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VOORWOORD

ln deze handleiding vinden de eigenaren van DAF-chassis

seríe ISOO R w,aardevolle inlichtingen betrelÍende de beh andeling

en hef onderhoud van hun wagens. Door de hierin genoem de raad'

gevingen op fe volgen kan hef riiden worden veraangenaamd en

de leve nsduur van de motor worden v,erlengd. Deze raadgevingen

zijn beperkf fof de normale werkzaamheden, die voor een goed

onderhoud van de motor noodzakeliik ziin'

De DAF seryíce organisatíe biedt tJ door middel van haar

seryíce -coupon-sysfeem een uníetre gelegenheid, Uw wagen oP

de meesf efficiénte wijze fe o.nderhouden. Voor verdere afsfel-

Iingen en reparafÍes raadplege men de dichtslbiiziinde DAF'agent,

die U feyens alle inlichtingen kan versfref<ken betreff ende de

servÍce'couPons.

IJw wagen ís fe waardevol om in onbevoegde hand.en gegeven

fe worden. Goed vakmanschap is voor service eYenzeeÎ nodig

als voor de Íabricage. Wanneer lJ over een goede werkplaats en

deskundig personeel beschikf, sfelf lJ zich dan' mef ons in ver-

binding betreÍfende onze speciale werkplaafs-instrucfies. Zorgt

echfer voor alles, dat hef normale onderhoud, zoals dit in dit

boekie ís aangegeyen , aan de hieraan te stellen eisen voldoet'

VAN DOORNE's

AUT O MOBI E LF ABR'EK N. Y.



GARANTIE

VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. sarandeert, dat de door l-asr

afgeleverde automobielchassis geen {outen bezitten, wel ke een gevolg zijn van

ondeugdelilke constru ctie, verkeerd materiaal o{ ondeugdelilke bewerking '

Op grond hiervan verplicht zij zich, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid,

alle onderdelen, waarvan naar haar mening één der bcvengenoemde {outen is

gebleken alvorens met het chassis een afsiand van 15.000 km is a{gelegd, res-

pectievelijk binnen zes maanden na de eerste aflevering door een harer agenten,

kosteloos te vervangen of te herstellen. Levering van vervangingsonderdelen

geschiedt af fabriek,

onderdelen, v./aarvoor aanspraak wordt gemaakt op garantie, moeten {ranco aan

de labriek te Eindhoven rvorden opgezonden door tussenkomst van de agent,

die het betref{ende chassis hee{t gele',,erd, Deze agent zorgl voor demontage

.en montage zonder enige kosten voor de eigenaar. De aansprakeliikheid voor

deze werkzaamheden berust uitsluitend bij de agent en niet bij de {abriek'

Op de beslissing van de {abriek inzake garantie is geen beroep mogeli.ik' Door 
.

het accepteren van het chassis verklaart de koper hiermede accoord te gaan'

Storingen, welke het gevolg ziln van onvoorzichtige o{ ondeskundige behandeling,

van overbelasting of onvoldoende onderhoud vallen niet onder deze bepaling'

Uitgesloten van de door de automobielfaJrriek verleende garantie ziln de banden,

de instrumenten (meters) 
"n de accumulatorenbatterijen. Voor deze onderdelen

geldt alleen de garantie, die door de betref{ende fabrikanten verleend wordt,

met uitsluiting van iedere andere aansprakelijkheid onzerzijds.

ledere garantie-aanspraak vervalt, wanneer zonder schri{teliike toestemming van

de automobiel{abriek aan het chassis wijzigingen worden aangebracht, die naar

de mening van de fabriek de normale werking of de betrouwbaarheid van het

chassis kunnen be'invloeden. Hetzelfde geldt, wanneer binnen de gararrtie-termijn

andere dan door van Doorne's Automobiel{abriek geleverde onderdelen ziin

gemonteerd

Van Doorne's Automobiel{abriek aanvaart geen aansprakeliikheid voor buiten het

bestek van bovenstaande bepalingen door haar agenten mondeling of schrifteliik

aangegane garantieverpl ichtingen.



B 1500 R

Het chassisnummer is

ingeslagen in de voorste

veerhand van de rechter

voorveer.



TECHNISCHE GEGEVENS

Chassis

Geheel electrisch gelast, U-vormige

hoo{dliggers.

Bovenkant geheel vlak.

Koppel i ng

Enkelvoudige, droge platenkoppelingl

met een diameter van 12" voor

T-K-A-L-series en 13" voor B-serie'

Versnellingsbak

Vilf versnellingen vooruit, een achter-

u it, Constant mesh met klauwenscha-

keling in 3e, 4e en 5e versnelling

(op de B-serie in alle versnellingen).

Olie-inhoud:. T-K-A-L-serie 5,2 liter,

B-serie 4 liter.

Overbreng i ngsverhoud i ngen :

1

2

3

4

5

A

Truckchassis Buschassis

over- over-

prise drive drive

7,53 ó,19 6,42

4,30 3,48 3,38

2,52 1,79 1,79

1,42 1 1

1 0]6 0,735

7 ,37 5,96 5,9

Achterveer met sleepeind en h u lp-

veer van vrachtwagenchassis.

Aandrijf assen

T-serie: een-delige aandrij{as met

naa ld lager-kru iskoPPelingen.

K-A-L-serie : 2-delige aandrijf as met

naaldlager-kruiskoPPelingen en

zelfinstellend tussenlager, oP-

gehangen in rubber'

B-serie: 3-delige aandrijfas met naald-

lager-kru isl<opP:l ingen,

Middelste as 2 maal gelagerd.

Lagers in ru bber opgehangen,

Achtera s

Vrijdragende achteras met hypoTd"

overbrenging.
Olie-inhoud: standaard 9,5 liter

two-speed 12,4 liter'

Cverbreng ingsverhoud i ngen :

stanCaard 7,2: 1,

two-speed:

T-K-A-L-serie 6,16 : 1 en 8,43 : 1,

B-serie: 6,67 : 1 en 9,11 : 1.

Vooras

Extra zware gesmede vooras, l-profiel,

Nastelba re con ische rollagers'

Achterveer met veerschom mel va n

buschassis.



Naloop (caster)

Vlucht (camber)

Fuseepenhel I i ng

+ 30'

+ 10'

(Kingpin inclination)

Toespoor (Toe-in) 3-4 mm

Vering

Voor en achter hal{-elliptische veren,

in rubber opgehangen.

T-K-A-L-serie: hulpveren op achteras,

sleepeinden aan de achterzijde.

B-seric: rechte veren met schommels

aan de achterzijde.

Smering van ophangPUnten over-

bodig; veerbladen van thermisch be-

handeld Siliciummangaan staal,

Schokbrekers

Op de vooras, drbbel werkende na-

stel bare telescoop-schokbrekers.

De B-serie hee{t tevens schokbrekers

op de achteras, welke schu in naar

binnen geplaatst ziin voor betere

wegligging.

Wielen en Banden

Stalen schil{wielen 8-gaats, advanced

velgen ó.5 x 20, bolling 142 mm

(u itw.)

Banden 9.00 x 20 12 ply rating;

achter dubbele montering.

Bandenspanning: vóór 75 lbs.

achter B0 lbs,

Stuurinrichting

Licht werkend stuur met nok en

worm; nok met dubbele rollagers;

gemiddelde reductie 19,4 : 1. Stuur-

wieldiameter 508 mm. Claxondruk-

knop op stuurwiel, Olie-inhoud stuur-

huis: 1 liter.

Remsysteem

Hydraulische installatie met vacuum

bekrachtiger. Roterende vacu u mpomp,

aa nged reven va n u it d istrlbutieca rter.

Vacuumtank 35 liter. Alle remschoe-

nen zijn zwevend opgehangen.

Op de voorwielen ziin beide schoe-

nen oplopend door toepassing van

twee wielremcylinders per remplaat,

Op de achterwielen wordt één schoen

centraal aangedru kt. Deze oefent bij

rem men tijdens achteru itrijden een

servo-werking u it op de tweede

schoen.

Voeringoppervlak: vóór 1 1 B0 cm2

achter 1 ó90 cm2

Handrem: mechanisch op achter-

wielen.

Brandstoftank

lnhoud 120 liter. (Tweede tank lever-

baar: inhoud 120 l.).

Electrische installatie

12-volts installatie.

Kop- en stadslichten gecombineerd,

stop- en achterlicht gecombineerd,

Llchtschakelaar in contactslot. Dim-

schakelaar op de vloer naast het

koppelingspedaal.

20

1o
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Almetingen Truckchassis

!--6---l

--H

Ty p" G(-A

T

K

A

L

2,65 m 4,48 m 1,83m 0,80m 2,63

3,ó0 m 5,93 m 2,78 m 1,30 m 4,08

4,20 m 6,93 m 3,38m 1,70 m 5,08

4,80 m 7,93 m 3,98m 2lA m ó,08

0,85 m1) 1 ,75 m 2,29

0,85 m1) 1,75 m 2,29

0,85 ml) 1,75 m 2,29

0,85 ml) 1 ,75 m 2,29

buitenste vocrband):

L : 9,BO m,

m

m

m

m

m

m

m

m

Straal draaicirkel (g"reten over het midden van de

T : ó,80 m K : 8,00 m A : 8,90 m

1) Beladen hoogte, bunden 9,00 x 20.

Af metingen Buschassis

GCA

5,30

5,80

9,08

10,23

5,35 m

5,85 m

2,75 m

3,45 m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

0,821) 0,801)

0,821) o,Bo1)

2,00 m2) 0,89

2,00 m2) 0,89

S poo r b reed te voo r

Spoorbreedte achter

1 ,83

1 ,75

2,29

10,10

10,90

Minimum breedte over de banden

Straal draaicirkel (gemeten over

van de' buitenste voorband) voor

gemeten

het midden

wíelbasis 5,30

wielbasis 5,80voor

t) Beladen hoogte met banden 9.00 x 20,
t) Onbeladen hoogte.

11



INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN

1

2

3

4

5

6

LaadcontrÒle lampje
Hoofciverl. controle lampje
Oliedruk controle lampje
Gloei-sta rtscha kelaa r

Start-inspuitpomp
Stopknop

7 Richtingaanwijzerschakelaar
8 Plaats voor vac.- o{ dru kmeter
I Contact-lichtschakelaar

1 0 Bra ndstof meter
1 1 Snelheidsmeter
12 Tem peratu u rmeter

Snelheidsmeter

De snelheidsmeter, die de snelheid in

km/h aangeeft en tevens een totaal-

en dagteller hee{t, wordt aangedreven

door een f lexibele kabel vanu it de

versnellingsbak.

De dagteller kan weer op de nul-

stand gebracht worden door de knop

onder het instru menten bord lin ksom

te draaien.

Brandstof meter

Dit is, tezamen met de variabele

weerstand in de brandstoftank, een

electrische meter, die bij benadering

de hoeveelheid aanwezige brandsto{

aangee{t. De meter werkt alleen, ifl-
dien de contactschakelaar op,,aan"
staat,

12

Temperatu urmeter

Een voeler is door m iddel van een

capillaire buis met de meter op het

instrumentenbord verbonden, Deze
geeft de temperatuur van het koel-

water in de waterpomp aan,

De schaalverdeling loopt van 40o C.

tot 100o C,

De bed rij{stem peratu u r I igt tussen

7Oo C. en BOo C.

Gecombineerde contact-

lichtschakelaar

Bij afgezette contact- en/of lichtscha-

kelaa r zijn uitgeschakeld bij de

B-serie: koplampen, achterlichten,

brandstofmeter, controlelampje voor
oliedrukmeter en startmotor. Bij de

overige series: alle stroomverbruikers

behalve de claxon.



[iierbil is de contactsleutei g.h..i
uitgenomen o{ gedeeltelilk ingestoken.

Wanneer de sleutel volledig is in-

gedrukt, staat de contactschakelaar

,,aan", waarbil de instrumenten en

controlelampjes eveneens ingescha-

keld zijn,

De gedeeltellik ingestoken o{ geheel

ingedrukte sleutel kan bovendien

verdraaid worden (rechtsom) waar-

door de stads- (parkeer-) lichten en

de markeringslampen (indien gemon-

teerd) o{ de hoo{dverl ichting wordt
ingeschakeld. De aansluiting van de

stadslichten en de markeringslampen

is zodan ig, dat deze ook blilven

branden wanneer de hoo{dverlichting

ingeschakeld wordt.

Daa rdoor heeft men ook bij een sto-

ring in de hoofdverlichting, b,v. een

doorgebrande dlmgloeidraad van de

linker lamp, steeds de beschikking

over twee, voor een tegen ligger zicht-

bare lampen.

De instrumentenverlichting brandt te-

geliik met de stadslichten.

Gedimd o{ groot licht wordt d.m,v.

een voetschakelaar gekozen, Met in-

geschakelde vei^lichting b',v. tijdens

parkeren, kan men de contacisleutel

u itnemen, waarbil dus de contact-

schakelaar en de instrumenten zijn

u itgeschakeld en waarbil de verlich-
ting niet meer uitgeschakeld kan wor-
den.

Richtingaanwijzers, ruitenwissers en

stoplicht (bij B-serie) en claxon (bi;

alle series) zijn zodanig aangesloten,

dat zij onder alle omstandigheden

direct ingeschakeld kunnen worden.

Zekeiingdozen

Op de B-serie zijn twee zekering-

dozen gemonteerd met gezamen lilk

B zekeringen van I Arp,
Op de T-K-A-L-series is één zeke-

ringdoos gemonteerd met 6 therm i-

sche zekeringen van B A-p.
Therm ische zekeringen behoeven

niet vervangen te worden. Zij ver-

breken slechts tildelilk het betreffende

circuit waardoor de stroomsterkte zo-

dan ig beperkt wordt, dat geen ver-

warming van de leiding op kan

treden,

Controlelamp jes

Boven de KM-teller zijn 3 cont,ole-

lampjes gemonteerd.

Het linkse (rode) lampje is het laad-

controle-lampje. Dit brandt wanneer

de accu's niet geladen worden,

Het middelste (blauwe) lumpje geelt

aan of de hoofdverlichting (groot

licht) ingeschakeld is.

Het rechtse (g roene) lampje is voor

oliedrukcontrole (op sommige wagens

is dit lampje rood), Het brandt wan-

rìeer de dru k lager wordt dan 1 ,3

atm. Wanneer een van beide buiten-

ste la m pjes gaat branden, a ls de mo-

tor sneller dan stationnair loopt, moet

deze ogen blikkeli;k stopgezet worden.

Gloei-start schakelaar

Door deze schakelaar naar rechts te
d raa ien, wordt eerst het g loeisysteem

ingeschakeld (stand 1) en daarna de

sta rtmotor (sta nd 2) .

Bij loslaten springt de scha kelaa r

automatisch terug op de ,,0" stand.

R ichting aa nwij zer-schake laa r

Voor het bedienen van de richting-

aanwijzers is een schakelaar gemon-

teerd met een ingebouwd controle-
la m pje.

13



Startinspu itpomp

Deze is geheel rechts op het instru-

menten bord gemonteerd (opsch rift :

Ki-gass).

Voor gebruik, zie handleiding ,,Mo-
tor",

Stopknop

De stopknop is gemonteerd op het

instrumentenbord, onder de Ki-gass

pomp.

Wanneer men de motor wil stoppen,

dient men de stopknop geheel uit te

+rekken, Wugens, die met een motor-

rem ziln u itgerust, hebben geen stop-

knop, Zij worden gestopt door de

motorremhefboom naar achteren te

halen,

Two-speed schakelaar

Onder het instrumentenbord is een

schakelaar gemonteerd voor het be-

dienen van de dubbele reductie in de

achteras,

Het gebruik hiervan wordt in het vol-

gende hoofdstuk behandeld,

Claxondrukknop

Deze is gemonteerd op het midden

\'3n het stu u rwiel.

Ro lhoesketting

De trekknop van de rolhoesketting

bevindt zich onder het instrumenten-

bord.

Gaspedaal

Het meest rechtse pedaal is het gas-

pedaa l.

Rempedaal

Tussen de stuurkolom en het gas-

pedaal is het rempedaal aangebracht.

14

Koppeling spedaa i

Links naast de stuurkolom is het kop-

pelingspedaal gemonteerd

Laat de koppeling niet slippen. De

koppeling heeft slechts twee ju iste

standen, geheel ingeschakeld (geen

druk op pedaal) o{ geheel uitgescha-

keld (pedaal geheel ingetrapt). Houdt

dus n iet gedu rende het rijden Uw

voet op het koppelingspedaal, waar-

cjoor slippen zou kunnen optreden.

Dimschakelaar

Geheel links op de vloer is de dim-

schakelaar gemonteerd.

Versnellingshef boom

O m de versch i I len de versnel I ingen in

te schakelen is een versnellingshef-

boom aangebracht. Bij het starten

moet deze in de ,,vrije" stand staan.

Om achteruit of in de eerste ver-

snelling te schakelen dient de he{-

boom tegen de druk van een veer

ingeduwd te worden,

Handrem

De handrem werkt mechanisch op de

achterwielen, Normaal wordt deze

alleen gebruikt tijdens het parkeren.

Motorrem

Op de B-serie kan op verzoek een

motorrem gemonteerd worden, Bij

gebru ik van deze rem dient men de

bedieningshe{boom geheel naar ach-

teren te halen.

H ierdoor wordt eerst de brandstof-

pomp op,,stop" gezet (1/s hefboom-

slag, motor stopt) en daarna de uitlaat

a{gesloten en het koppelingspedaal

geblokkeerd.



Het in het bedrijf voldoen van een

bedrijfsauto hangt niet alleen af van

de kwaliteit en de keuze van het
juiste type, maar ook van de wijze
van beladen, de rijmethode en het

onderhoud.
Overladen verkort de levensduur van

alle onderdelen van de wagen.

In de regel bespeurt men d. gevolgen

het eerst aan de banden en veren,

maar ook de assen, de transmissie-

organen, de motor, de remmen, kort-

om alle andere onderdelen hebben

hiervan sterk te li.;den,

Om de kans op overladen zo gering

mogeli;k te maken, biedt DAF de

keuze uit een. groot aantal typen.

Heeft U hieruit eenmaal Uw keus ge-

HET

Een wagen met een n ieuwe motor

mag n iet d irect met een hoge snel-

heid o{ belasting worden gereden;

de onderdelen moeten eerst de tijd
hebben goed in te lopen. Men zorge

er daarom nauwgezet voor gedu rende

de eerste 2500 km n iet boven B0%

DE BEHANDELING

BELASTING

daan, houdt U dan ook in Uw eigen

belang aan de voor het gekozen tYPe

geldende belastingsgrenzen,

Men dient er rekcning mede te hou-

den, dat het laadvermogen gelilk is

aan het draagvermogen, verminderd

met het gewicht van cabine, carros-

serie, laadbak e.d.

Het is echter noodzakelilk, dat boven-

dien de maximum asdrukken niet

overschreden worden, Dit kan het ge-

val ziin wanneer men zich niet houdt

aan de voorgeschreven overbouw-

maten of wanneer er sPrake is van

een ongunstige verdeling van de la-

dlng, In beide gevallen zal het laad-

vermogen kleiner worden '

INRIJDEN

van de maximum snelheid te komen'

Daarna kan de snelheid geleideli;k

tot het maximum worden opgevoerd,

Hieronder volgt een tabel van de

maximum snelheden van het beladen

voertuig, waarachter tussen haakjes de

inrijsnelheden vermeld ziin'

Maximum snelheden in km/u.

bij 2700 omw./min. en 9.00 x 20 banden.

(lnrijsnelheden tussen haakjes),

Typ" T- K-A-L-se r ies

5ó(45) 41(33)

B-serie

Versn,bak
I

overdrive I prise

l-

7,2 | ,,, I u,.tu 8,43

ove rd r ive

Asrcductie

4e versnel.

7,2

68(54)

6,67 9,1 1

73(58) 53(42)óB(54)

e0(72)

48(38)

ó8(54) 100(Bo) 73(58)5e versnel. Bo(ó4) 5B(4ó) 92(7 4)
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HET SCHAKELEN

Sch a ke lsch emiJ

5-versn.bak (overdrive)

op T-K-A-L-series

Scha kelschema

S-versn.bak (overdrive)

op B-serie

Scha kelschema

5-versn.bak (prise)

op T-K-A-L-series

Achter de koppeling is een versnel-

lingsbak gemonteerd met vijf versnel-

lingen vooru it en één achteru it.

Het schakelen gebeurt op de vol-

gende man ier :

Trap het koppelingspedaal iD, zel de

versnellingshe{boom in de eerste ver-

snelling (zie het instructieplaatje),

laat het koppelingspedaal langzaam

dpkomen en d ru k tegelilkertijd het

gaspedaal iets in. Komt de wagen

hierna niet in beweging, dan is de

versnellingshefboom niet goed ge-

plaatst. Breng de versnellingshef boom

weer in de neutrale stand, traP het

koppelingspedaal nog maals in en

schakel opnieuw,

Gebruik nooit kracht om te schakelen,

doch beweeg de versnellingshef boom

slechts zover als Ceze wil gaan,

Bij het opschakelen (naar een hogere

versnelling) kan men het besie als

volgt te werk gaan:

Trap het koppelingspedaal in en laat

tegelijkertijd het gaspedaal los, breng

de versnellingshe{boom in de neutrale

stand, laat het koppelingspedaal even

opkomen, trap het weer in en schakel

in de gewenste versnelling.

Het terugschakelen (naar een lagere

versnelling) gebeurt op dezelfde ma-

nier, alleen met dit verschil, dat vóór

1ó

het koppelingspedaa I voor de tweede

keer ingetrapt wordt, het toerental

van de motor iets opgevoerd moet

worden (gaspedaal iets intrappen, het

z.g. ,,tussengas").

Bij het bestijgen van een helling dient

tijdig teruggeschakeld te worden '

Wacht niet tot de motor een zeer

laag toerental hee{t. Bij het afdalen

van een steile helling dient men even-

eens terug te scha kelen (bij zeer

steile afdalingen tot in de eerste ver-

snelling). Men remt dan a{ oP de

motor. Ontkoppel n iet.'

Houd bij het remmen de motor ge-

koppeld tot het laatste moment, dan

ontkoppelen,

Rem nooit fors zonder nood zaak, dlt

heeft onnod ige sliltage van banden,

remvoeringen enz. tot gevolg'

DENK ER AAN :

* Tiidens de inrijperiode (eerste

2500 k.) n iet ha rder te rijden

dan 80% van de maximum snel-

. heid. (Zie tabel),

* De versnellingshe{boom steeds in

de neutrale stand te zetten en het

koppelingspedaal ingetrapt te

houden tijdens het starten,



* Nooit te schakelen van een

vooruit versnelling in de achter-

u it o{ omgekeerd zolang de wa-

gen nog in beweging is'

* Niet met de voet op het koPPe-

lingspedaal te rijden,

* De wagen niet in een versnelling

te laten staan met de handrem

los.

* Dat na het wassen de renrrìen

nat geworden kunnen ziin. ilild

even met iets aangezette rern-

men, Hierdoor zullen ze weer

droog worden. (Doe dit niet te

lans).

DE TWO.SPEED AS

(Schakelbare dubbele overbrenging)

.}

Trekkracht is a{hankelilk van motor-

vermogen en asreductie. De beste

manier om de vereiste vollast prestatie

te verkrijgen is de keus van een as-

reductie, die voorziet in de beste

trekkracht en de hoogste snelheid in

prise of overdrive.

Met de conventionele enkele-reductie

achteras moet men noodzakelijkerwijs

een compromis zoeken tussen trek-

kracht op hellingen en maximum snel-

heid op vlakke wegen.

De two-speed as geeft de eigenaar

echter zowel trekkracht als snelheid

in dezelf de wag en ,

Verkorte rijtijden, lugere exploitatie-

kosten en verhoogde verdiensten per

ton-km maken de two-speed as daar-

om van orrschatbare waarde voor alle

soorten werkzaamheden van vracht-

wagens.

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 gewenst h ierbij steeds te ont-

koppelen, terwijl verder rekening

moet gehouden worden met dezelfde

eisen, die worden gesteld voor het

overschakelen van een lagere op een

hogere versnelling of omgekeerC in

de versnellingsbak.

Dit wil dus zeggen, dat voor het over-

schakelen van de lage oP de hoge

overbrenging de snelheid in de lage

overbreng ing op de betrelf ende ver-

snelling zoveel mogelilk moet worden

opgevoerd (evenals dat bij het scha-

kelen met de versnéllingsbak het E,a,

va I is).

Het terugschakelen van de hoge oP

de lage overbrenging mag eerst plaats

hebben, Wànneer de snelheid van de

wagen niet hoger is dan de snelheid

die (bii ingeschakelde versnelling) op

de lage overbrenging bereikt kan

worden.

Het schildle achter het schakelhe{-

boompje voor de two-speed as draagt

de aanduidingen ,,hoog" en ,,laag"'

De stand,,hoog" corresPondeert met

de lage achteras-reductie, die op de

vlakke weg een hoge snelheid geeft,

bij lage trekkracht, De stand ,,laag"

correspondeert met de hoge achteras-

reductie, die op de vlakke weg een

relatief lage snelheid geeft, bij hoge

trekkracht,

Bij het gebr u ik der du bbele reductie

kunnen twee mogelilkheden onder-

scheiden worden:

17



1. Blj goede wegcondities en nor-

male lad ing.

Hierbil staat zoals steeds wanneer de

wagen geparkeerd is, de schakelaar

onder het instrumentenbord op,,laag"
(lage sneìheid), Het overschakelen

gesch iecj I normaal met de versnel-

lingsba,k tot in de vijlde versnelling.

Wanneer dan blilkt, dat dc motor niet

ten volle belast is en de wegcondities

g.rnstig zijn, dan kan overgeschakeld

worden op,,hoog" (hoge snelheid),

Men handelt dan als volgt:
verplaats de schakelaar naar,,hoog"
zonder vooreerst de stand van het

gaspedaal te veranderen. Ontkoppel

de motor en laat tegelijkertijd het gas-

pedaal los, Wanneer men de koppe-

ling nu weer op laat komen is de

schakeling tot stand gebracht en rijdt

de wagen in,,hoog".
Als men echter met zware belasting

over slechte wegen rijdt, is het raad-

zaam niet op,,hoog" over te scha-

kelen,

Wanneer de wagen in,,hoog" rijdt

en het bli;kt noodzakeliik te zijn om

terug te schakelen naar,,laag", dan

wordt weer eerst de scha kelaar oo

,,laag" gezet,

Trap het koppelingspedaal in en houd

het gaspedaal in dezel{de stand vast.

Laat de koppeling weer opkomen en

de wagen is in de vijfde,,laag" ge-

schakeld. Als deze vertraging nog

niet voldoende blilkt, dan kan terug-

gescha keld worden op de vierde ver-

snelling ,,hoog" door eerst de scha-

kelaar naar ,,hoog" te verplaatsen,

Bij het intrappen van de koppeling en

het loslaten van het gaspedaa I scha-

kelt de achteras reeds a utomatisch

over naar ,,hoog", \Maarna op normale
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wijze met de versnellingsbak terug-

c,c'schakeld kan worden, De wagen

r jdt dan in de vierde versnelling

,,hoog". Verder terugschakelen ge-

schiedt op dezel{de wijze als hier-

boven beschreven.

2. Bij ongunstige wegcondities en

zware ladingen.

Wanneer op een helling uit stilstand

moet worden weggereden dan is het

gewenst, ja, zel{s noodzakelilk, weg

te rijden door het constant wisselend

gebruik der dubbele reductie.

Bij deze methode dient als volgt ge-

schakeld te worden:

Voor men weg rijdt staat de schakelaar

reeds op,,laag" en men rijdt normaal

in de eersie versnelling weg.

Schakel de schakelaar naar ,,hoog",

trap de koppeling in en laat het gas

lc,s. Bij het loslaten van de koppeling

is de achteras automatisch in ,,hoog"

gescha kel d.

Laat de wagen doortrekken,

Om dan naar de tweede versnelling

,,laag" te schakelen, wordt eerst met

de versnellingsbak geschakeld, terwijl

direci voordat het koppelingspedaal

wordt losgelaten, eerst de schakelaar

naar,,laag" wordt verplaatst, Als men

de koppeling laat opkomen rijdt de

wagen in de tweede versnelling

,,laag". Na voldoende doortrekken

dient overgeschakeld te worden naar

2,,hoog" door de koppeling in te

trappen en het gas los te laten, Daar-

na de koppeling loslaten en de scha-

keling is tot stand gebracht,

Het schakelen naar 3 ,,laag" en

3 ,,hoog" en 4 en 5 ,,laag" en ,,hoog"
geschiedt op dezelfde wijze als reeds



. voor de eerste en tweede versnelling 3 ,,laag" enz

werd aangegeven. Wanneer met deze wijze van scha-

1 Wanneer op een vlakke weg met kelen enige ervaring is verkregen,

| ,*ure lading wordt gereden, dan kan zal het blilken, dat de handelingen

I men het schakelen van 1 ,,laag" naar op snelle wìjze geheel automatisch

I t ,,hoog" oversìaan en in plaats daar- door de berijder worden uitgevoerd,

van direct van 1 ,,laag" naar 2 ,,laag" hetgeen de wagen, uitgerust met een

schakelen op de normale wijze. Ver- dubbele reduciie achieras, wat irek-

der wordt opgeschakeld van 2 ,,laag" kracht betreft, boven de wagen met

naar 2 ,,hoog" en van 2 ,,hoog" naar enkele reductie stelt.

Resumerend kan het volgende schema worden aangehouden:

Opschakelen

Van 1,,laag" naar 1,,hoog" Schakelaar naar,,hoog".
Koppeling in.

Gas los.

Koppeling los.

De overige schakelingen geschieden op overeenkomstige wijze.

Terugschakelen

Van 5,,hoog" naar 5,,laag",

Van 1 ,,hoog" naar 2,,laag" Normaa I schakelen met de ver-

snellingsbak

Schakelaar naar,,laag".
Koppel ing los.

Schakelaar naar,,laag".
Koppeling in.

Gas vasthouden.

Koppeling los.

Schakelaar naar,,hoog".
Koppeling in.

Gas los.

Ba k met tussengas normaal terug-

schakelen naar vierde versnelling.

fr De overige schakelingen geschieden op overeenkomstige wijze.
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PERIODIEK ONDERHOUD

Zel{s het nreest zorgvuldige onderhoud en de 'beste rijmethode kunnen niet

voorkomen, dat ook een automobiel, die aan de hoogste eisen voldoet, oP den

..duur sliit;:oe gaat vertonen. Deze sli.;tage treedt bij bepaalde onderdelen vroeger

op dan bi; andere ontstaat bovendien zeer geleidelilk, zodat indien men er

niet sp*ciaal acht op slaat, dit ontstaan nauwelilks wordt bemerkt. Dan kan

echte, de sliltage reeds zo'n vorm aangen)men hebben,'dat een somtijds be-

lung,':1ke reparatie onvermildelilk is. Een reparatie, die niet alleen kosten met

zir.: mede brengt voor de herstelling zelÍ, doch vooral ook door de bedrijfs-

siagnatie, die misschien niet direct in geld kan worden uitgedrukt, maar waarvan

de werkelijk" omvang zeer belangrijk karr ziin.

Voorkom bedrijfstagnatie, 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 olie van de motor na het a{leggen van in totaal ó00 krn,

1400 km en 2500 km,

Voor deze drie smeerbeurten behoeven alleen de gebruiLte smeermiddelen te

worden betaa ld. Tevens wordt bij deze gelegenheid een gratis technische controle

aan uw motor en chassis uitgevoerd.

.Wendt U hiertoe tot de DAF-agent, die uw wagen heeft geleverd.

Wij verzoeken U alleen, d" door de agent aan ons op te zenden verklaring,

dat deze werkzaamheden zijn verricht, te willen ondertekenen.

Een goede verzorging alleen gedurende de eerste 2500 km is'echter niet vol-

doende, Ook daarna moet U niet alleen zorgdragen voor een regelmatig door-

smeren 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 '

Hieroncler volgt een globaal overzicht van de te verrichten werkzaamheden

(zie eveneens service coupons).

DAGELIJKS :

Brandstoftank

Controleer voorraad brandsto{ in de

tank (meter op instrurnentenbord, con-

tact aanzetten),

Banden

Zo mogeliik dagelilks de bandenspan-

ning controleren, doch minsten s 2 x

per week.

Spanning : voor 75 lbs; achter B0 lbs.
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IEDERE 2OOO KM :

Fuseepennen

Elke {usee is voorzien van twee

smeernippels. Zet een crick onder de

vooras en crick de wagen oP, zodat

het smeermiddel tussen de druklagers

ka n komen

Stuurkogels

De vier stuurkogels zijn alle voorzien

van een smeernippel,



Koppeling

Smeer de bedieningsas van het kop-

pelingslager aan beide zijden via'Je
smeernippels.

Controleer de vrije slag van het kop-

pelingspedaa! (25-35 mm),

Remmen

Controleer de afstelling van de rem-

inen en het rempedaal en stel Dà,

indien nodig (zie pag. 24). Smeer

pedaalas. Controleer het niveau van

de remvloeistof in de hoofdemcyfin-

der en vul, indien nodig, bij tot 1 à

2 cm onder plugopen íng. Smeer hand-

remhef boom en bowden ka bel,

Versn elling sbak

Controleer de hoeveelheid olie in de

versnellingsbak en vul zonodig bij.

Haal tevens de bouten aan.

Smeer kogel van versnellingshefboom,

B-serie: 1 Vulplug
2 . Peilstok

bilvullen tot bovenste merkteken

!'T.ry;Tìr,'

T-K-A-L-series:

Aandrijfas

1 Vul-niveau pluq

De kruis- en schui{koppelingen (bii

de K-A-L-B-series éveneeris de tussen-

lagers) moeten gesmeerd worden via

de 'aangebrachte nippels' Haal de

flensbouten aan,

Achteras

Controleer de hoeveelheid olie in de

achteras en vul zonoCig bij tot aan

de vulopening.

l Vul-niveauplug
2 Vu lplug (voor eerste vu lling

van 2-speed as)

Banden en wielen

Zel de wielmoeren aan, controleer de

bandenspanning (ook van het reserve-

wiet) met een bandenspanningsrneter

't.'o_,

Fù

si
.i. .; rì'df 

l
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en pomp zonod ig lucht bij. Contro-

leer of alle ventielen voorzien ziin

van stofdopjes.

Ga na o{ de banden beschadigd zijn

en verwijder steentjes en andere

scherpe voorwerpen uit de band. Laat

geen olie of vet op de banden zitten,

deze tasten rubber aan,

Stuurhuis

Controleer oliepeil en vul zonodig bij

door de vulpijp in de vloerplaat' Haal

de bevestigingsbouten aan,

Veerbladen

Maak de veren zorgvuldig schoon en

breng penetreerolie aan. Controleer

de veren zorgvuldig.

Veerophanging

Draai de bouten van de veerophan-

ging aan om eventuele speling tussen

de rubber bussen op te he{{en. Trek

tevens de moeren van de veerstroP-

pen aan,

Accu's

Controleer zuurniveau en vul zo no-

dig bij met gedistilleerd water. Maak

de polen schoon en vet ze in.

lnstrumenten en accessoires

Controleer instrumenten en accessoi-

res (o,a, verlichting) op juiste werking,

IEDERE 12.OOO KM:

Rembekrachtiger

Rein ig het lu chtf ilter en dom pel het

in motorolie.

Achteras

Haal de bouten van de achteras aan '

22

!chokbrekers

lontroleer de werking van de schok'-

>rekers en stel deze zonodig bij.

Accu's

Meet het s.g. van het accuzuur oP.

Bij een geladen accu is het s.g. :

1 ,28- 1 ,30.

Bij een hal{ ontladen accu : ca ' 1,21 .

B,j een ontladen accu: beneden 1,15'

Deze getallen gelden voor een tem-

p:ratuur van 1ó0 C (ó0u F)'

Laat nooit een accu ongeladen staan'

lndien de wagen enige tijd niet ge-

bruikt zal worden, behandel dan de

accu's als aangegeven op bl z' 29.

IEDERE 1ó.OOO KM:

Stuurhuis

Ververs de olie.

Versn ellingsbak

Ververs de olie. Het a{tappen kan

het beste gebeu ren, nadat de wagen

enige tijd gereden hee{t. De olie is

dan warmer (dunner) en vloeit ge-

ma kkel ijker weg .

Achteras

Ol;e verversen (zie versnellingsbak).

Wiellagers

Controleer de wiellagersPeling,

Voorwiela{stelling

De wieluitlijning dient

aan de hand van de

gevens :

Na ioop (caster)

Vlucht (camber)

Fuseepenhelling

(Kingpin inclination).

Toespoor (toe-in)

te geschieden

volgende ge-

20 + 30'

1o

Bo + 10'

3 -4 mm



IEDERE 24.OOO KM :

Koppel i ng

Smeer schu if bus en druklager spaar.

zaam via de smeernippel in het in.

spectiedeksel.

Wiellagers

Demonteer de wielnaven (voor en

achter) en vet de wiellagers opnieuw

in. Doe er niet onnodig veel vet in,

Het zou dan door kunnen dringen

naar de remtrommel en daar de rem-

voering vet maken. Tevens kan door

overmaat vet de naaf te warm lopen.

Remmen

Controleer remvoeringen en wielrem-

cylinders.

Brandstoftank

Rein ig het g roff ilter.

Nieuwe of gerevideerde versnellingsbak

Tup de olie van de versnellingsbak na de eerste 1 400 km af . Spoel het hu is met

dunne olie door en vul tot het juiste niveau. Zorg er voor, dat alle spoelolie

uit de versnellingsbak verdwenen is, vóór r:leze weer gevuld wordt met olie zoals

voorgeschreven is op het smeerschema,

N ieuwe of gerevideerde achteras

Tup de olie a{ na de eerste 1400 km, Spoel het huis zorgvuldig met dunne olid
door en draag er zorg voor, dat er geen sooelolie in het huis achterbli;{t, Vtil
daarna de achteras tot aan de niveauplug.
Bii eerste vulling van een two-speed as dient men ongeveer rlz liter olie door
de tweede vulplug (in het pignonhuis) te gieten

w
tt
t\

*l

23



ALGEMEEN ONDERHOUD

REMSYSTEEM

De onderhavige scrie is u itgerust met

hydraulische remmen, voorzien van

een vacu u m rembekrachtiger, Het

rempedaal werkt hydraulisch op alle

vier wielcn en de handrem mecha-

nisch op de achterwielen.

Het gebruik van de handrem hee{t

geen invloed op het hyCraulisch rem-

systeem o{ omgekeerd.

Onderhoud

1. Controleer o{ het rempedaal vast

aanvoelt en niet de neiging heeft

om zich als sPons (veerkrachtig)

te gedragen. Dit wijst oP een ge-

brek aan remvloeistof, een lek-

kende leiding of luchtbellen in het

remsysteem.

Een lange Pedaalslag is een teken,

dat de remmen moeten worden

bijgesteld.

2. Coniroleer met ingetraPt rem-

pedaal het systeem oP lekkage'

Dit zal opvallen bij het nazien van

de verschillende verbindingen, bo-

vendien zal het remPedaal lang-

zaam verder ingetraPt kunnen

worden.
lnd ien het vermoeden bestaat, dat

er lucht in de remleidingen aan-

wezig is, moet het sYsteem ont-

lucht worden, zoals verder wordt

besch reven.

3. ledere 2O0O km moet de hoeveel-

heid remvloeistof gecontroleerd

worden. Een vlugge o{ aanzien-

lilke daling van het niveau, duidt

op lekkages in sommige delen

van het systeem, die oPgesPoord

en verholPen moeten worden '

Den k er voora I aan nooit te veel

vloeistof bi; te vullen.

Voor het verwijderen van de vul-
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plug dienen de plug zelÍ en de

omgevinq goed scl',oongemaakt te

worden, om ' te voork. nen, dat er

vuil in de cylinder komt. Gebruik

u itslu itend Lockheed No' 5 rem-

v loe istof .

4 Er d ient op gelet i.e worden, dat

het gaatje in de vulPlug geheel

open is,

Gelijkmatig remmen

Indien de wagen bij het remmen naar

eén zijde trekt, moeten de remvoe-

ringen op ongelijkmatige sliltage ge-

controleerd worden en eventueel

worden vernieuwd en de remmen oP-

nieuw worden a{gesteld.

Remaf stelling

REM PEDAAL

Het rempedaal moet een speling heb-

ben van rlz" (12_ 13. mm). Dit kan

a{gesteld worden door het inkorten

of verlengen van de stang naar de

hoof d remcylinder.

VOORWIEL
'Crick het voorwiel op, totdat het vrij

kan draaien. Geef het wiel nu een

voorwaarts draaiende beweging en

trap op het remPedaal teneinde de

remschoen in de trommel te centreren.

Draai de twee stofplaatjes opzij, waar-

door twee open ingen in de rem-

ankerplaat vrijkomen.

Wanneer men nu b'v. een schroeven-

draaier door deze opening naar bin-

nen brengt, kan men de zichtbare

afstelgleuven verdraaien. Bekilkt men

de wielcylinder in ziin bevestiging

t.o.v. de remankerplaat dan is het zo,



'dat een rechtsom verdraaii'ng van

deze a{stelgleuven t.o.v, de wielrem-

cylinder de remschoen doet aanliggen

tegen de trommel. Draai daarna de

afstelling één'o{, indien nodig, twee

tikken terug, zodat het wiel goed vrij

kan draaien. Herhaal deze afstelling

bij de tweede wielcylinder van het-

zelfde wiel.

Achterwiel en handrem

De rema{stelling voor het achterwiel

moet gecombineerd worden met die

van de handrem en wel a ls volgt :

Plaats stopblokken tegen de voorwie-

len en zet de handrem [os. Crick de

achterwielen op en maak daarna de

handremstangen los van de wielcylin-

der. Geef het wiel een voorwaarts

draaiende beweging en trap op het

rempedaal, teneinde de remschoenen

in de trom mel te centreren .

Draai nu allereerst de tweede stelbout

(gezien in voorwaartse draairichting

vanaf de wielremcylinder) totdat de

voorste remschoen volledig gelost is.

Stel h ierna de achterste remschoen

met de eerste stelbout (gezien in

voorwaartse draairichting) toidat deze

het draaien van het wiel belet.

Herhaal deze afstelling bij de tweede

stelbout.

Draai nu de stelbouten in tegenover-

gestelde richting enige ,,tikken" terug,

totdat de schoenen juist vrijkomen van

de trom mel.

Stel het tweede wiel op gelilke wiize

af,

Bevestig hierna de handremstangen

a ls volgi: Beweeg eerst de remhef-

boom van de remplaat af tot een aan-

slag wordt gevoeld en stel hem daar-

Remafstelling achter
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na iets terug. De trekstangen moeten

nu zodanig gesteld worden (door

draaien van de ga{f els) dat de koP-

pennen Precies in de ogen van ga{-

{els en remhe{bomen vallen'

Het is absoluut noodzakelilk de ge-

noemde afstelling te volgen' Wanneer

de remmen oP andere wijze worden

afgesteld zal dit onherroepelilk be-

schadiging veroorzaken'

Ontluchten

Indien enig deel van het remsysteem

gedemonteerd is geweest, of indien

gereden is met te weinig remvloeistof'

is het noodzakelilk het remsysteem te

ontluchten.

Schuif een rubber slangetje oP de

ontluchtingsniPPel van de rembe-

krachtiger en domPel het andere

einde in een gedeeltelilk met verse

remvloeisto{ gevuld glazen potje'

Draai nu met een sleutel de niPPel

één slag los' PomP met langzame

slagen met het rempedaal tot er geen

luchtbellen meer in het glazen potje

opstijgen. Zel de ontluchtingsnippel

weer vast. Herhaal dezelfde handeling

bij de wielen.

He is belangrijk tijdens het ontluch-

ter van de remmen het vloeistofpeil

in de hoofdremcylinder te controleren

en zonodig bij te vullen '

Hi:rdoor voorkomt men dat oPnieuw

lu cht in het sYsteem wordt gePomPt'

waardoor nogmaals ontlucht zou

rroeten worden.

De remvloeistof , d ie u it het systeem

gevloeid is, kan niet direct gebruikt

worden voor het bilvullen van het

hoo{d re m cy I i n d e rta n k je '

Deze vloeistof bevat te veel lucht en

dient een uur o{ twee te staan' al-

vorens zii veilig weer gebruikt kan

worden. Gooi vuile remvloeistof We9'

<)eze kan sliltage veroorzaken'

Vacuum rembekrachtiger

Deze dient om de druk welke door

de remvloeisto{ wordt uitgeoefend' te

vergroten' Er dient echter rekening

mee gehouden te worden, dat deze

rembekrachtiger alleen werkt als de

motor draait. Bij stilstaande motor

moet het rem Pedaal met meer kracht

ingetrapt worden om de remmen in

werking te stellen'

Controleer geregeld de leidingen van

de rembekrachtiger oP lekken '

STUURINRICHTING

*q4ia
?Ì

Te g rote speling in de stu u rorganen

is een oorzaak van onzeker sturen'

slaan van het stuur en te veel speling

in het stuurwiel'

Men moet er echter rekening mee

houden, dat de oorzaak hiervan zo-

wel kan liggen in de stuurinrichting

zel- als in de sPeling in de stuur-

verbindingen '

26

Alvorens de stuurinrichting bij te stel-

len moet men daarom elke belasting

weg nemen, bij voorkeu r door de

stuurstang los te maken van de Pit-

ma na rm.

Zorg ook, dat de stuurkolom niet kan

klemmen bij de verbinding aan het

instrumentenbord.

Stel altild eerst de speling in de stuur-

as en daarna die in de sectoras'



BANDEN

De wielen zijn van het z.g, advanced-

type en bestaan uit een 2-delige velg

met een losse gedeelde zijring,

Controleren van de spanning

Het controleren van de spanning moet

gebeuren als de banden koud zijn,

daar bij een warme band de spanning

enigszins hoger zal liggen.

Denk bij het op spanning brengen

van de banden óók aan het reserve-

wiel. Gebru ik een goede banden-

spanningmeter.

Bandenspanning : vóór 75 lbs; achter

B0 lbs.

Olie en vet

Olie, vet, petróleum e,d. zijn zeer

schadelilk voor rubber, Verwijder dit

dan ook zo snel mogelilk van de

band.

Verkeerde rijmethode

Overlading en een ongunstige ver-

deling van de lading zijn zeer scha-

def i.;k voor de banden. Zij veroor-
zaken een sterke vervorming van de

band, hetgeen tot resultaat heeft, dat

het loopvlak van de band snel en on-

gelilkmatig sliit.

1 . Een verhog ing van de banden-

spanning boven die, welke aanbe-

volen is, he{t niet de gevolgen

van de overlading op.

2, Snel rijden, heftig accelereren,

hard remmen en het snel nemen

van bochten zij,n factoren, welke

alle zeer ongunstig zijn en de

sliltage van het loopvlak bei'nvloe-

den,

3. Sterke en plotselìng optredende

WIELEN

plaatselilke wrijvingen, b.u. door

het schuren langs een trottoirband,

een losse steen op de weg of een

vrij diep gat in de weg, krnnen

ernstige schade aan de band ver-

oor zaken,

Wielmoeren

D raa i a lle wielmoeren nog eens vast

a ls de wagen + 1 00 km heeft ge-

reden, Ook de moeren van de wie-

len, die verwisseld zijn, moeten na

100 km nog eens aangedraaid wor-

den. Doe dit diagonaalsgewijze.

Alvorens 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

gaten, waarin voor het binnenwiel de

conische kant van de bout valt en

voor het bu itenwiel de con ische veer-

ring, vrij zijn van sto{ en verf en

dat ook de vlakken van de wielschijf

en de naa{{lens, die tegen elkaar

vallen, goed schoon zijn. Dit geldt

eveneens voor de tegen elkaar lig-
gende vlakken van de dubbel gemon-

teerde achterwielen.
Door aanwezigheid van vuil e.d. lig-

gen de wielen niet vlak aan en ont-

staan verhogingen, die losse verbin-

dingen, speling en sliitage tengevolge
hebben.

Let op het bovenstaande in het bij-

zonder wanneer men reservewielen

monteert, daar deze nog al eens vaak

door stof en modder verontreinigd
zijn. Van pas geverfde wielen moet

men de verzon ken gaten zorgvu ld ig

schoonmaken.

EN
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Het repareren van een buitenband

Het repareren van een buitenband is

een vak op zichzcll en het letsel aan

een band kan in drie groePen wor-

den gesplitst :

1. Kleine sneden in het locPvlak,

welke zich alleen bePerken tot het

rubber, Dcze kunnen veroorzaakt

worden door kieinc kiezelsteen-

tjes, H ier kan men volsiaan met

het verwijderen van de vastgezette

steentjes tijclcns de insPectie'

2. Diepere sneden, welke gaan tot

de koordlaclen, doch er niet door

zijn, moeten worden gevulcani-

seerd. Deze repa ratie ka n nog

door hei garagebedrij{ zelÍ wor-

den u itgevoerd.

3. Letsel van de band, hetwelk zich

uitstrekt tot een beschadiging in

o{ door de koordlagen, uitgezon-

dercJ spijkergaten, en welke de

band ernstig verzwakt, kan alleen

aidoende gerepa reerd worden

.Joor het aanbrengen van een

nieuwe koordlaag in de band, wel-

ke dan gevulcaniseerd moet wor-

den.

Dit vereist een goede vakkennis

en kan allccn worden uitgevoerd

cioor een ervarcn bandenrepara-

te,:r oi door de {abrikant zelf' Het

aanbrengen van losse manclretten

of het inplakken van losse stukjes

materiaal kan niet wordcn be-

schouwd als een a{doende rePa-

ratie en moet alleen worden toe-

gepast als noodmaatregel,

Het coveren

Het voordeel van het goed onderhou-

den van de banden is, dat de koord-

lagen nog in goede conditie ziln als

het loopvlak is a{gesleten, Het is dan

mogelilk om de banden te laten co-

veren, Wacht echter n iet met het

coveren totdat het loopvlak volledig

is afgesleten.

ELECTRISCHE INSTALLATIE

ì.

Accu's

De accu's moeten minstens iedere

maand gecontroleerd worden ' De

vloeistof (electrolyt) moet altild even

boven de boven kant van de Platen

staan, ls het niveau gezakt, dan moet

men uitsluitend bilvullen met gedis-

tilleerd water.

De spanning, die gerniddeld 2 Volt

per cel moct b:dragen, dient alleen

onder belasting te worden opge-

meten. Heeft men hiervoor geen cel-

beproever, maar alleen een voltmeter,

dan moet men even het licht inscha-

kelen. Polen en Poolklemmen van de

accu's moet men steeds goed schoon
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en vrij van oxYdatie houden' Vet ze

in met vaseline'

De buitenzijde van de acc'.t's en spe-

ciaal de bovenzijde moeten geheel

schoon en vetvrij gehouden worden '

Maak de luchtgaatjes in de vuldoppen

vrij doo r ze met een ijzerdraadje door

te steken,

llet vcrdient aanbeveling de toestand

van cje accu's van tijd tot tijd te con-

troleren door h:t s,g' van het accu-

zuur te meten. Het s.g. zal stijgen

tijdens het laden en dalen tijdens de

ontlad ing.

De volgende gegevens kunnen wor-

den aangehouden:



volledig geladen 1,28-1,30; halif

ontladen * 1,21 ; beneden 1,15 erccu

geheel ontladen, Deze cijfers zijn \,an

toepassing bij een temperatuur,/an
lret accu zuur van 600 F, Bij hogere

temperaturen moetcn de s.g, ver-

hoogd w'orden met 0,002 per 50 F,

en bij lagere temperaturen met 0,002

per 50 F, verlaagd worden.

De af lezing moet voor de verscir il-

lende cellen ongevccr gelilk ziln, ln-

dien een der cellen een zeer grote

af wijklng van de anderen vertoont,

kan dit op verlies van accuzuut door

lekkage of inwendige sluiting wijzen.

Wanneer het accu zuur gewogen

wordt mo:t geliiktildig gecontroleerd

worden o{ de hoeveelheid die in de

celtester wordt opgezogen, schoon is.

Vuil accu zuur kan worden veroor-
zaakt door een slechte conditie der

platen. De accu's zullen dan spoedig

vervangen moeten worden.

Laat Uw accu's nooit ongebruikt staan

in ontladen toestand, Laat, voordat de

accu's worden weggezet, deze vol-
ledig laden, dan lang zaam ontladen
(b,u. met 15 W lampje) en daarna

weer langzaarn laden (10 Arp,)
Na deze procedure is het voldoerrde

de'accu's eens per 3 rnaanden bij te

laden, Op Ceze wijze wordt voor-

komen, dat de platen gaan sul{eren.

Kclpla m pen

De Bosch koplampen ziln voorzien

van een duplo-lamp en een inge-

bouwd stadslicht.

Teneinde de lichtbundel de gewenste

richting te geven, kan de reflector
versteld worden. Nadat door het los-

draaien van de schroef aan de onder-

zijde de sierrand is afgenomen, wor-
den drie stelsch roeven zichtbaa r,

waarvan de onderste twee (A) dienen

voor het verstellen van de bundel in

het horizontale vlak (bundels moeten

evenwijdig lopen), Begin het instellen

steeds met deze twee schroeven. De

derde schroef (B) dient voor het in-

stelien van de hoogte van de bundel

(d im llcht moet 1 cm' per meter zak-

ken).

De reflector rnoet voorzichtig behan-

deld worden, zcdat er geen vinger-

a [dru kken op komen.

Mocht er desondanks toch nog een

a{druk op komen, dan kan deze wor-

den verwijderd met een zachte doek.

Gebruik nooit een poetsmiddel.

De electrische hoorn

De u'lectrische hoorn is van fabrieks-

wege zodan ig aigesteld, dat de beste

capaciteit en de langste gebruiksduur

verkregen wordt H ij vereist geen en-

kele vorm van onderhoud of nastel-

ling g:durende een zeer lange ge-

bru iksperiode, lnd ien de hoorn n iet,

oi onregelmatig rverkt, behoe{t het

a ppa raat z:lÍ n iet defect te zijn.

Controleer eerst o{ de oorzaak elders

te vinden is, zoals een los contact,

een gebroken draadverbinding of ont-

laden accu's.

r",-i
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OVER ZICHT PERIODIEK ONDERHOUD
(Zie tevens blz. 20 rr'm 23).

DAGELIJKS

Controleren: Voorraad brandstoftank
Bandenspann ing

IEDERE 2OOO KM

Controleren : Vrije slag koppelinSspedaal
Rema{stel I ing
Niveau remvloeistcf
Bandenspann ing
Toestand banden
Oliepeil versnellingsbak, achteras en stuurhuis

Zuurniveau accu's
lnstru menten en accessoires

Aanhalen: Wielmoeren
Flensbouten aandrij{assen
Bevestigingsbouten versnelllngsbak en stuurhuis
Bouten veerophanging en moeren veerstroppen

Srneren : Fuseepennen
Stu u rkogels
Bedieningsas ontkoppel ingslager
Pedaa las

Kruis- en schuifkoppelingen
Tussen lag ers
Veerbladen
Accupolen
Handremheil,ee1-p en bowdenkabel
Kogel versnell ingshe{boom
As bandenlier

IEDERE 12.OOO KM

Controlerent ìchokbrekers
Accu zúur

Aanhalen: Bouten achteras

Reinigen: Luchtfilter rembekrachtiger

IEDERE 1ó.OOO KM

Controleren: Wieluitlijning
Wiellagerspeling

Smeren: Olie verversen van stuurhuis, versnellingsbak en
achteras

IEDERE 24.OOO KM

Controleren: Remvoeringen en wielremcylinders

Reinigen : Gro{{ilter brandsto{tan k

Smeren: Schuifbus en druklager koppeling
Wiellagers
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AANTEKENINGEN

,., oa

33



lir ;

\I

r,q,';
,,6n,,

Vet :

Hypoid-olie:

(Hypoid gear oil)

inplaats van de drie

z,g,,multi purpose"

boven 0o C
beneden 0o C

SMEERSPECIFICATIE

genoe de vetsoorten kan men ook het

vet cebruiken.

SAE 140

SAE 90

Transmissie-olie:

(Straight mineral

Remvloeistof :

Chassisvet :

Kogellagervet :

Wiellagervet :

Transmissie-olie:

Hypoid-olie :

Penetreerolie:

Remvloeistof :

boven 0o C SAE 140 1

oil) van 0o C tot -12o C SAE 90

beneden - 12o C SAE B0

* Gebruik in versnellingsbak van B-serie SAE 90 voor tem-

peraturen boven -12.o C,

Gebruik in stuurhuis SAE 140 bij alle temperaturen,

Gebru ik steeds Lockheed no. 5 remvloeistof . Ind ien een

andere vloeistof gebruikt is, dient men het gehele remsysteem

docr te spoelen met sPiritus'

SMEERPUNTEN EN INHOUDEN.

Fusee's, stuurkogels, pedaalas, handremhe{boom en bowden-

kabel, bedieningsas ontkoppelingslager, as bandenIier.

Tussenlager, schui{bus ontkoppelingslager.

Wiellagers.

Stuurhuis: inhoud l liter.

Versnellingsbak: inhoud T-K-A-L-series 5 ,2 liter , B-serie 4 liter'

Kogels versnellingshefboom, kruis- en schui{koppelingen'

Achteras: inhoud standaard 9,5 liter, two-speed 12,4 liter.

Veren.

Hoo{d remcylind er.
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SMEERSCHEMA

240!9
r6000

12 000

2000

2000

12009

r6000

t,

o
O
f-t
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L-J

o
o
tl

Chassis vet

Kogell. vet

Wiell. vet

Hypoid olie

Transm. olie

Penetr. olie

Remvloeistof

Reinigen 
i

2!00

t2@_

| 6fr)

24m

1, Stuurhuis

2, S.uurkogel

3 Pedaalas

4. Hoofdremcylinder

5 Fusee

6 Wiellagers
7 , Stu u rkogef s

B. Handremhefboom

9, Veer

10, Luchtlilter rembekr.

11. Bed. as ontkop, lager

12. Kogelscharnier versn,

hefboom

13 Kru iskoppeling

14. Tussenlager *)

1 5. Kru iskoppeling *)

1ó, Schuifkoppeling

17. Kruiskoppeling

18, Achteras

1 9, Wiellagers
20. Veer
21 , Bandenlier

22, Fusee

23. \A/iellagers

24, Stuurkogel

25. Veer
26, Bed, as ontkop. lager

27,

28

29

30

31

0.530c006

Schuifbus ontkop, lagei^

Versnelllngsbak

Hand rem ka bel

Wiellagers

Veer

*) Buschassis hebben een tussen-

lager en een kruiskoppeling extra
Trekkerchassis hebben geen tus-

sen lager.
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