van de transmissie-as

Wiellagers voor en achter
Aandrij{kabel tachometer/km-teiler
Aa nd rijf

kabel toerenteller

Aandrij{kabel centrale smeerpomp
Nokassen achterrem
S-nokken voor en achter

PERIODIEK CNDERHCUD
Opmerking: Wanneer in de hierna vol,gende tekst (CS) wordt vermeld is hiermede bedoeld, dat bij chassis voorzien van centrale chassissmering,
de smering van het genoemde punt hierdoor reeds automatisch gesch

iedt.

DAGELIJKS

diening van luchtdrukremklep smeren,

Remmen

Alle gaifelpennen smeren

L.uchtdruktanks en olie- en wateraf

-

scheider a{blazen.

Aa ndrijf assen

Tussenlager smeren (CS),Kruis- en

Banden

Zo mogelilk dagelllks de

(oliekan),

S-nokassen smeren

bandenspan-

ning controleren, doch minstens tweemaa I per week.

schui{koppelingen met multipurposevet smeren,
Versn ellingsbak

Hoeveelheid

olie n
i

versnelli ngsba

IEDERE 2OOO KM
Koppel i ng

van koppelingslager aan
beide zijden smeren via de niPPels
(CS) Vrije slag van het koppelingspedaal controleren ( f 40 mm)'
Niveau van remvloeisto{ in voorraadtankje controleren eo, zo nodig, bijvullen tot 2-3 cm onder bovenrand,
Bedieningsas

Rernmen

Aistelling van remmen en rempedaal
controleren en indien nodig nastellen

Werking van handrem controieren,
Handrem-bediening smeren (CS), Be3ó

Afd. 3ó. Aandrijfas

k

,d
ii,,

controleren en zo nodig bilvullen, Kogel versnellingshefboom met motorolie

Werking bedieningsknop

schakelas

controle ren.

smeren.

Smeerpunten

van

afstandsbediening

smeren.

Banden en wielen

Wielmoeren aanzetten, bandenspanning (ook van het reservewiel) controleren met een bandenspanningsmeter,
Controleren oi a lle ventielen voorzien
zijn van sto{dopjes, Nugaan o{ de ban-

den beschadigd ziln en steentjes en
ndere scherpe voorwerpen u it de
band verwijderen, Geen olie o{ vei op
de banden laten zitten, deze tasten

a

rubber aan.
Chassis

Cvereenkomstig smeerschema doorsmeren.

Afb. 37. Versnellingshefboom

NA DE

EERSTE 4OOO KM:

Clie hydraulisch stuur verversen

Stuur

Oliepeil in stuurhuis controleren

en

zo nodig bilvullen.
Stuurkogels en fuseerpennen smeren

en

leidingen ontluchten.
IEDERE 4OOO KM:

Centrale smering

(cs).

Oliepeil controleren, Zo nodig bilvullen. Controleer o{ elk smeerpu nt sme-

ring ontvangt,

A{b. 38. Stuurhuis
Achteras

Hoeveelheid olie

in achteras

contro-

leren en zo nodig bilvullen tot
vulopening,

aan

A{b. 39. Voorraadtank centrale
smering
37

IEDERE

SOOO

KM:

Steekas en wielen

Bouten en moeren van

steekas

wieien aanhalen.

IEDERE 16.000 KM:
Stuurhuis

Bouten aanhalen. Eventuele speling
corrigeren,
Versnellingsbak

Olie verversen.
Afb. 41 . Achteras

Bevestigi ngsbouten aanhalen.

Remmen

Filter van olie- en waterafscheider rein

igen.

Centrale chassissmering

De aandrij{kabel van de smeerpomp
smeren met mu lti-pu rpose vet,
Wiellagers

Speling controleren.
Afb. 40. Vulplug versnellingsbak
Veren
Bouten van veerophanging aandraaien
Vooras
Controleer de wieluitlijning.

om eventuele speling tussen de ru bber bussen op te heifen, Moeren van
veerstroppen aantrekken.
Schokbrekers

Achteras

Olie verversen.

Werking schokbrekers controleren
zo nodig bilstellen.

en

Bevestigingsbouten aanhalen.

Oliepeil in schakelmotor controleren.

Aa ndrij{assen

Chassis

ophangbouten van tussenlager aan-

Geheel reinigen.

halen.

3B

Flensbouten van kruiskoppelingen en

IEDERE 24.000

KM:

IEDERE 48.000 KM:

Olie in hydraulisch stuurmechanisme Centrale chasiissmering
verversen'
Het {ilter in de smeerpomp
IEDERE 32.OAO KM:

Koppeling
Schui{buis en druklager spaarzaam
smeren via de smeernippel op het
koppelingshuis,
Wiellagers
Wielnaven demonteren en wiellagers
schoonmaken en inveiten, Vet goed
in de lagers kneden en naven voor
Lls deel vullen met vet.

Filterelement

van oliereservoir ver-

nieuwen'
Remmen.
Com ponenten va

n remsysteem contro-

leren,
IEDERE 80.000 KM:
Remmen

Remmen
Remvoeringen

reinigen.

HYdraulisch stuur

en remtrommels con-

Membranen in de luchtkamers van de
wielremcyli nders vernieuwen.

troleren.

NIEUWE EN GEREVIDEERDE ONDERDELEN
Versnellingsbak, achteras

Vul de huizen met dunne olie, crick de achtertoerental ongeveer een minuut draaien,
middelmatig
met
moior
laat
de
as op en
terwijl de tweede of derde versnelling is ingeschakeld, Tup weer a{, zorg ervoor
dat geen spoelolie achterblil{t. Vul daarna met de voorgeschreven olie.
Bij eerste vullíng van een schakelas dient men ongeveer Vz liter olie door de
tweede vulplug (in het pignonhuis) te gieten.

Tap de olie af na de eerste ó00 km.

Hydraulisch stuur

Tup de olie af na de eerste 4000 km, Vul opnieuw met de voorgeschreven oliesoort en ontlucht de leidingen.

STCRINGSTABEL
KOPPELING

juiste a{stelling.
Voering verbrand o{ versleten.
Plaien vet,

Slipt

Komt niet

On

vrij

Te grote pedaalslag.
Drukplaat kromgetrokken,
On ju iste dru kvi nger-a{stelli

ng.

39

Ratelt

Gebroken veren,
Versleten dru klager o{ drukg roep.
Vork los op as,
VERSNELLINGSBAK

Maakt te veel

geluid

Onvoldoende o{ onjuist smeermiddel,
Tandwielen o{ lagers gebroken of versleten.
Schakelvork verbogen,

Koppeling komt n iet vrij.

Schakelt moeilijk

Schakelvorken klemmen.
Schakelringen klemmen,
Versnellingsbak los van koppelingshuis.

Blijft niet íngeschakeld

Tandwielen of lagers versleten.
Schakelvork verbogen,
Versnellingsbak los van kcppelingshuis.

TUSSENAS

Abnormale

geluiden

Kruiskoppeling niei in juìste stand
Olie-gebret.
Sliltage in koppelingen of tussenlager.

tl

I
i
;

ACHTERAS

Te weinig of onjuisi smeermiddel.
Lagers te vast.

Bromgeluid

Versleten lager.
Onjuiste speling lussen pignon en kroonwiel.

Speling merkbaar bij

en/of starten

stoppen

Losse

aa nd rij{as,

Koppeling ontsteld of versleten
lnwendige ontstelling o{ slijtage.

REMSYSTEEM

Slepende

remmen

Onjuiste afstelling,
Terugslagveer in remcilinder zwak of gebroken.
Terugtrekveer remschoenen zwak of gebroken.
Losse o{ beschadigde wiellagers.
Bodemklep in remklep lekt.

Geen vrije pedaalslag,
Rem klep de{ect,
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Blokkerende remmen

Remvoeri ng plaatselijk vet.
Geen originele remvoering,

Remmen onju ist afgesteld,
Remklep defect,
Nok tussen remschoenen bli;ft hangen.

Te

grote vrije

pedaalslag

Remvoeringslijtage.

Onjuiste a{stelling.

"t;

i;'

;l:É,1

Remmen weigeren

:i*.1:

i*,

Geen druk in luchtketels.
Compressor defect,

É,.,.,il,

Ì:ii!.,

Lek in het

rii,*,
','1l'

remsysteem.

Membraan defect.

,
',i.,t],':','

,r':'.11.l

,it;,
.1i';,

:

"

,;

':ii'

ir
:.::l:.'

,

i-t

Ìli

,l

STUURINRICHTING

:;
t,,
':'

.

;)'l
t:. o

,ti,
a,
::

.

t:
:)'

Stuurwiel draait zwaar

Te weiníg olie.

Te lage bandenspanning.

,:,

Onjuiste alstelling,
Onjuiste voorwieluitlijning,

Stuurwiel stoot

Te hoge bandenspanníng.
Speling in voorwiellagers,
Versleten fuseepennen o{ bussen.
De{ecte schokbrekers.

Te veel speling in stuurwiel

Onjuiste a{stelling,
Versleten stuurkogels.

Versleten {useepennen of

bussen.

Spellng in voorwiellagers.
Stuurpomp maakt lawaai
(hvdr. stuurinrichting)

Fi

lterelement verstopt.

Te weinig olie.
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ELECTRISCHE INSTALLATIE

TECHNISCHE GEGEVENS
Zekeringen: 10X BA

Accu:
spanning:
ca

2X

24V

paciteit

TB 1 00/300
TB 1óO

Dynamo:

2 X 200 Ah/20
2 X 120 Ah/20

900

w/24 v

Lampen:

duplolamp
Stadslichtlamp
Koplampen

4

pk /24V

50/50 W
4

W

Instrumentenverlichting (groen) 3 W
Controlela
Ri c

Startmotor:

25 A

m

pjes

3

W

3

W

hti nga a nwij ze rsscha kelaa r-

lamp

ALGEMEEN ONDERHCUD

i

I
I

'

!

I
I
'{

Accu

i
I

De accu moet minstens iedere maand

ì

worden gecontroleerd. De vloeistof

{
t

(electrolyt) moet alti;d even boven de
platen staan, ls het niveau gezakt, dan
moet men uitsluitend bilvullen met gedestilleerd water.

Polen en poolklemmen van de accu
moet men steeds goed schoon en vrij
van oxydatie houden. Vet ze in met

De volgende gegevens kunnen worden aangehouden:
Volledig geladen 1,28- 1,30; hal{ ontladen J- 1 ,21 ; beneden 1 ,1 5 accu geheel ontladen.
De aflezing moet voor de verschillende cellen ongeveer geliik zi1n, Wanneer het zuur wordt gewogen moet
gelilktild ig worden gecontroleerd of

de hoeveelheid die in de zuurweger

rvrije vaseline,
Maak de luchtgaatjes in de vuldoppen
vrij d oor ze met een ijzerdraadje door

wordt opgezogefl, schoon

te

De dyna mo moet iedere 32.000 km
worden gecontroleerd teneinde een

zu

u

steken.

ient aa nbeveling de toesta nd
van de accu van tijd tot tijd te conHet

verd

troleren door het s,g, van het zuur te
meten.

42

is,

Dynamo en startmotor

goede werking te verzekeren.

1. Bedrading. Controleer de bedrading en de isolatie op breuk o{
beschadiging en zorg dat alle aansluitingen schoon zijn en goed vast
zitten.

Een vu ile collector ka n
worden schoongemaakt door er
een lapje, gedrenkt in benzine
tegen te houden en het anker
langzaam met de hand te draaien.

2. Collector.

Y,,

3.

ffi

Borstels. Controleer of de borstels

vrij in de houders kunnen

bewe-

gen,Wanneer de borstels zo ver

ffi

zijn versleten dat de

ffi

'

#-

:Íi

Afb. 42. Asymmetrische

Indien de dynamo na deze controle
nog onvoldoende werkt dient men dynamo en regelaar door een specialist

te laten

De

Scha kel het d im I icht in en scherm
een van de beide koplampen a{.

3.

Stel de dimbundel met behulp van
de stelschroeven nu zodanig in dat

de bovenzijde van het linker

is

door

de fabriek op de juiste waarde a{gesteld en verzegeld,
De sta rtmotorcontrole komt geheel
overeen met die van de dynamo,

hart-koplamphoogte ligt.

De knik van het rechter gedeelte
moet beginnen op het punt dat
correspondeert met de verticale
hartlijn van de koplamp.

: i:or,

Koplampen

Teneinde de lichtbundel de gewenste

richting te geven, kan de koplampreflector worden versteld. Nadat door
het losdraaien van de schroef aan de
onderzijde de sierrand is afgenomen,
worden twee stelschroeven zichtbaar,
waarvan de onderste (a{b. 42) dient
voor het verstellen van de bundel in
het verticale vlak,
De tweede schroef dient voor het instellen van de bundel in het horizon-

tale

4.

Stel de tweede koplamp op gelilke

wijze

a{.

De re{lector moet voorzichtig worden
behandeld, zodat er geen vingerafdrukken op komen. Mocht dit desondanks toch nog gebeuren, dan kunnen

deze worden verwijderd met

een

zachte doek.
Gebruik nooit een poetsmiddel,

vlak,

Koplampafstelling

1.

ge-

deelte van de lichtvfek horizontaal
is en bij belaste wagen 5 cffi, bij
onbelaste wagen 8,5 cm onder

testen.

stroomspanningsregelaar

koplamp

2.

vervangen,

#

ffi

borstelkabel

bilna tegen de borstelhouder aanligt, moeten de borstels worden

Plaats de wagen op 5 meter a{stand van een muur of scherm.

De electrische hoorn

De electrische hoorn is zodanig

a{-

gesteld, dat de beste capaciteit en de
43

langste gebruiksduur wordt verkregen,

lndien de hoorn niet, of onregef matig
werkt, behoe{t het apparaat zell niet
defect te ziin.
Controleer eerst o{ de oorzaak elders

te vinden is, zoals een los contact,
een gebroken draadverbinding o{ een
ontladen accu,

Afb. 43. Zekeringen

PERIODIEK CNDERHOUD

IEDERE 2OOO KM

Accu

Zuurniveau controleren en zo nodig
llen met gedestilleerd water.
Polen schoonmaken en invetten mei
zuurvrije vaseline,

IEDERE 1óOOO KM

Koplampen
A{stelli

ng controleren.

bi.jvu

IEDERE 32OOO KM

lnstrumenten en accessoires
Instrumenten en accessoires (o,u. verlichting) op juiste werking controleren.

44

Dynamo en startmotor

Controleren.
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1-00

zfi

LAATJ

4j10

7-n

lr-Ol'_

7-30

BOTJWJAAR

2-38

Ir{ l

19..

2-50

5-m

7Jrz

3{0

5-20
5-75

3-n

m

7-91

3-30

6-60

900

3-40

7-00

3-10
l.0TOR

ES

7-lr1

7-S
8J0

Ethlilar:r

CHASSISNR

De betekenis Yan de nummers is de volgende:
1 -00 Cabine-vloer-f rontstu k
5-20 Instru mentenbord
2-00 Motor
5-75 Schakelorganen two-speed
2-38 Motorophanging
ó-00 Reminstallatie
2-50 Koelorganen motor
6-60 Handrem
3-00 Versnellingsbak + bediening
7 -00 Vooras
3-10 Reductiebak + bediening
7 -20 Wielen
7-30 Stuurinrichting
3-20 P,T,O. + bedienins
7 -41 Voorveer
3-30 Aandrijfassen
7 -42 Achterveer
3-40 Koppeling en bediening
4-10 Uitlaatorganen
7-90 Schokdemper voor
4-64 Gasbediening
4-87 Luchtin laat
5-00 Electrische installatie

7
8-

-91 Schokdemper achter
1

0

Achteras

9-00 Chassisraam

lngaande april 1959 is iedere wagen voorzien van een identi{icatieplaatje als boven
getoond,Bij het bestellen van onderdelen is het noodzakelilk om het complete
identi{icatienummer van het hoofdcomponent van het betre{iende onderdeel op te
g

eve n.

I8t000520_2512i

Afb. 46. Motornummer

A{b. 47. Chassisnummer

(rechts midden)

(rechts voor)
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BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN

Motorolie

(DG-DM dienst,
Heavy

D

uty)

Motor

Normaal

SAE 30

Vorst

SAE 20

Trope

Reductiekastje en schakelmotor
Transmissieolie l)

Hypoidolie l)

Dieselbra ndstof

SAE 40

n

alle

temP.

SAE 10 W

boven -10o C
beneden -10o C

SAE
SAE

Stuurhuis 2)

alle temperaturen

SAE 140

Achteras

boven

- 8o C
beneden -Bo

SAE 140

Versnellingsbak

3

)

C

SAE

90
80

90

zeer lage temperaturen bestaat de mogelijkheid van para{ine-neerslag welke verstopping veroorzaakt. Ter voorkoming

Bij

hiervan mag 15 % lichtpetroleum (kerosine) worden toegevoegd, lJsvorming wordt voorkomen door toevoeging van
0,5

r)

%

spirituP.

Multi purpose (EP-olie met voldoende anticorrosie eigenschappen voor brons
e.d,),

2)

Voor het hydraulisch bekrachtigd stuurmechanisme moet een automatische transmissieolie met een,,AQ-ATF type A" goedkeuringsnummer worden gebruikt.

3)

Bij wagens welke in de buitenlucht worden gestald, dient men bij temperaturen
beneden Oo C over te gaan op SAE 90,

4g

