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Dit handboek bevat de nodige infichtingen,
welke voor d.e uitvoering van de onderhou'Csr^rerk-
zaarnheden nodig lcunnen z\)n. Bovendien zijn aan-
lri jzingen opgenomen voor all-erlei'niet-ingri j-

' pende werkzaamhred.en, zoals vervanging, af stel-
ling enz., welke overigens geen bijzondere ken-
nis of vaardighei-d vereisen .

Raad.pleeg de dicht st,bi jztjnde DAF-agent,
wanneer belangrijke reparaties verricht moeten
worden.

Uw wagen is te waard.evol om. in onbevoegde
hand.en.gegén"n te worden. Goed valonanschap is
voor service evenzeeT nodig als voor de fabri-
catie.

VAÀI DOORNE I S AUTCI.{OBIELFABRIEK N. V.

Afdeling Service

September L949.
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1A-1

I. ALGM{ENE GEGE\MNS

l. Beschri jving

Heb chassis, t)4pe A5O en K50, j-s voorzien van een
6-cylinder benzj-nemotor .

Motorr versnel-lingsbak en radiator zijn in mbber
opgehangen.

De versnellingsbak heeft vijf versnellingen voor-
uit en één achterrrit.

De voetrem werkt op vier wielen; het renmen wordt
vergemakkeli jkt, door een vacuuilt-servomechanisme. De
handrem werl<b op de aandríjfas, direct aehter de ver-
snellingsbak,

" De veren zr'in aan het voorste einde in rubber op-
gehangen; aan het achtereinde zijn ze uitgevoerd als
sleepve aT t dus zond.er veerschmnel .

2 . Technisehe specifigqtle,

B. Chassisraam A5O
Opgebouwd uit geperste staalplaat,

geheel eleetrisch gelast .
Breedte chassisraam
Total-e breedte
Totale lengte
Wielbasis
Kle j-nste draaicirkel (hart wagen )
Totaal gewicht ( chass . * cab. +

laadb, + nuttige last )
Bruto draagvermogen (cah. + laadb.

+ nuttige last )
Netto draagver:mogen (nuttige last )
Chassishoogbe ( op hart achteras )

O,860 m

2r2OO m

6,3oo m

3r9ffi m

ór 8oo m

8ó00 kg

óooo kg
5000 kg
o r92O m
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K50
Totale lengte
Wielbasis
I(leinste draai-cirkel (hart wagen)
Eigen gewicht (zond.er cabine)
Trei-n-gewicht (chass. +cab' * op-

legger + lading )
Overige gegevens als van A5O,

(z L/ztt 1

(r 5/rc"1
(z L/an 1

(2" )(r L/zn1
(8" 1

(z L/t6n 1(r r/enl
(r: /*, 1(t";
zijn in

h,450
2r650
4r2OO
258O

15ó00

zL jkJ-eppen
95 r25 Inrit

lOB rnÌn

6
hr6z liter
6156
L-5-3-6-2-l+
32OO
102 R.P. K.
28 15 kgn
7x gelagerd
6315o nú

33 ,31+ nua

53 r97 qrm

50r 80 mm

38r 10 mqr

2O3 r2O mm

4x gelagerd
52 r39 nm
28r57 mm

20164 mm

25 rL mn

giet t jzer
aluminir:m
'-O
?204)

m

m

m

kg

kg

b. Mot or 
I

Bouww'i jze
Boring
SIag
Aantal cylinders
Slagvol-ume
C ompre s sieve rh oudi-n g
Ont stekingsvolgorde
Max. aantal o/m
Max. vermogen bij 32OO o/m
Max. koppel bij 1400 o/m
Krukas
Hoofdlagerdianneter
Hoofdlagerlengte '

r1o. 1, 2, 3, 5 en 6
Ito" l+ en 7

Dri jf stang
Lagerdiameter
Lagerlengte
Drijfstanglengte h . o.h .

N okkenas
Lagerdiameter
Lagerlengte noo 1

I1o. 2
Zuigerpendiarneter
Cylinderblok en krukkast

één stuk gegoten
Cylinde r k op -mat e ri aal
Zui-gers
Hoek van de }clepzitting
Hoek van de klep

(s
(l*

3/l+")
L/ t+u )

&l+
&3



C.

d"

Benzinepomp net membraan
Carburator
Oliebadluchtfilter inhoud
Gecombineerde druk- en spatsmering
01ie-inhoud
Minlmum oliedruk

lfaterpomp-t)pe
Koelwaterinhoud
Temperatuurregeling

Koppeling
Enkelvoudige droge plaat (tZt' 1

Versnellingsbak
Aantal versnellingen vooruit
Olie-inhoud
Ove rbren gin g sve rh oudingen :

fe versnelling 6, lO
2e "'
3e*
4e rr

5e il
achteruit

Vooras

3 
'l+8

i 
,7e

( Overdrive ) O r7 6
5,96

TA-3

mechaniseh
val-strom
r/U-liter

6 liter
2 kg/em2 bfi
1ó00 o/m
centrifqgaal-
22 liter
thermo-

statisch

3O5 mm

5
q 2 liter/r*

O r79O m

1r 840 m

11 830 m

lo
l+ Inm

1 L/zo

go

9.

I
I
1
1
I
I

L25
130

Veerpadafstand
Spoorwi jdte, voor wielbolling
Spoorwi jdte, voor wielbolling
Vlucht ( carober )
Toe spoor (t oe-in )
Naspoor ( 

".ster )
Fuséepen-dwarshelling (ting pin

inclination )

Aandrijfas A5O
In twee delen met drie kruiskop-
pelingen en één tussenlager

K50
Eén as met twee kruiskoppelingen

g. Achteras
T)rye

f.

gùeel rrri]1r.
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Eén overbrengitrgr tme

Overbrengin gsve rh oudin g
Veerpadafstand
Spoorwi jdte
01ie-inhoud

h. Veren
Speciale rechte veren

. 
vòòr: lengte

breedte
dikte
aantal- bl-aden

achter: lengte
breedte
dikte
aantal bladen
aantal- bladen
aan de vooreinden in
rubber, zonder veer-
schornmels en zonder
smeri:rg. Aan het ach-
tereinde als sleep-
veer ui-tgevoerd.

j . trrlielen en bandèn
rrl \Vòòr enkel
Achter dubbel
Wi-elen, I gaat s
Bolling
hielbouten
Steekci-rkel
Spanning (61 lbs. )

k " Rernmen
Hydraulisch met vacuumbekrachtiging

remmen vòòr ( 1óîr x zf,n 7

remmen achter ( f qtt x 3" )
1" Stuurinrichting

Tlp"

Ol-ie- inhoud.
Stuurwieldiameter

hulpveer:
ophanging:

pignon
kroonwiel

618 : I
lrO2O m
lr 7OO m

6 rz5 titer

11200 m

80 urm

i0 mm

I
f ,300 m

80 mrn

10 nm
9
4

8.25 x 20
8.25 x 20
5.OO S x 2A
130 mno

M2o x 1È
275 mm

4r 6 atm.

4O6,4 x 57
412,75 x 76

wonn en dub-
bele nok

I liter
500 nm
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I[. $lectrische installatie

Batterij

+ PboI aan de nassa
Dynano, laadverlnogen

Stromsoort

Brandstoftank
Inhoud

' LA:5

12 v - 105'A}r/rar
130 m/zon

VA
geli jkstròcn

100 liter
fI .

{}

;+i
+

,t
#

#:

dn

È1"
4:l**

"*
rh

F.

&
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3 . Bedieninpsorganen en instnrmenten

à. Instrumentenbord
- Snelheidsmeter met kilqneter* )

te}ler en kilcurreterdagbell er )
- Ampèremeter ) Meterbord

Brandstofmeter ) (afb. 1)
Koelwatertemperatuurmeter )

- Olied.rukraeter )
- Vacuummeter (alleen K50)

Motorcontact- en lichtschakelaar (S"eombineerd)
Riehtingaanwi jzerschakelaar met controlel-icht

€ Controlelicht groot licht
- Starterdruklmop

Zekeringd ozen

b . Handbedieningsorganen
- Handremhefboom

Versnellingshefboom

C. Voetbedieningsorganen (afb . 2)
- Koppelingpedaal
- Rempedaal
- Gaspedaal
- Dinschakelaar

.+,\



Afb. 1

A{b. 2



lC-1
h. Alrnemenq uitmsting sln gereedschanp-efr

Reservewiel
Re serverieldrager
Crick met crickijzer
Aanzetslinger
Schroevendraaier
Verstelbare sleutel
}{i.e]moersleutel
Amoersleutel vooras
Asnoersleutel achteras
Bougre sleutel
Haner
fiaterponptang
Cmbinatietang
Steeksleutel

I

I

i

I

i

I

I

I

I

I

!

i

I

I

i
I

I

I

I

i
I

I

I
I

i

i

I

I

i

lrr'{
I

I

I

i

I
I

I

,'

't

.

I

I

I

j

I

j

I

i

I

.i

I
I

I

I
I

I
I

i-.
'i

i

i

;
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Ir. BEDIq,IIN.G Ell 9I\IDEFHqJD

1. Motor

Alle aapduidingen zoals bUv. Iinks en rechts wor-
den gezien van de achterkant van de mot or aft dus Úaar
het vti"grriel en de koppeling zich bevjnden. De rech-
terzi jde van d,e notor 'is die van de nokkenas en de

spmÍ-tstukken, terrajl de linkerzLide die is waar de

*ràterpqnp zich bevindt. De voorzijde van de motor is
de zijde van de digtrihrtiekast.

Indien dus bijy. gesproken wordt over cylind.er llo.
t of over het voorst'e ,hnkaslager, wordt daarmee de
bylinder of het lager.:bèdoeld, dat zich het dichtst
bi1 d,e d.istributi,ekast bevj-ndt . Cylinders, driJfstan-
gen e . d. worden van de voorzi jde af genrumerd.

&. Bi jzondere kenmerken
Cvlinderblok en kmkkast
-.tlet cylinderblok en het bovencarter
stuk gegot€flr waardoor een betere
kregen wordt over de gehele lengte
Iinders.

F%loof$laeers
ffir-d- toepassing van ? hoofdlagers bevindt
zieh aan beide zijden van ieder drijfstanglager
een hoofdlager (afb. l). De middelste en achtor-
ste lagerschaal worden op hun plaats gehouden
d.oor vier ? /l6u kopbouten, de overiggn elk door
twee kopbouten met een dianeter van àtt.
Zowel in de bovenste als onderste helft van het
lager bevindt , zieh een uitneembare schaal, wef-,-

ke onderling verurj,sselbaar zijn. Deze schalen
zi jn van het preeisiety?e o zodat het i:r li jn
rujmen of schrapen overbodig is en vernieuwing
van d.e lagers een eenvoudig werk wordt. De scha-
len zijn voor zren van een kleine fip die in een
ui.tsparing van de bovenste lagerhelft of in de
lagerkap valt, zodat de schalen niet lnrnnen g.aart

schuiven of meedraaien . Zíi zijn ongeveer L/L6n

z\in uit één
koeling v€r-

van de cy-
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dik en kunnen niet verwisseld worden met de bo-
vensehal€Dr welke gebruikt worden in combinatie
met witmetaallagerkappen .

De evl-inderkop
De c;rlinderkop kan afgenomen worden waarbij het
gr oot st e gede elt e v€.n de verbrandingsruinrt e bo-
ven de kleppen ligt.
De eylinderkop is watergekoeld.

De driifstanglagers
Evenals de krukasl-agers z:-jn de lagers van de
drijfstangen van het precisie- of inlegt)rye. De
scheiding tussen de drijfstang en de kap valt
juist iets onder het midden, zodat de scheiding
tussen de twee lagerscha,len hj-ermee niet satnen-
valt.
De nokkenas en & as voor he! tus.sentandwiel
De nokkenas bevindt z:-eh in de krukkast en is
vi-ermaal gelagerd. D eze lagers Imnnen uitgeno-
men worden en z:-jn met witmetaal gevoerd. In het
nidden van deze as is het spiraalvormige tand-
wiel aangebracht, dat ingrijpt op het tandwrel
van 'Ce oliepomp en dus de oliepomp aandri jft.
i{et tussentandwiel voor de aandrijving van de
waterpomp wordt gedragen door een 8.s.. die in het
tandwiel geperst is.
De as draait in een lagerbus van witmetaal, di-e
in het bovencarter geperst is. Het tussentand-
wiel is voorzien van een drukring, die tussen
het tandwiel en het carter i's aangebracht.

Itleppen
De inlaatklep heeft een grotere diameter dan de
uiilaatklep. De klepstoters van hei paddenstoel-
Llpe zi jn voorzien van een bout en contranoer,
waarmede de klepspeling afgesteld kan worden.
De klepgelei-ders zcweL als de klepstotergelei-
Cers zijn in het cylinderblok geperst en zt.in
iiitneenbaar.

$andrijving van d.e waterpomp
De aandrijving van de waterpomp ligt aan de lin-
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kerz.ijte van de motor en bestaat uit een busvor-
mig gietstuk, dat met bouten tegen de voorzijde
van het bovencarter bevestigd is.
Het olie svsteen,
De ta4drad-oliepomp is zodanig bevestigd dat de
aanzuLgzijde zich in de oliepan bevj,ndt en de
pomp dus direct aanzuigt,. De oU-e uordt via de
leidingen onder druk naar een geboorde doorgapg
in het bovencarter gevoerd, die zich aan de
recht erzijde van de motor van voor tot achter
uit strelrb; deze doorgang is aan beide zi jden
door pluggen afgesloten. Vanuit de krukaslagers
zi;n radlale gaten naar de horizontale doorgang
geboord, zodat de ol-ie naar de hoofdlagers en
via de gaten in kmkas naar de dri-jfstanglagers
gevoerd wordt . De cylinderbori-ngeo., klepstoters
en klepstelen worden gesmeerd door de o1ie, die
van de drijfstanglagers afgeslingerd wordt.
Het tussentandwiel en de as worden onder druk
gesmeerd naar de la"gerbus via geboorde doorgart-
gen j-n de as en het tandr,,l"iel .
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Bedi-eni-ng
Dit gedeelte handelt over die onderwerp€or wel-
ke van brjzonder belang ztjn. Het laat alle
werkzaamhreden die door onderhoudspersoneel- uit-
gevoerd moeten worden bui-ten beschouwitrg, het-
geen echter nj-et betekent, dat de gebruiker z:eh
niet ,op de hoogte dient te stellen van de ver-
schillende onderwerpen, die in het hierna vol-
gende besproken worden.

Vo oi z or gsm.aat r e ge len
Door onderstaande voor zorgsmaatregelen zoveel
mogelf jk op te volgen, zal- men bij het gebruik
van de motor veel- moeili jkheden en abnomnale
sli jtage voorkomen 

"

1. Filters. Houdt deze vooral goed schoon: het
ziin de beschermers van, Uw ,m,olo,r ", Verrmilde
fillers veroorzaken sneJlq . sl-i,itage en een
laag qotorve,rsrog,en. Lees hi-erover het gedeel--
te over het oliefilter onder d, ,,Onderhoudfr "

2. Brandstpf " Houdt Ceze goed schoon " Gebruik
geen rmile bussen voor het vervoer, Betrek
alleen brandstof van bekende maatschappijen"

3 . fueerolie . Houdt de oli-e schoon. Tap het
carter ti jdig af . Gebruik de beste mer.-
ken oli€. Zte hiervoor het gedeelte onder
c. ,,Sneringtt "

l+. Laat het oliepeil niet te ver beneden het
merkúeken rtF'lJLLtf op de oliepeilstof zakken 

"
Immers, hoe groter het olievolume is, des te
beter za1. de ol-ie in staat, zijn, om de wrij-
vi-ngswarmte tussen de lagers op te nemen en
te verspreiden. Vul echter geen olie bij tot
boven het ltFull|t-merfbeken 

"

5. Laat de motor in geen geval lopen zonder
$neerofie of zonder koeh.rater.

6. Gebmik geen o1ie, dieseloli-e of petroleum
in het keslmì ddel, daar deze stoffen een
schadelijke invloed hebben op de mbberke-
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7.

ring van de waterpomp.

Laat de motor nooit lopenrterwijl het koel-
water of het antivries-mengsel koold. Hj-er-
door gaat de smering falen en kan de motor
ernstig ver\ruilen.
Giet geen koud water in een oververhitte
mot or. Dit kan de cylinderkop, het blok e . d.
doen scheuren.

Laat de luchtfilters nj-et verstopt raken en
iet er op: dat aIle verbindi-ngen goed dicht,
zijn. Alleen al door de filters goed te on-
derhouden, behoedt men de motor voor veel
onnodige sli jtage .

Gebruik de accu nooit met te weinig of zon-
der water. De platen zulien kromtrekken.

Start de mot or noolt r voordat men d e olie,
het water en de brandstof heeft geeontro-
l-eerd en voordat de motor in gereedheid ge-
bracht is.
Laat de motor niet onbeiast op hoge snel-
heid draai-en. Dit, veroorzaaL<t, onnod.ige stij-
tage en verkort de levensduur van d.e motor.
Laat de motor niet gedurende lange tdd sba-
ti-onnair draai-erì. Het Ìreeft niet al-leen een
nadelige invloed op de mot or t het verhoogt
bovendien de bedri jf skosten, als men zond er
enig nut brandstof verbruikù.
Gebruik de notor niet als rem 1n de lagere
versnellingen. De motorsnelheden, welke me-
geli jk zt jn, hranneer men in een lagere ver-
snelling een steile helling afgaat, lmnnen
hoger z:-jn dan die, hraa.rvoor de motor bere-
kend is. Het zar schade veroorzaken, terl zr j
c.e hragensnelheid gelijk gehouden wor,Ct aan
de snelheid brj dezelfde versnel-ring op de
vlakke hreg.

Laat de motor nooit draaien zonder oliedruk-

8.

9.

10.

IJ"

l,2.

V) .

14.

L5.
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aanwi jzing op de meter. Beschadiging van de
motor zal._ hiervan het gevolg zijn.

16. Laat de brandstoftank niet geheel leeg rB,-
ken, daar er dan lucht in de brandstoflei-
dingen stroomt, waardoor de motor afslaat
en veel tijd verloren gaat met het weer op-
gang brengen van de motor.

L7. Gering vermogetr: onregelmatig lopen en een
slechte conditie van de motor z: jn vaak het
gevolg van lucht j-n het brandstofsysteem of
van dampbelvorming. Let er opr dat er geen
l-ekken in de brandst ofleidi-ngen of in de
filt,ers ztbten, waardoor deze toestand kan
ont staan.

18. Vuil, gruis, vezels of andere ongerechtig-
heden i-n de brandstof of in de smeerolie
zijn nadelig voor de motor; als gebruiker
is het Uw plicht er op te lett€hr dat er
niets in de motor raal* .

L9. Start de motor niet.-bi j koud weer, voordat
men het gedeelte: ,,Het starten bi j koud
w'eerrt gele zen heeft 

"

2Q . Enige uitr*endige verwarmi-ng van de rnot or
zal- het starten bf j koud weer vergemakketij-
ken en de batterij sparen,

2I " Gebruik de startrnot or niet langer dan 30
sec . &chter elkaar " Tfacht daarna tenminste
I minuut, voordat men weer opnieuw probeert
te startell . Wanneer men zich hieraan niet
houdt, kan een verbrande startmotor het ge-
volg zi jn

22 " Start of gebruik de motor niet, voordat men
de instrueties zorgvuldig doorgelezen of be-
studeerd heeftl al-s gebruiker bent U dit ean
Uzelf verplicht.

Het starten van d,e motor
& u, De eerste maal of na een

stilstand.
lange periode varr
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l.
2.

Vul de brandstoftank met goede brandstof .

Vul de rad.iator met schoon water of , i-ndien
de temperatuur beneden het vriespunt 1i8b,
met een anti-vries mengsel.

Vul de oliepan met olie tot aan het merlrbe-
ken frFULLrt op de oliepeilstok " Zíe hiervoor
verder het gedeelte onder c. ,, Smeringtt en
afb. f.

4. Draai- indien dit mogelijk is, de motor drie-
of viermaal met de hand rond, cxn de olie
goed te laten circuleren el reeds met ver-
schj-llende oppervlaldren jn aanraking te bren-
gen. Hierdoor worden eventuele beschadigin-
gen of vernielingeilr die het gevolg zijn van
wat€rr dat in de cylinders gelopen is, voor-
komen.

Behalve het Lri-erbovengenoemde is het nood za-
kelijk, de smering te controleren van de dy-
rlaJIIo,! starter: ventilator: waterpomp en 3.o-
dere onderdelen, Controleer of het luchtfil-
ter niet verstopt, gogd gemonteerd en schoon
is en zorg ervoor, dat het fil-ter behoorlijk
gerrrild i- s .

Controleer de gehele electrische instal-latie
op los se verbi-ndingen en let er opr dat al-
le componenten goed met elkaar aangesloten
zijn.
Zorg er voor, dat er geen losse onderdelen,
gereedschappen e ., d. " op de mot or li ggen, daar
deze ernstige schade kunnen \reroor zaken of
omstanders ernstig lichameli jk let sel- lmnnen
I oebrengen 

"

ZeL het contact aan en start vervolgens d.e
mot or met behulp van de starter " Al s al.l e
voorgaande instructie s goed opgevolgd zt jn
en er wordf gebruik gemaalrt, van de juiste
brandstcf, dan zal- de motor onmiddellijk aan-
slaa,n.

6.

7.

8"
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9. r,aat de motor een ogenblik met matige snel-
heid lopen tot tlrJ goed warm is en de smering
goed functionneert . Zie voor d e instructie s,
di-e na het starten opgevolgd moeten worden:
,,Bedieni-ngsvoorschriften voor nà het star-
ten. tl

b. Het normaal starten van de motor"
Als de motor kort geleden nog gelopen heeft
en er is sindsdj-en niets aan veranderd of ge-
repareerd, dan wordt op de volgende wijze ge-
start:

1. Controleer de brand.stoftoevoer.

2. Control-eer het peil van de olie in de olie-
pan met behulp van de peilstok. (Stand van
de olie rrp[Jr,T,rr ) .

3 , Controleer het koelwater o

l+, Inspecteer de gehele motorinstallatie; let
er epr dat alles j-n orde is en goed vast z:.. L
en dat er geen l-osse onderdelen of gereed-
schappen op de motor liggen"

5. Start de motor met behulp van de start€rr na
het eontact aangezet te hebben.

6. Controleer de motorr zoals aangegeven in het
gedeelte: ,,Bedi-eningsvoorschrj-ften voor nà
het startenfr .

4et slarten bii -kouÈ FeSJ:
Bij buitengewoon lage tem.peraturen larnnen zieh
moeilijkheden voordoen bij het starten van de mo"*
to4 hetgeen te wijten j.s aan (") de te lage span-
ning van de batter5, veroor zaal*, door de tempero.-
tuur of (b ) onvold oend e verstuivin g en verd arnping
van de benzÍrfe,
Laat bij het starten de motorr j.n het bijzonder
een koud.e motor: nooit direet op de maximum snei--
heid draaien " De motor mag niet veel meer dan 800
of 1000 o/n maken, voord.at de olie Ìrarm ge-'
noeg is om te lcunnen circuleren en voordat de mo-
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tor enigerrnate op temperatuur gekomen j-s. AJ.s de
motor j-s uitgemst met een thermostaat, duurt dit
gewoonlijk L+ à 5 minuten. Is de motor niet voor-
zien van een therrnostaat, dan duurt het hral:n hror-
den gewoonh-jk wat langer en het verdient aanbe-
veling de radiator de eerste mj-nuten af te dekken,
zodat het koelwater sneller rrarmer wordt.
Dit is wel een van de belangrijkste punten wat
betreft het bedienen van de motor.
Inmers., rftranneer men de motor reeds direct op vofle
kracht laat draaieil., terwijl dus de smering niet
voldoende functionneert en de verschillende onder-
delen nog niet op de juiste temperatuur zijn, kan
hiervan reeds in de eerste seconden grote schade
het gevolg zí jn.
Raadgevingen voo.r het slarten bii koud weer
Als de ontsteking en carburatie in orde ziyr, kan
het starten bij koud weer aarunerkelijk vereenvou-
digd worden door het opvolgen van onderstaande
raadgerringen.

1 . Te lat e ont steking veroor zaakd, moeil i jk star-
ten.

2. Probeer nooit te starten met geheel geopende
smoorklep; open deze sl-echts t/t, ged.eelte.

3. Sluit de luchtklep en draai de motor enige
malen rond , alvorens het c ontact aan te zet-
ten, i-ndien de motor met de hand op gang
wordt gebracht. '

l+" Zet het contact aan, houdt de luchtklep buna
geheel gesloten en slinger de motor op de-
zelfde manier aan als waarop dit bij norma-
lere temperatuur geschiedt 

"

5. Als de motor aanslaal houdt dan de luchtklep
nog weinig gesloten, totdat de motor voldoen-
de warm is om noruaal te lmnnen draaien.

6. Door de radiator te rmllen met heet water
zal- het starten vergemakkeli jld worden.

7 . r,et er opr dat de benzine naar en door d e
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carburat or stroourt . Het i s mogeli jk, dat de
cenzineleidingen door ijs verstopt ztjn, het-
geen te wi jten is aan water dat in de ben zt-
ne geraakt is.

BeÉieningsvoorschrlften voor né h,et starten
Na het starten dient men de rnotor zorg\ruldig te
inspecteren om er zeker van te zLJn, dat alle on-
derdelen goed functionnererl .

Controleer de oliedruk. Indj-en de meter geen
oruk aa.nwijst na 10 à L2 seconden draaieh.r
zeL dan .de motor stil en ga na wat hiervan
de oorzaak kan zrjn Indien de lagers in goe-
de conditie z:-jn en de juiste soort olie ge-
bruikt wordt, moet de oliedruk, als de motor
op vol-Ie snelheid draai,t, 2 kg/cn2 bedragen.
Indien de olie zeer koud of dik is, mag de
druk veel- hoger ztjn. hlanneer de olie uranner
wordt, zaT de druk van zeLf afnemen.

Controleer de waterci-rculatie. Indien geen
circulatie plaat s hee fL , zeL dan de mot or af
en ga fla: wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Laat de motor nj-et draaierr indien het water
kookt. De hitte hiervan op de cylinderwanden
breekt nl . de oliefilm en veroor zaalú,, boven-
di-en aanzienlijk waterverlies als gevolg van
snelle verdamping. i.

Let er opr dat er geen losse gereedschappen
op of nabij de motor liggen daar deze zodani-g
kunnen vallen, dat zL j aanzienli jke schade
veroorzaken.

Let er op: dat' de motor soepel en rustig
ioopt. Het is nogelijk, dat de motor tcch on-
regelmatig loopt, d.oordat één of 'twee cylin-
ders nog te koud ztjn. Wanneer de motor warm
wordt, zullen alle cylinders goed werken.
Mocht dit echter niet het geval zijn, zoek
dan de oorzaak op.
tiijk of er zich voldoende brandstof in de

2.

4.

{
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6.

7.

8.

9"

tank bevindt en of de ben z,rneleiding ni-et
verstopt is. De toevoer kan gecontroleerd
worden door de moer, die de brandstoflei-ding
met de carburator verbindt, enigszins los te,
draaierJ. Komt er een flinke hoeveelheid
brandstof uit de brandstofleiùi.ng, dan is dit
een aanwi jztng, dat er voldoende brandstof
naar de pomp gevoerd wordt. Stroomt er geen
of weini! brandstof uit de J-eidirg: zeL dan
de motor af en controleer de tank opnieuwo
Indien voldoende brandstof in de tank aanwe-
ztg j.s, control-ere men de leiding van de tank
naar de pomp op lekken, tengevolge van losse
verbindingerr gebroken moeren en gescheurde
of gebroken leidingen. Ga ook rrar of de lei-
dingen niet verstopt d.an wel geheel of ge-
deelteli jk dichtgeicrepen zi jn. Zijn de lei-
dingen e.d. i-n orde, controleer dan het mem-
braan, de veert jes of de kleppen van de
brandstofpomp.

Ga na of er nergens olie of water lekt.
Reinig het smeeroliefilter veelrmldig_; het
vraagt wei-ni-g t,j-jd en het waarborgb een goe-
de funet j-onnering van het filter.
Houdt alle brand stoffilters schoon en ki jk
hen regelmatig na "

Controleer de ventilator-aandrijving. Losse
ventilatorriemen veroorzaken slipp€[r v{'aar-
door een goed.e werking van de ventilator be-
lemmerd wordt en de riemen snel versli jten.
Laat de ventilator nooit zonder smeenniddel-
lopen, maar srneer ook niet bovenmatig, daar
het teveel op de er mheen liggende delen
ge slingerd wordt .

Let er op: dat de radiator niet verstopt i-s
tussen de ribben of bui zen, daar dit, de
lucht stroom belernmert en het koelvermogen
van de radiator vermindert.

lo.
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Het stoppen vpn de motor.
1. blen stopt de motor door het contact af te

zetteR.

2. Als de ternperatuur beneden het vriespunt ligb
en er wordt geen antirries-mengsel gebmih,
moet de motor en het gehele koelsysteem af-
getapt worden. :

3. Als er een antivpies-mengsel gebrrit<t wordl
moet dit gecontroJeerd worden, cm er zeker
van te ziJn, dat het ni-et zaL bevriezen. Het
is het beste oNn een menlsel te gebnriken, dat
nog niet zal- bevri ezen bi j een temperatuur,
die ver beneden de temperaturen ligb die ge-
woonli jk voorkcmen.

b. Vul de batterij niet, wanneer men de motor
juist heeft afgezet en de rrragen niet direct
meer gebmikt wordt. Di-t verhoogb nl . de kans
op bevriezing. Vul de accu, voordat de motor
voor de dagrit in gebruik genqnen wordt.

Opper,4inS

Indien de uagen 
'in een verrramde mimte uordt

geparkeerd, uaar bevriezing niet mogeLijk is,
knnrren de punten 2, 3' en 4 bui,ten beschouwing
bfi jven o
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c. fuiering
Be schri- jrrjng van het sm,eersvdte.em
De smering van de motor geschiedt onder druk
naar alLe krukas- en drijfstanglagers door mid-
de1 van een tandradpmp. De oliepcxnp wordt door
de nokkenas aangedreven. De pomp zuigt vanuit
het middengedeelte van het carter aan en perst
de olie door een kanaal in het blok.' Vandaar
vloeit de olie door een verdeler en door ver-
schillende leidingen naar de krukaslagerS. Van
de krukaslagers loopt de olie door speciaal
voor dit doel geboorde gaLen in de kmkas naar
de dri jf stanglagers. Het oml-ooptype-drukrege-
laar; bestaande uit'eerl zuiger met drukveer, be-
vjndt zreh in het oliepomphuj-s. De tussenas en
de hulpaandrijfas worden 'onder druk gesmeerd.
De nokkenaslagers, klepstoters, klepstelen en
cyli-nders worden gesmeerd door de olier' die van
de krukas- en dri jf stanglagers wordt afgesli-n- ,.
gerd.

Sneeri$struct i,e s
Oliepeil
Het peil van de oH-e in het carter word-t afge-
lezen op de oliepeilstok, On dit nauwkeurig te
iarnnen doen, maalcb men de uitgenomen peilstok
eerst schoon en steekt hern weer i-n het carter.
De stand van de olie moet gehandha.afd blijven
op het merk îfIilJLLrt op de peilstok.
Het verversen van de oli-e

alHet verversen van de ol-ie dj-ent ti-jdig te ge-
schieden. Hoe vaak dit gedaan moet worden hangt
van de cmstandigheden &fo Îraaronder de motor
zr-in taak verrj,eht en in welke mate hij onder-
houden wordt. Indien men de olie enlge malen na
2000 lm ververst en men neeft de cond.itie van
de afgewerkte olie regelmatig gecontroleerd, dan
kan aan de hand daarvan gemakkelijk vastgesteld
word.en of vaker ververst moet worden, cf dat men
ciit minder veehnrldig behoeft te doen. lÍlanneer
cle mot or nog nieuw i s, zal_ de olie vaker ver-
:rerst moeten worden, dan wanneer deze eenmaal
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i-ngelopen is. Dit is een gevolg van het feit,
dat door de inloopslijtage van verschillende
onderdel-en kleine deelt jes in de olie gerakenr
welke door veelrmldig aftappen van de olie ver-
wi jderd kunnen worden. Ook moet de olie vaker
ververst worden bij koud weer of als de motor
dikrÀrijls gestart wordt als hij koud is. Door
iret smoren ( choken ) en het draaien van de koude
'mot or word.t de oU-e nI . gemakkeli jk vermengd
met onverbrande brandstof en water. ltlaterdam,p
is een product van normale verbrand.ing en za]-
condenseren en waLerdruppels vonnen als het in
a.anraking komt met koude oppervlakken. l,Iater in
het carter zaL daarom het gevolg zijn van het
draaien van de koude motor en alJeen door de
olie regelmatig te verversen, zaL men dit water
lnrnnen verwi jderen .

Als men de oli-e ververst, is het niet raad zaan
het carter na te spoelen met petroleum, daar
het niet mogelfjk is om alle petroleum uit zak-
ken en doorgangen af te tappen zonder de olie-
pan af te nemen - de achtergebleven petrol-er:m
zar de ni-euwe olie nJ. weer verdunnen . De olie
raoet afgetapt worden als de motor warm is, dus
nadat hij een tijd gelopen heeft. De olie loopt
dan gemakkelijker en zal de ongerechtigheden
beter afvoeren. Regelmatig verversen van de oli,e
en het gebruiken van een goede oliesoort houdt
de kosten laag en voorkomt dure reparaties.

Gebruik goede oU-e
Het verschil- in prijs tussen goedkope olie en
oli-e van goede laraliteit is zeker geen wegge-
gooid geld, daar reparaties die het gevolg zr_jn
van het gebruik van een goedkope olle veel kost-
baarder zi3n, dan het regelmatig gebruiken van
goede olie. Sommige olién bevatten zhraveldeel-
tjes, die zeLf weliswaar geen nadelige uitwer-
king hebben, maar tezamen met bepaalde verbran-
dingsproducten zuren vonnen, die d,e metaalop-
pervlakken aantasben. Behalve door gebmilcraking
\,,ran uitgebreide hulpniddelen en door langdurige
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onder zoekingen i s het overigens zeer moeili jk
om te oordel-en of een bepaal-de smeerolie al dan
niet van goede lanraliteit is. In de practi jk is
het daarom het beste, om ol-ie te kopen van een
bekend en betrouwbaar merk. Het gebruik van een
gedoopte olie wordt aanbevolen.

De oliesoort
Orn vast te stellen welke olie het' best gebruikt
kan word,en, doet inen het beste z:.eh te houden
aan het advies van de oliemaatschappij van wel-
ke fiIen d.e olie betrekt . Het j-s trl . heel goed
mogelijk, dat twee schijnbaar gelijke olién van
verschillende merken voor geheel uiteenlopende
d oeleinden gebruikt, moet en word en . Gedurend e d e
inloopperiode dient een dunnere olie gebruil.ó
te worden. Voor de inloopperi-ode raden wij SAE
20 aan onder normale temp.eratuursomstandigheden

, eo een nog dunnere olie bij koud. weer. Na de in-
njperiode onder normal-e weersomstandj-gheden r3,-
den wij SAE 3R aan. Ligt de gemiddeldà tempera-
tuur boven 75" F, dan kan het beste SAE 4O ge-
bruilrb word en.

De hoeveelheid olie
Wanneer de olie ververst wordt, heeft men 6 li-
ter nodig. Het oliefilter moet tegeli jk met het
verversen van de olie' gureini-gd worden. Nadat
de motor lang genoeg gelopen heeft om het fil--
ter opnieuw te vullen, dient het oliepeil nog-
maals gec ontroleerd te worden . Gebruik altijd d e
oli-epeilstok bij het rmllen van de olievoorraad
en rnrl bi j tot aan het teken 'rFUT,T,rt.

Oliedruk
Hiervoor verwi Jz,en wi j naar
afstellen van de oliedruktt,

het gedeelte: ,,Het
onder d. ,,Onderhoud 

tt 
"
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Onderh oud
Dit ged.eelte bevat een korte be schri jving van
de verschj-l1-ende motoronderdelen en hun werking
en het geeft daarnaast uitgebreide instructi-e s
over het repareren, demonteren en weer monteren.
Ontlughtings- ep olienrlpiip
De ontluchtingspijp dient, om te voorkomen, dat
er st of en rmil in het cart er geraken . Het on-
derhoud ,van de ontluchfingspijp i-s zeer eenvou-
dig en het verdient aanbeveling de pr jp d.age-
lijks te reinigen.
Het reinigen.
1. Verwijder het opeengehoopte vuil van de bui-

tenkant van de ontluchtingspi jp.
2" Verwijder het deksel van de ontl-uchtingspijp.
3 . Doop het deksel in de smeerolie .

De oliepeilstok ( afb. l)
De oliepeilstok wordt gebruikt om het peil van
de olie in het carter te meten, Het peil van d.e
olie dient altijd gehandhaafd te bli jven tot aan
of in de buurt van het merkteken 'rFULLil. Zorg
ervoor, dat het oliepeil nooit beneden het merk-
teken rrDAltIGERtt staat.
Het oliefilteg
Aan het oliefilter dient regelmat,ig aand.acht,
besteed te worden. Het onderstuk van het filter
moet minstens r-,o vaak afgetapt worden, als de
oli-e in de motor vernieuwd wordt . ivlen ta.pt d.e
vervnilde olie uit het filter af door de grote
zeskante plug te verwijderen, waarna men het
filter enkele mi-nuten laat uitdruipen" trulen kan
ook de motor starten en hem zolang stationnair
laten draai-err t,otdat ongeveer 2 liter olie uit
het filter gelopen is. Draal dan de plug weer
in en rml zo veel olie in het carter bi j, daf
het oliepeil op de juiste hoogte staat nadat de
motor lang genoeg gelopen heeft, om het filter
te rmllen. Men kan het fil-ter ook reinj-gen door
het omhulsel te verwi jderen en het bezinksel
met een stukje hout van de buitenkant van het
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filterelement af te schrapetrr ofwel door het
filterelement te vervangen

Het afnemen van het filter van de motor.
1. Ta,p het koelsysteem af .
2. i{aak de slangverbindingen van de waterpomp

los.
3. Verw'i jder de bevestigingsbouten en neem het

fil-ter af .

Het uit elkaar nemen van het filter. (afb ,.2)
1. Verwijder het orohufsel van het filterelenent.
2. Verwi jder het filterelement .

3. Venri jder de moer van de klepveer, de veer
en de ontiastklep.

4. Was en reinig alie onderdelen.

Het in elkaar zetten van i:et oliefilt,er.I' 
3i:"5uui":l'l;':fii';î3,*"ilffi , 

"î,,.f; 
"f':fr:derstuk van het filter aan.

2. Plaats l:et fiiterelement.
3' 

|;5";:t,l'#T""3:fll"fr"r':**;.9:i:' 
van het

Het aanbrengen van het filter op de motor.
1. Smeer wat vet op de bevestigingspakking .';an

î::,';:i"irîi";"1, 
uf; 

*ro:Iîì15"";for.1 
* pa spen

2. Vervang de slang voor o" waterpomp, indien
deze beschadigd is.

3. Monteer het ol-iefilter met d.e bouten tegen
het cylinderblok.

i+. Draai de slangklemmen van de waterpomp vast.
5" Vul het koelsysteem.
6. start de motor en geef het filter gelegen-

heid z:.ch met olie fe rnrllen; rml daarna het
carter t of het juiste peil bi j .

De olj epan
De oliepan is het oliereservoi-r van d.e motor en .r

doet tever:,s dienst als bodem van het bovencar-
ter. Tn de bodem van de oliepan z:-jn aftapplug-
gen aangebracht.
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Het afnemen van de oliepan.
1. Tap de oli-e af .

2. l-Iaak de starterkabels los en verwi jder d.e
starter.

3. Verwj-jder de oliepeilstok.
4. Maak de bevestigíngsbouten los en neem de

oliepan af.
Het monteren van de oliepan,
l. Reinig de oliepan grondi-g en verwijder de

oude pakking.
2. Inspecteer de motor i-nwendj€ cp losse moeren,

bout€or splitpennen en borgdriiden.
3 . Breng een nieuwe pakking aan. Al-s het onder-

ste gedeelte van de vliegranelhuispakking be-
schadisd is, snijdt dit dan zo dicht moge-
lijk brj het bovencarter af en vervang het
door een zel-fde stuk nieuwe pakking.

l+. Breng de oliepan op z:-jn plaats en draai de
bouten in; vergeet de veerringen niet.

5. Draai de bouten licht aan; let er opr dat de
oliepan goed in het midden van de oliekering
van de krukas geplaatst is, zodat de mbber-
ring niet beschadigd kan worden.

6. Draai gelei-delijk de vUf bouten in het vlieg-
wielhuis en de drie bouten (."tr beide zijden)
j-n het bovencarter aan, f otdat ze goed vast-
ztLt,erl . Alleen op deze wijze wordt de hoek
van de oliepan goed in de hoek getrokken, die
gevormd wordt door het vliegîrielhuis en het
bovencarter.

7. Ga r&: of de oliepan in de goede stand staat
t . o. vo de keeruing aan de voorzi jde van de
motor en draai dan de vier kopbouten jn het
distributiedeksel vast .

8. Draai alle overbli jvende bouten vast .

9 . Breng de aftapplug aan.
10. Monteer de starter en de kabels.
11. Breng de oliepeilstok aan.
L2. Vul oli-e bi j tot op het juiste peil .

De ol-iepmp (afb. 3)
De oliepmp is bevestigd aan het eylinderblok en
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wordt aangedreven door een tandrrieJ, dat één ge-
heel vormt met- en zi-ch in het midden bevindt
van de nokkenas. Het ondereinde van de pomp
reikt tot onder in de oliepan en de oli-e wordt
door een groot filter aange zogen, hetgeen voor-
komt, dat rmil- in de pomp gezogen wordt . De
olieponp reikt tot in de o1ie, zodat de pomp
zonder bi jzondere maatregelen dj-rect aanzuigt.
Nadat de oliepan afgenonen.is, kan lnen de pomp
gernakkelijk verwijderen voor i-nspectie of repa-
ratie.
Hqt afne.men van de pornp (afb.A)
1. Neem de oliepan af.
2. Maak de bevestigingsbouten van de pomp los .

3. Trek de oliepoulp uit het eylinderblok. Zorg
er voorr dat de PomPr na het losmaken van de
boutehr bij een normale stand van de motor
nj-et uit het cylinderblok valt.
Aangezíen de pomp i-n een oliebad werl<t, is

. reparatie zelden nodig.
Het afstel-lgn van de oliedru_k
De oli-edruk wordt automatisch geregeld door een
veerbel-aste omloopklep . De ze inrichti-ng i- s in
de oliepomp ingebouwd. Men veronderstelle niet
te snel, dat de oliedruk te hoog of te laag is;
pas als men er zeker van is, dat de gebruikbe
ol-ie van de juiste dikte is en al-s de rnotor vol-
doende hrarm is, kan men hierover een juist, oor-
deel vormen. ntanneer de lagers versleten raken,
zal er meer olie langs ontsnappen en dit zal_ d.e
oliedrlk enigszins verlagen. Het i-s niet raad-
zaaín' om te trachten dit kleine drukverlies te
c orrigeren door de oliedmkregelaar bij te stel-
len, ae.nge zien de extra hoeveelhei,C olie, die
door de versleten lagers weggeslin gerd wordt,
de cylinderwanden reeds overmatig sneert. De
meest normale oliedruk is lr B kg/elrr2 bi j^16O0
o/n en bi j een olietemperatuur van + l4óo F,
hetgeen overeenkomt met Or35 tot Qr| Fe/"e bij
een stati-onnair draai-ende motor .
Bij snelheden, die hoger liggen dan ló00 o/n
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%aL de oliednrk hoger zi jn. Ook nanneer de olie
koud is, is de dnrk hoger, De dnrk za]- eveneens
variéren bij . verschillende me,rken en soorten
olie. AIs het nodig i.s de olÍedruk te-wijzígen,
ga_ dan als volgt te werk:
Venrijder de plug aan de linker zijkant van de
olieparlo Met behulp van specj-ale sleutels kan
de oliedmk door" deze opening bijgesteld worden
(afb. 5 en 6) . Met een haakse steeksleutel wordt
de contramoer A losgedraaid, waarna met een sok-
sleutel of een schroevendraaier de kopbout B
aangedraaid wordt- als de druk verhoogd, dan we1
losgedraaid wanneer de dn.k veminderd moet wor-
den. Denk er aan na het af stellen d,e contrarnoer
weer vast te draai-en.
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Cvlinde$i en krukkast
Het cylinderblok en het bovencarter zijn uib één
stuk gegoten. De wateruantel loopt langs de gehe-
le lengte van de cylinders en langs de z:bLingen
van de in- en uitlaatkl-eppen. Di-t systeem geeft
een gelJknatige koeling van de zuigers en cylin-
derwanden, terwijl ook de olie hierdoor beter op
lage temperatuur gehouden wordt . De ,'c y-Li n d e r s
mogen 0, Oó0rr uitgeboord worden.

De krukas
De krukas is een bewerlcb smeedstuk met oppervlak-
geharde lagers. De nominal-e dianeter van de
hoofdlagers is 2à", terwijl de nominale d,iameter
van de dri jf stanglagers ztt i-s. De as heeft ge-
boorde doorgangen, om de olie onder dmk naar de
drijfstanglagers te voeren. Al-vorens roen de as
in de motor monteert, moeten de doorgangen met
een draadborstel gereinigd worden (afb. 1).
fudat de hiervoor verinel-de di-atreters nominaal
zt jn, geven wi j in onderstaande tabel de juiste
standaardmaat en ondermaat, t of op wel-ke d.e as
af ge slepen mag worden.

Maat
Standaard
.O2O ondennaat
.040 ondermaat
" 060 ondermaat

Hgofdlager
2,498/2, h97,,
2,47812 ,477'l
2, t+58/2 , t+57'l
2,1+38/2 , t+37,,

Dri jf staqglages
1,988 /L,g87"
L,g6s/L,967,,
1, 948 /L,947"
L,g2g/L,g2?"

Hgi verwijderen van het krukastandwiel
Ind ien er voor dit doel geen ge schil<te pers be-
s chikbaar is , kan de volgende meth ode aangewend
wordell " Ten gevolge van de buitengewoon strakke
bevestiging van het krukastandwiel j-s het bijna
onnogeiijk dit tandwiel met een van de gewone in
de handel verkrijgbare tandwieltrekkers van de as
te verwijderen. Daar aangenomen mag worden, dat
het tandwiel alleen van de krukas verwljd.erd moet
worden indien het geheel versleten of beschadigd
is, kan gen op de volgende wijze te werk g"an.
Met een *tt boor boort men een gat in het tarrd-
lriel op de plaats, die ligb midden tussen d.e hoek
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van de spiebaan en de dichtst hierbij liggende
basis van een tand. Spli jt dan het tandwiel met
een beit"el en trek het van de as.
Waarschuwing z Zorg er voor niet in de krukas te
boren.

Het aanbrengen van een nieuw tandw-iel.
1. Leg de halvemaanspie j-n de as.
2. Leg het tandr,riel op een asbestplaat of een

ander rmurvast materiaal en verhit het aan
beide zi jden geli jlcnatig met een brand oT t
totdat het een zwakke strogele kleur ver-
toont (Rfs het tandwiel schoon is, is d,eze
kleur een aanwi jztng, dat het tot ea. \5Oo F
verhit is ) .

3 . Zel het verhitte tandw"iel op de kmkas en
sla het snel met een voor dat doel geschllte
dri jver op zr.jn plaats. Een stuk p:'jp met een
diameter van ztt kan als drijver gebruii{t wor-
den.

4. Laat het tandw1el en de as afkoelen.

$et vliegwiel
Het vliegwiel is aan de krukas bevestigd met
vier bouten en twee paspennen. Een kleine pas-
pen wordt gebruikt om de juiste stand van het
vliegr,riel op de krukas te Imnnen bepalen en af
te stellen (afb .2). Het merkteken, dat aangeeft,
dat de zuigers 1 en 6 in hurr hoogste stand
staan, kan lraargenomen worden door een gat, dat
in het vliegu1elhuis geboord is (afb .3) .

Het afnernen van het vlleguriel.
1. Aannemende, dat de koppeling gedemonteerd is,

verwi jdert men eerst de splitpennen en de
moeren van de vliegwielbouten.

2. Verwj- jder de startmotor.
3. Verw-ijder het vliegsiel (afb.4).
4. Controleer het vli-egwiel en de starterkrans

op eventuele beschadigingen.
5. Als het nodig i-s een beschadigde starter-

krans te vervangeor let dan op de stand van
de schuine kanten aan de tanden, zodat het
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nieuwe tandwiel op de
bracht kan worden 

"

juiste wijze aange-

6" De starterkrans kan van, h,et vliegwlel afge-
nomen worden met behulp van een grote door-
slag en een zware hamer, Eij het aanbrengen
moet de nieuwe starterkf ans ver'hit worden,
jnaar niet Ì:oger dan l+5oo F en vervoigens op
het vii-egwiel gekrompen vrord en . L,et er opr
dat de krans in de juiste positie op het
'rliegw'iel komt te liggefi. 

:

Het weer mgnteren van het vliegwiel.
1. Breng de nieuwe oliekering in l:et vliegw1el-

huis aan (afb .5). '

2" Polijst het oppervl-ak van h'et vliegwiel, waa.r
de oliekering het viiegwieJ- zal raken; dit
oppervlak mag niet bekrast 4jn of anderszins
be schadigd .

3 " Draai het vliegwiel, zod.at het pasgat tegen-
over de paspen in de krukas komt te liggen
(afb .6) .

l+" Eireng het vliegwiei op de kmkas aan en trek
dit met behulp van de moeren vast; cra.ai al-
re moeren gerijlcnatig aan.

5 . Breng de paspennen en de expansietrrluggen aan.
6. Plaat s een incicateur orr het vliegwi-ei en

controleer de concentri-citeit van het asgatl
de afwijking nag niet groter zLJn dan .Ò05;'
(afb "?) "

7. Controleer vervolgens het oppervlak van het
vliegw1el. Ook hier mag de af wi jking ni et
groter z:_jn d.an "005" (afb.g).

8,, Breng de spiit,pennen ea.rl ,

Fiet vliegwielhy.ig
Het vl-iegwierhuis is een giet stuk, dat niet ai-
leen het achterste gedeelte van iref c;rlind.er-
biok en cle oliepan omsluit, ma.ar ock een omJrul..-
sel- vorint voor het vliegwiel en de koppeling"
Hat is tevens de achterondersteuning voor de
mot ar i ook de versnel.ij ngsbak is er aan beves-
tigd.
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Het verwijderen van het vhegwielhuis.
1. Tap het ca.rter af .

2. Demonteer de koppeling
3. Verrrrijder het vU-egwiel (afb .9).
l+. Als de motor niet uit het chassis genomen

wordt, plaats dan.allereerst een goede onder-
steuning onder het achterste gedeelte van de
oliepan. Deze ondersteuning moet zo groot
za$, dat de oliepan niet beschadigd kan wor-
den. Gebruikt men een crick, dan plaatse men
tussen de crick en de oliepan een flink hou-
ten blok.

5. Verwijder de bevestigingsbouten van de ach-
terste motorsteunen.

6. Verwijder de bouten van het vliegwielhuis.
7. Neen het vliegwielhuis van de motor af . Het

is mogelijk, dat hpt vliegrnrielhuis met een
zachte hamer van de ztLLing losgeklopt moet
worden, omdat de pakking aan het gietstuk
blijft kleven.

Het monteren van het vliegwielhuis.
i. Breng nieuwe pakking op het vliegwielhuis

aan.
2. Monteer het vliegwielhuis aan de motor; draai

de bouten aan tot zLj bi jna vastzitten.
3 . Met een indicateur controleert men nu de con-

centrj-citeit van het ga.t in het vliegwiel-
huis ten opzlehte van de krukas (afb.lo). De
afudjking mag niet groter zLJn dan ,0101t " ALs
het nodig is kan het vlieg^Iieihuis enigszins
op Ce bouten verschoven worden. Indi-en het
vliegwielhuis volkonnen concentrj-sch zfrrdraai
dan Ce bouten vast en breng de bouten van de
a.chterste mot orsteunen weer aan " Als alle s
is vastgedraaid, controleer dan nogmaals of
het vliegwielhuis ti jdens het aandraai-en van
de bouten niet versehoven i-s.

l+ " Controleer de achterflens van het vf iegwiel*
huis (afb.11 ), De afwi jking van het achter-
vlak mag niet meer dan " 00ótt bedragen.

5. Met de kmkas tegen het achtergedeelte van
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de motor aengedrukú, moet nu de schuj-ne spe-
ling tussen het vliegwielhuis en de krukas
gecontroleerd worden. Deze mag variéren van
.014rt tot .020fr (afb . L2 en f4).

6. Breng een nieuwe oliekering in het vlieg-
wielhuis aan (afb. 13 ) .

7. Ga har of er over het vetkering-loopvIak van
de kmkas geen krassen of nrwe gedeelten ziL-
ten. Eventueel Imnnen d,eze met fijrl schuurpa-
pier bi jgepoli jst worden (afb. 14) .

8. Breng het vliegr,riel op de motor aan . ,

9. Monteer de koppeling tegen het vliegrriel.
,
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De nokkenas
De nokkenas wordt gedragen door vier grote la-
gers in het carter. Deze lagers hrnnen uitgeno-
men en vernieuwd worden. De nokkenas wordt aan-
gedreven door middel van een tandrriel, dat in-
gri jpt op het krukastandwiel . Men behoeft
sl-echts de twee centerpunten A en B op het nok-
kenastandw1el resp. krukastandwiel- tegenover
elkaar te plaatsen. Verdere controle is niet
nood zakeli jk. ( afb . 1) .

Het uitnemen van d.e nokkenas.
1. Verwi jder de oliepa.rl.
2. Venri jder de oliepomp.,
3 . Verw'ijder het distributiekastd.eksel.
l+. Verwijder het kleppendeksel; dmk de klepve-

ren met een klepveertang sam€rr zodat alle
klepst oters gelicht en met een I 3 /t6t, stift
vast gezet kunnen worden. (afb . 2) . Ver"udjder
de veer voorzichf i,g, zodat de stíft niet weg-
schiet en de vingers niet belarel-d raken.

5 . Trek de nokkenas uit de motor. Het is moge-
l-ijk, dat de krukas enigszins gedraaid moet
worden orn de nokkenaslagers gelegenheid te
geven de krukken van de krukas te passeren.

6. Draai de moer van de nokkenas af en pers de
as onder een pers uit het tandwiel . Hj-erbi j
dient men er voor te zorgen, dat het tand-
w1el voldoende ondersteund wordt .

7 " Hoewel het zelden nodig zaL zijn om het druk-
lager van de nokkenas af te nemen, kan dit
op de volgende wijze gebeuren" Met een bran-
der wordt het lager snel verhit. Laat het
afkoelen en boor er met een 5 fi"6u boor een
gat in. Tap er een 3/8" draadgat in; met be-
hulp van een 3/8t, bout van de juiste lengte
kan het lager nu van de as getrokken worden "I. Indien n ie uwe nokkenaslagers aangebracht
moeten worden, verwijdere men de oude lagers
met behulp van een d ri jver ( afb .3 ). De zelfde
dri jver kan gebruih, worden om de nieuwe la-
gers iJr te per$€n.
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Het weer monteren van de nokkenas.
1. Zel de hal-vemaanspi-e in d e as .
2. D?* een weinlg vet of dikke olie op de borg-

ring en zel deze op het tandwiel .

. 3. Pers het tandwiel op de nokkenas. Nadat dit
gebeurd i-s moet de borgring nog vrij over de

' borst van het tandwiel In:.nnen draaien.
l+. ZeL het geheel in de motor en draai de moer

stevig vast .

5 . Als h:t druklager vervri jderd is, pers dan
een nieurv lager in.

6. Breng nieuwe lagers aan met een drijver. De
lagers zijn aan één zijde d.oorgezaagd, laten
z..ch daarom goed in het huis persen en be-
hoeven ni-et opgeruimd te worden. Niettemi-n
dient men de as op de juiste speling te con-
troleren; de speling mag variéren van .0015"
tot .0025".

7. Zorg er voor, dat men bij het aanbrengen van
de nokkenas de lagers niet beschadigt, daar
deze hierdoor gewoonl ijk vastlopen.

Het tussenastqndwiel-
Flet tussenastandwiel j-s genonteerd op een às r
die draait in een lagerbus, die in het cylinder--
blok geperst is. De as wordt onder druk gesmeerd
vanuit de hoof d-ol-iedoorga,ng. De as en het
tandwiel zt jn eveneens doorboord en wel zo t dat
bij i-edere omhlenteling van het tussenastandwiel
tweernaal een straalt je olie in een groef aan de
acht erzi jde van het tussenastandwiel geperst
wordt " Door de centri-fugaalkracht wordt deze
olie door nauwe openingen, die van de groef
naar de omtrek van het tandwiel leiden, naar de
oppervlakte geslingerd. Hierdoor r,uorden ook de
and ere tandwielen overvloedig gesmeerd ( afb ,l+) ,

Het verwijderen van het tussenastand.wiel en d.e
lagerbus.
1. Verwijder het distributiekastdeksel,
2 " Trek het tussenastandwiel met de as naar vo-

ren.
3 " Pers de as uit het tandwiel ,
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4. De lagerbus kan venrj-jderd worden met behulp
van een drijver.

Het aanbrengen van een nieuw tandwiel en een
lagerbus.
1. Breng een nieuwe lagerbus aan; let op de

plaats van het oliega.t. Draag er de uiterste
zorg voor, dat het gat in de lagerbus salnen-
valt met het gat in het bovencarter. De drii-
ver, gebnrild voor het venrijderen van de ou-
de bus, kan ook gebruikt rnrorden voor het j-n-
zetLen van de nleuwe (afb .5).

2 - De lagerbussen l:ebben de juiste afineting. Al-
vorens de lagerbus aan te brengen is het
raadzazrn de as eveR in de bus te passen, De
speling mag variéren van .001fr tot .0015tf "

3. Leg de halvemaanspi-e j-n de as en pqrs de as
in het trrssentandwiel .

4. Breng wat vet aan op de dmkring" Hierdoor
zaL de dnrkring beter tegen de tandwielnaaf
blijven zj-tten tijdens het aanbrengen van het
tandwiel.

5. Steek de as in de lagerbus, zeb de tanden van
het tussentandw'iel in de goede positie t, o.v'
de tandrrieJen ven nokkenas en waterpomp en
pers dan het tussentandwiel op zijn pJ-aats.
Indien het nokkenas- en waterpomptandr,riel
intussen niet verdraaid ún, i-s l:et niet no-
dig de onderbreker opnieuw af te stellell .

Voor het geval d.e tar:dwielen wel verdraaid
. zijn, verwijzen wii naar het onderwerp ,,ht-

stekingsaf stelli.ngrt hieronder .

6. Monteer het distributiekastdeksel .

Het distributieka stdeksel
Het distributiekastdeksel is gewoonlijk van ge-
goten tjzer en het ornsluit de tandwieloverbren-
ging aan de voorzijde van de motor.

De voorste motorsteunen zfin op het distributi-e-
kastdeksel aangebra.cht. De af stelschroeven voor
de nokkenas, de tussenas en voor de waterpomp
,ii: in het distributiekastdeksel a"angebracht.
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Het afnemen van het distributieka'std.eksel .
1. Verwijder de klauw voor de slinger op de

krukas en de snaarschijf voor de ventilator-
aandrijving.

2 . Verw-i jder d e nogren van d e not orsteunen . Al-s
heù nodig is het voorged.eelte van de motor
omhoog te brengen om de motorsteunen te ont-
fast€rr plaats dan een flinke houten blok
bussen de- crick en de oliepan, zodat de cri-ck
de oliepan niet kan beschadigen. Als het no-
dig is, kan de motorsteun van het distrj-bu-
tiekastdeksel afgenomen word.en.

3. ir{aak de bouten van het distributiekaStdeksel
l-os en trek het deksel- van de motor af ; de
oli-ekering van de krukas zal- tegelijk met het
deksel van.de as afgetrokken worden.
hianneer men geen nieuwe pakking of kering
ter beschikking heeft, dient men bij het ver-
wijderen van d.eze delen zeer voorzichtig te
werk te gaan.

Het weer aanbrengen
butiekastdeksel .

1. Spoel en reinig het distributiekastdeksel en
breng een nieuwe pakking aan. Draai de coo-
tramoeren van de stelbouten los en draai d e
bouten twee à drie slagen terug. '

2. ZeL de oliekering voorzi-chtig op de krukas
en schuif de ze ongeveer lrt op de as . Indien
mogelijk gebruike men een nieuwe pakking en
ring.

3. Plaats het ,Cistri-butiekastdeksel op de olie-
kering; let er opr dat de kering goed i_n de
hiervoor be st emde groef van het ,C.eksel komt
te liggen.

h. ùn te vermijden, dat er moeili jkheden ont-
staan bij het hreer aanbrengen van het deksel
wat betreft de plaat s j-n de oliepan voor d e
oliekering, naalú men de oliepan 1os en laat
het voorste gedeelte f/en tot L/ 4rr zakken.
tJaarna zel men het distributiekastdeksel op
de motor (o* dit te Imnnen d.oen, verplaatsi

'

a^an de motor van het distri-



I 'qlv



6.

2F-5

nen de crick, die de motor ondersteunt ) .
5. Let er op: dat de oliekering goed in de olie-

pan gelegd is.
Breng de bouten van het distributiekastdek-
se1 aan. Draai eerst de bouten van het cylin-
derblok licht aan, draai dan de bouten van
de oh-epan vast en de bouten tussen het dis-
tributiekastdeksel en de oliepart. Vervolgens
lmrrnen alle bouten van het distributiekast-
deksel vastgedraaid ;úorden. Houdt de ofieke-
ring concentrisch t . o, v. de krukas .
Breng de motorsteunen treer aa^n.
Monteer de snaarscffi voor de ventilatoraan-
dri jving en de klauw op de krtrkas.
Stel de drukbouten van de nokkenas, de as
van het tussentandwiel en de waterponpas bij.
Dit doet men door de eontramoeren los en de
stelbouten aan te draai€trr totdat deze laat-
sten met hun respectievelijke assen in eon-
tact komen. Daarna draait nen de bouten onge-
veer L/S slag terug en zet men d.e contraJnoe-
ren vast (afb 

" 6) .

7.
8.

9.
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De krukas-hoofdlagers
Door de toepassing van zeven krukaslagers is
aan beide zijden van elk drijfstanglager een
krukaslager geplaat st ( afb.l ) . liet deze con-
struetie wordt het tri-l-len bij hoge snel-heid
vermeden. De rniddel-ste en achterste lagerkap
worden door vi-er 7ft6,r bouten op hun plaats ge-
houden, terwi jl de overigen bevestigd worden
door twee I/2n bouten. De losse lagerschalen in
de kap en in de bovenste helft van het lager
zi jn uj-tneembaar en onderlin g verwisselbaa.r .

Revj.sie ven de lagers moet gescliieden door de
schalen te vervangen. Deze schalen zijn geheel
afgewerkt voordat ze aangebracht nrord.en, zodat
ruimen of biischuren ni-et nodi-g is. Vernieuwi-ng
van de lagers wordt hierdoor zeer eenvoudig. De
schalen ztJn voorzien van een klein lipje, dat
in een uith olling va lt, waardoor voorkornen word.t
dat de schaal heen en Îreer gaat sehuiven of
ronddraaien. Deze schal-en zLJn ongeveer L/t5r,
dik en Imnnen niet verwisseld worden met de bo-
venschalenr welke gebruikt worden in combj-nati-e
met babbitlagerkappen. Het lagermetaal, dat g€-
woonlí ik met de prec j-sielagers t oegepast wordt ,is harder en heeft een hoger smeltprant d.an het
gewone babbitmetaal, zodat hierbij ook d.e kruk-
as gehard moet zi jn.

Het vervangen van de kruka slagers.
Het is niet nodi-g, de mot,or uit het chassis te
nemen, wanneer de krukaslagers vervangen moeten
worden, behalve natuurlijk wanneer de krukas zo-
danig versleten of beschadigd is, dat men ook
de ze moet vervangen 

"

Het onderstaande za]- U behuipzaam zijn bf j het
vervangen van de lagerschalerr voor het geval
de motor j-n het chassis bl_ijft liggen.
l- " Maak de aceukabel los .
2 " Maak de kabel van de starter en d.e overige

electrische leidingen los en neem de starter
af.
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3. Tap de olie af.
l+. Verrrri jder d.e ol-iepan .
5. Verwi jder de oliepomp.
6. Draai aIle bouten van de krukaslagers Ios.
7 . Verwj- jder slechts één lagerkap tegeli jk en

vervang de lagerschalerl . De bovenste schaal
vernrijdert men door een kLein pennet je in het
kmkas-oli egat te steken, waarna men de kruk-
as ronddraait en de schaa.l van zeLf naar bui-
ten geduwd wordt. De nieuwe lagerschaal kan
op dezelfde wijze aangebracht worden (e.fb.2) -
Itlaarschr]wi-ng: Denk er aan, het permet je te
verwiileren voorrlat men de lagerkap hreer mon-
teert.

8. Breng de onderste sehaal en de lagerkap weer
aan en d.raai de moeren vast. Ifanneer geen
krachtsleutel beschikbaar is, gebruike men
een Lzn sleutel-. Zte de tabel ,,Krachtsleutel-
spanningentr,

9 . Nadat men nieuwe druklagerschalen in het ach-
terste lager heeft aangebraeht, eontrolere
men het einddruklager ( afb .3) . Zi-.e tabel
,, Spelingenft . Als het nodi-g is bestaat er
geen bezwaar on ter verkrijging van de juis-
te speling de druklagerschal-en wat af te vjj-
l-en.
Kijk grondig na. of er in de motor geen schroe-
ven, bouteilr moeren of dergeltjke los zitten.
Breng de oliepan we.er aan.
Monteer de starter.
Maak de starterkabels vast.
Sluit de batteri- j aan.
Vul het earter met de juiste oLie tot aan
het mer}úeken ItI'UT,T.tt op de oliepeilstok.
Start d,e motor en controleer onmiddellijk de
oliednrk. I"e,at, als de drt.k voldoende is, de
motor een paar minuten lopen terwijl men na-
gaat of er nergens olie lekt . ZeL d.aarna de
motor af en controleer noguaals het oliepei-l .
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De dri.if stangen
De drijfstangen lmnnen op trce verschillende ma-
nieren gelagerd ztjn. Bij het centrifugaal ge-
goten ty?e wordt, nadat de bovenste en onderste
lagerschaal vertind zi jn, het lagermetaal in
een centrifugaaltnachine ingegoten en daarna be-
werl<t om het lager goed om de kn.ichalzen te la-
t en pa s sen . Dit t)lpe kan bi j ge st eld word en d oor
het wegnemen of aanbrengen van vurlplaatjes.
Brj het ty?e, waar de losse lagerschalen inge-
legd worden, ligb de scheiding ùussen de kap en
de stang i-ets ond.er het midden, zodat de schei-
ding tussen de lagerschalen niet op' dezelfde
hoogte ligt als die tussen de kap en de stang.
Dit ty?e wordt nog onderverdeeld in twee uit-
voeringen Eén daarvan heeft slechts aan één
kant rnrlplaat je s, terwi jI er geen rmlplaat je s
gebruikt worden aan die karrt, lìraar de lagerseha-
len geborgd worden. Bij dè tweede uitvoering
worden in tt geheel geen vulplaat jes toegepast.
Indien dus bij dit laatste typ" de lagers gere-
viseerd moeten worden, dan moet dit geschj-eden
door het gebruik van nieuwe lagerschalen. Wij
waarschuwen er vbor, niet aan de drj-jfstang be
vijlen of te slijpen, daar nieuwe lagers niet
gemonteerd lnrnqen worden in drijfstangen hraar-
aan gevijld of geslepen is.
Opm.erkine z ZoaJs de dri jf stangen en lagerkappen
door de fabri-ek afgeleverd worden, z: jn ze aan
de nokkenaszfide en aan de vòòrzijde gemerkb met
het nummer van de cyU-nder waartoe ze behoren.

Het verwijderen van de drijfstangen.
hlaarschuw-j.ng; Houdt bij het demonteren drijf-
stang en drijfstangkap bij elkaar, daar het an-
ders niet mogelijk is deze delen weer te monteren.
1. Verwj- jder de oliepan,
2" Verwj-jder de cylinderkop.
3. Het is niet nodig de oliepomp te ver:urijd.ereor

hoewel door het afnemen van de pomp het wer-
ken aan de dri-jfstangen veel gemakkelijker
wordt.
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Draai de krukas rond tot de drijfstang i-n
een goede posi-tie gekomen is om de lagerkap
te Inrnnen afnemen. Venri jder de splitpennen
en de moeren.
Tik nu met een zachte haner (leer of fiber)
de drijfstang los en verwijder de lagerkap.
Duw met een stuk hout de zuiger en de drijf-
stang door de cyli-nderboring naar buiten.
Draag er z,org voor, dat de drijr"tang hierbrj
de cylinderwand nj-et besehadigt. Men kan dit
het beste voorkom.en door om het uiteinde van
de drijfstang een poetslap te r,rikkelen.
Herhaal bovengenoemde handelingen voor iede-
re dri-jfst,ang. Men kan het nog vlugger doen
door de lagerkappen van de twee drijfstangen,
die in het raagste punt staan, tege$kertijd
te verwijderen.

Het weer monteren van dri jf stangen en zuÍ-gers.
1. Inspecteer of de knrkas geen ruure oppervl-ak-

ken of krassen vertoont, daar deze de nieuwe
lagers lmnnen verrrielen. AIs er ergens rulre
oppervlakken uraargencmen worden, gebruik dan
een oliesteen of heel fijn schuurlinnen om,
'de as te polijstenl reinig de as na het po-
lijsten zorg\ruldig.

2. Neem de goede zuiger met bi jbehorend.e dri jf-
stang en draai de lcmkas in de goede positie.

3. Met de zuigerveren samengednrlct slaat men
vervolgens met een hanersteel of houten bfok
de zuiger net de veren in de cylinderbori-ng.
Tegelijkertijd l-ette men er op: dat de drijf-
stang ten opzichte van de krukhals in de goede
stand staat.

4. Als de zuiger zi-eh geheel in de cylÍ-nder be-
vindt, 1"9'dan de- bovenste lagersehaal in en
trek de dri jf stang tegen de kmkas aan.

5. te.g een stukje van een voelert je van Lfqt
Llzu x "0o15rr in de lagerkap. plaats de on-
derste lagerschaal Í:n de kap en bevestig de
kap aan de drijfstang. Draai de noeren vast
en probeer de drijfstang zijraarts te bewe-

5.

7.
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6.

7.

8.

gen. De drijfstang moet in ztjwaartse rieh-
ting bewogen lcunnen worden door er flink met
de hand tegen te dntkken. Als op deze wijze
een juiste beweegbaarheid van de drijfstang
verkregen is, verwijdert men het stukje van
de voeler en bevestigt men Ce :kap van de
drjffstang opnieuw. De moeren worden even ver
aangedraaid en de beweegbaarheid van de
dri jf stang wordt opnieuw gecontroleerd. De
drijfstang moet nr. gemakkelijk bewogen }arn-
nen worden.
Draai de moeren tot, op de juiste spanning
aan (afb.l), Zi..e hiervoor de tabetr achter in
dit boekje. Heeft men Been krachtsleutel ter
beschikking, dan is eefi flinke kracht . aan een
lOft lange sleutel nodig on de noeren goed
vast te draaien.
Herhaal de hierboven genoemde handelingen
voor alle drijfstangen.
Breng nieuwe splitpennen aan.

Het weer aanbrengen van de drijfst+nglagers.
Als er boverrmatige speling ont staat tussen de
as en de lagerschalen van de drijfstang, moeten
er nieuwe schalen aangebracht worden. Als de
speling tussen de nieuwe lagers en de krukhal-
z,en ook te groot is, slijp dan de kmkas af en
gebruik -ondermaatlager s .

De drijfstangen }a;nnen op onderstaande wijze
vervangen worden.
1. Verwijder de oliepan.
2. Plaat s de krukas zodanig, da,t de lagerkap

verwijderd kan worden.
3. Verwijder de splitpennen, de moeren en de

bouten.
l+ " IOop rnet een zachte hamer de lagerkap 1os en

neem hem van de dri jf stang af .

5. Vervang de lagenschal€rr zoals tevoren uit-
eenge zeL werd onder de punten 4, 5, 6 7 en 8.

6. Breng de oliepan ureer aan.
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Zuigersjn zJriffsfpennen
Indien rrviirrnaat-zuigers en -zuigerveren in uit-
geboorde of gehccnde cylinders aangebracht wor-
den, moeten de spelingen zorg\ruldig gecontro-
leerd worden. Zte hj-ervoor de tabel over ,,Spe-
lÍngenft.
De àuigerpennen zijn vastgeklemd. in het boven-
ejnde \ran de drijfstang en poeten op de juiste
rrijze in d.e zuÍger aangebracht woid.en.
Bij a}rminiurn zuigers moet de zuigerpen nauw
passend j-n de zuiger gaan en bij nornale kam.er-
tenperatuur . vereist het een flinke dnrk met de
handpaln, Teneinde het aanbrengen van de zui-ger-
pen te vergemakkelÍ-jken, kan de aluminirrn zui-
ger gedurende een paar rninuten in kokend water
gelegd worden. (Smrrrige motoren hebben geheel
z.deveqde zuigerpenneor die met een bus in de
drijfstang gelagerd zijn; monteer de zuigerpen
op dezelfde w1 jze als in alumi,nir.rm zuigers " )
Let er opr dat de bout stevig aangedraaid wordt
en op dezelfde wijze geborgd als dit vòòr de de-
montage het geval hras. ùn te controlereh of de
zuigerpen goed pas is (Ui j ah:minir:m zuigers )
houdt ,men de zuiger horizontaat; het gewicht van
de driJfstang mag nu de pen in de zu+ger niet
d.oen draaien (afb " 2) . Ah,rninium zuigers moeten
ingezet, worden met de groef aan de linkerzLjde
van d,e motor. Dit i-s nodig, aangezien de drtrk-
zijde van de zuíger een groter draarylak heeft
darr de groe f zijde. De aluminium zuigers zt jn
gewoonlijk gemerl* met het woord. rrFRONTtf , het-
geen betekent, dat die zijde naar de voorkant
van de motor gericht moet %:-jn,

Het bevestigen van de zuiger aan de drijfstang,
fu bevestigÍng aan de zuiger van de drijfstang
te vergemakkelijken, kan men aluminium zuigers
een paar minuten verhitten in kokend water "

1- Neem de zuigerpen uit de zuiger..
2. Steek de dri jf stang in de zuiger met het gat

voor de klembout naar de open zi jde, van de
zuiger gekeerd.
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3. .Zel de zuigerpen in de ztriger, zodat de groéf
s.anenvalt met het gat voor d e klembout . &,
de zuigerpen genakkelijk door het Éat van de
drijfstang te lnrnnen steken, buigt men het
gat licht open (afb . 3),

l+. llanneer de groef in de pen in lijn ligb met
het gat voor de lclembout, brengt men de bout.
met de sluitring aan, .

5. .Draaj- de bout krachtig met een Lztt lange
sleutel aan.

6. Ga r&r of zuiger én dri jf stang goed in li jn
liss":.

ZuiAe_rve,rgn
Als men nieuwe zuigerveren aanbrengt , rlor:t m€in

eerst iedere veer in de cylinder pas si:n en RO.-
gaan of er tussen de uiteind.en de jUiste nrimte
van .O15tr tot .O2Otf openblijft. Indien het rro-
dig is, dat de opening vergroot wordt, moet de
veer behandeld worden zoals afb. l+ aangeeft. Als
de veer in een bankschroef gezet wordt, dient
men de bekken van de schroef met een zaeht ln€-
taal te bekleden. De uiteinden van d.e veer noo-
ten naar elkaar toe gedrukt worden, zodat de v\È
langs beide eind,en tegeli jk vi jlt. Als men d.e

veer in de cylinder zel op de grootte van de
opening te controler€nr druk hem dan met behulp
van een zui-ger halvervrege in de cylinder, zodat
de veer goed recht zrt (afb . 5).
Iedere nieuwe veer moet op speling geeontroleerd
worden door de veer rondom door de veergroef
van d.e zui-ger te roJ-len ( afb . 6 ) . Als . de veer-
groeven goed schoongemaakb zijn, zu1Jen de ve-
ren overal goed pagsen. Doch i-ndi-en zL j te pas
zijn, kan men ze op een stuk zeer fiJn schuur-
linnen, dat op een plat vlak gelegd is, r*at op-
sehur€rlo, Dmk bij het sehuren de veer licht en
gelijl<nnatig aan. Bij het aanbrengen van de v€-
ren lcunnen zrj over dunne metalen strookjes ge-
schoven worden. De veren moeten steeds met zorg
behandel-d worden, zodat zLj nj-et verbuigen of
br'eken (afb " 7) .
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De kleppen :

De in- en uitlaatkleppen z: jn vervaardigd van
speciaal staal en lopen j-n klepgeleiders, die
in het cylinderblok geperst zijn . Ztj worden op
hun zittingen gehouden door stérke stal-en veren,
.die met een veerschotel en een slot aan de klep-
steel- bevestigd zi jn. De kleppen worden door de
nokkenas met behul-p van klepstoters bediend.
Hoe kleppen en klepgeleiders vervangen moeten
worden i,.s beschreven in het hoofdstuk: ,,Het
s1i- jpen van de klepp€rtt, dat hieronder v-olfr.
Het slijpen van: de kleppen.
fu de motor in goede conciitie te houden is het
nodig om de kleppen op gezette tijden te slijpen
of bi j te ste]len. Hoe vaak men dit moet doen
hangb af van de wij%€t hraarop men de motor ge-
bruikt. Houdt men zich echter nauwkeurig aan de
i-nstrueties, die in dit boek. gegeven word€Dr
dan kan het slijpen van de klepp€hr zowel als
andere onderhoudswerkzaanrhreden, tot eeni minimr-rm
beperlct bli jven.
lfanneer de cylinderkop afgenom.en moet' worden,
kan dit te rrrijten zi-jn aan bovenmatige koolaf-
zetting, waardoor de motor gaat ,,pinge1enft. Aan-
gezien ùat pingelen ont staat doordat de verbràn-
dingskamer gedeeltelijk germld. is net kool en de
ccmpressie te hoog wordt voor de soort brand-
stof die men gebnrilcb, kan men het pingel-en ver-
minderen door een neer klopvaste brand stof te
gebnri.ken. Toch kan het noodzakeljk zijn de cJr-
linderkop af te neinen en de koolaanslag te ver-
wi jderen. Van deze gelegenheid make men dan
gebruik om. de kleppen te controleren en bij te
stellen.
Het is ook nnogelijk, dat de cylinderkop afgeno-
men moet worden, omdat er één of meer kleppen
lekken, waardoor de motor slecht trelct bij lage
snelheden. Men kan het tevens vaststellen door
de motor met de slinger tegen de compressie van
j-edere cylinder i-n te draaien; r^ranneer men dit
doet, zel men de ontsteking af en opent men de
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smoorklep geheel, zodat de cylinders zÍ:Lr geheel
met lucht kunnen rnrllelt.
Aannemende dat de kop schoolgemaalct en de kfep-
pen geslepen moeten worden, geven w1i enkele be-
langrijke prxrten voor de behandehng.
1, Verwijder de cylinderkop.
2. Verr,ui jder de ventilatieleiding van de kruk-

kast.
3 " Veruri jd,er d,e kleppenhuisdeksels.
4. Druk de klepverqn met een klepveertqng sarnen

en venuijd,er de sloten. Stop de openingen olr-
der in het kleppenhuis 'di-cht met een 1ap, za-
dat de sloten niet ionder in de oliepan }<un-
nen vallen (afb.l). : 

:

, 5. Neem de k-Leppen uit en zeb ze in een stuk
carton of hout met genummerde gat€rr %odat

:;.:l;:ti?" ;i":;: !:;:t"il"x:;":i.:;: (,;:t;
6 . +:"*i:5$",îi*ot:il;:,:?'":i "."J :;îiln?l

kop, de zuigerkopporr de klepzittingen en de
kleppen.

7. Ga na of de klepgeleiders niet te veel ver-
sleten zi jn. Als deze vernieuwd. moeten wor-
dm, dient men dit te doen, vóórd.at men werk-
zaanheden aan de klepzittingen gaat verrich-
ten " Hierdoor i s men er zeker van, dat de
zittingen goed vlak Ii-ggen ten opzj-cht,e van
de nj-euwe klepgeleiders. De uitlaatkleppen
zullen neestal de groot ste slijtage vert onen.

het uitnemen van de oude klepgeleidersr ver-
wijdert men de klepveren, draait men de stel-'
bouten helemaal naar beneden en zeL men de
krukas in een zodanige stand, da.t de klepsto-
ter op het laagste gedeelte van de nok rust.
Voor het uitslaan van de oude geleiders ge-
bruike men een stuk 5/8u rond, dat aan een
karrt tot 3/8u afgedraaid. is. Nadat de nieuwe
klepgeleiders aangebracht zijn, moet de bin-
nend,ia,meter tot op de juiste afmeting opge-
ruimd worden. Dit is belangrijk, teneinde de
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juiste passing en de juiste speling te ver-
krijgen. Zie de tabel over ,nSpelíngenft.8. Indien de klepzittingen ingeslagen of indien
nieuwe geJ-ei-ders aangebraeht zi jn, moeten de
zLttingen opgezuiverd wordgn. De klepzittin-
gen hebben een hoek van l+5" en moeten overal
even breed zijn.

9 . Inspeeteer de kleppen zorgwl-dig. Als d.e ste-
len erg versleten of niet recht zijn, moet
men 

'de-kleppen 'd,oor nieuwe vervangen.
Klepp€or ,: dùe echter slechts weinig ingesla-
gen zijnl }runnen op een kleppensli-jprnachine
opgezuiverd worden.. De kleppen moeten een
zorg\mldig bewerkt oppervlak hebben, dat in
de juiste -hoek' valt . Zi-e de tabel ,,$pelingenn .

10. slijp iedere klep pas op z:'jn zitting. r€t
er gpr dat de klepst oter ni-et in een zodanige
stand staat, dat de klep niet op de z:.tting
kan rusten. zefr, tijderrs het slijpen een drm-
ne schroefveer onder de klep, zodat de klep
gemakkelrjk van de zitting gelicht kan wor-

: den, Gebruik eeR polijstmiddel van niddelma-
tige grofheid en druk de klep slechts licht
op de zitting: terwijl men deze met behulp
van een schroevendraaier of ander gereedschap
gedeelteli jk draait. Da.arna vetrdraait men de
klep gedurende h et lichten in een andere
stand, vóórdat de klep opnieuw op de zitting
gedrukt wordt. Draaj- de klep niet voortd.urend
rond, daar er door deze beweging groeven in
de klep cf in de zittlng Imnnen ontstaan. Her-
haal dit polijsteilr totdat er een heldere
zilverachtige rand van gelijlcnat,ige breedte
op de kleppen en de z:-t..ting ontstaat.Verwij-
der daarna alle sporen van het polijstniddel
en onderzoek of de klep goed op de z:LLing
past door op het Eanr*rakingsoppervlak van de
klep op gelijke afstanden potloodstreepjes te
zetLen. Men drukt de klep flink op ce ztLLing
en verdraait hem een klein ged.eel-te " Alle
potloodstreepjes moeten nu uitgeveegd zi jn.
Al-s dít niet het geval is, slijp de klep dan
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opnieuw, totdat het gewenste resultaat verkre-
gen wordt. Het is beslist noodzakelijk, dat el-
ke klep aangebracht wordt' op dj-e zitting: waar-
op de klep ingeslepen is.
Het weer rnonteren van d.e kleppelr.
1. Verwijder het slijpniddel volledig van de

kleppeilr d,e klepsielen en klepgeleiders;
]aat ":r paar druppels olie op de klepste-
len vallen en breng de kleppen weer aan.

2, Dek de openingen in het onderste gedeelte
van het kleppenhuis met een lap af om te

3. [:;;Í1il"1;,,u"1r3il"::H"il 
u:*n:TÎi:ol3]l;

saflen te drukken en breng de . sloten aarJ.
4,, VerwijCer de lap .

5. Stel de kleppen voorl-opig nw bij (afb.2).
6. ivionteer de cyiinderkop en andere onderdelen.
7. Vul het koelsysteern.
I . Start d e rnot or en l-aat hein op bedri jf stem-

peratuur komen.
9, Laat de motor langzeam draaj-en en stel de

kleppen nauwkeuri-g bf j.
10. Breng de kleppendeksels weer aan en monteer

de krukkastventilatieleiding.

De klepjst of ers
De klepstoters bestaan uit drie delen, nl . de
eigenlUke klepstot€r: de stelbout en de contra-
noer voor de stelbout. Als deze drie onderdelen
sanengevoegd zLJn, vornen zLJ de complete klep-
st of er t wa arbi j de rr 

padde st oel-rr op de nok van
Ce nokkenas rust en d e kop van de stelbout in
contact i-s met de klepsteel. De klepstoter loopt
in een giet t jzeren bus, die in het cylinderblok
geperst is.
Het vervangen van de klepstoters.
1. Verwi jder d.e nokkenas.
2. Neen de klepstoter uit.
3 . Ga il&: of de stelbouten niet versleten zLJn

en vervang diegener: welke i-ngeslagen zi jn.
l+. Controleer de speling van de klepstoter in
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het cyLinderblok; deze moet ongev.eer- . oolrr
bedràgen. ' Het 'is echter nood,zatJri jk om de

iets groter is.
5. Indien h.et noodzakeli jk is de klepstoter te

vervangetrr controleer dan de speling van de
nigur,Íe klepstoter. Als . de speiing rog te
groot is, moet de gietijzerdn brrs-vervangen
worden.

Het weer aanbrengen van d.e.klepstoters.
1. zet de k]-epstóters in heL 

"yritrderblok.2. Breng de nokkenas'weer aan;'
3 . :Stel de klepstoters van elke cylinder af zoR-

' derliik bi j. De' speling voor au inlaatlclep-
pen moet tenminste . oo8rr zih en rroor de uit-
l.aatkleppen . 0r0rt . Nadat de mot or Ìrarm i s
laat" men hem statiorunair'draaÍ€trr Ìraarna nen

op de serienunmerplaat op de krlkkaÀt- wor-
den tevens de juiste spelingen aangegéven.

l+. Breng de kfeppendeksels rreer aan
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De qvlinderkop , 

:

De gietijzeren cylinderkop ís vadr het gewone
tîLtr-t)rye en kan afgengmen worden. De kop is op
het blòk bevestigd met 26 sluks L/2'r bouten.

Het verw'ijderen van'd,e ,eylinderkop. ,

1. Tap het koelwaterr af .

2. Verwijder de ;;;;t"iiruatpijp en de siang.
3 - Verwijder alle kabels en' beugels.
4. Vertari jder de bougie s .

5. Draai de kopborrten los
6. I\eem de cylinderkop van het blok af . S1a,

j-ndien het nodig is, de c;rlínderkop eerst met
een zachte hamer los; steek in' geen geval
een hefboom tussen de kop en het blok.

Het weer aanbrengen van de cyli.aderkop.
1. Arvorens de cyiind.erkop weer te rnonteren,

verrrijdert men d,e kooLa"rrlag met behulp van
een schraapstaal of een borsfeÌ.

2, iieinig de pasvlakken van cyiinderblok en kop.
3. Reinig d.e 

- 
cylinderkoppakking en feg deze óp

het cylinderblok. Gebruik vooral geen vloei-
bare pakking of iet, s dergeli jks .

Plaats de cylinderkop op het blok
Bevestig de steunen: kabels e.d,, die door de
kopbouten worden vastgehouden .

6.' Draai de kopbouten geli jlanatig vast . Begin
hj-ermede in het midden van de kop en werk
vervolgens naar d e uitei-nden van het blok
t oe, hierbi j de juiste volgorde in acht ne -
mend ( afb . 1 ) . Dit aand raaien herhaait men,
totdat alle moeren goed vast ztLLen. Zte voor
de spanning de tabel aehter in dit boekje.

7. Breng de bougies aan en overtuig U er van,
dat de pakkingen schoon zLJn. Draai de bou-
gies vast en verbj-nd de kabels met de goede
bougie s .

E . Nlonteer d e wat eruitlaatpijp en d,e slang. ( Ge-
bmik als het nodig is ni-euwe pakking en een
nieuwe slang. )

l+.

5.
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De thennostaat (afb.1)
De motor j-s uitgemst met een thermosta.at, wel-
ke verhindert, dat het water uit de radiator
door de motor circuleert, vóórdat het water in
de motor op bedri jfst,enperatuur geicomen is. De
thermostaat voert een bepaafde hoeveelheid. water
uit het cylinderblok via de omloopleiding naar
de inlaaLztjde van de waterpomp, van waaruit het,
opnieuw door de motor circuleert. Dit gaat door
totdat het water in de motor op bedrijf stempera-
tuur is gekom€trr waa:rbij de thermostaat begint
te openen en het water uit de motor in de radi--
ator kan stromen. Dit water wordt door de wa-
terpomp direct weer uit de radiator naar de mo-
tor teruggevoerd. 0p deze rarijze wordt het water
voortdurend op de juiste temperatuur gehouden.
Een defecte thermostaat kan niet gerepareerd
wordeor zodat m,en deze moet vervangen. Dg the r:
mostaaú moet leginnen t e openen bi j i5Oo * 2ào
F (65o c + to ó) en moet 6i; L?5o"F 

- 
(goo c )

vorleCig open zi jn

De contròleproef in stilstaand water geschiedt
als volgt:
Vul een pan of een enmer met water tot het ofi-
geveer 10 cm hoog staat. Steek een thernometer
in het water en dompel de thennostaat onder.
Verhit nu het water lang z,aarn en ga nauwkeurig
ilar bij welke temperatuur de thermostaat begint
te openen en bqj welke de thennostaat. geheel ge-
opend is. Vergelijk daarna deze temperaturen met
die welke hierboven aangegeven zijn. Drie graden
,Celcius boven of beneden de aa,ngegeven waa.rden
zijn toelaatbaar.
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De brandstofpomp
De brandstofpCInp j-s van het nembra,"rr-t)rye en
wordt door een excentriek op de nokkenas be-
dj-end. De pomp is gemonteerd aan de linkerzijde
op het achtergedeelte van de krukkast.

Aangezien storingen, die men j-n de brand,stof-
pomp meent te moeten zoeken, gewoonlijk veroor-
zaal* blijken te zijn door defecten jrr een an-
der ged.eelte van het brandst of systeem,, is het
raad za,afiL, alvorens tot dernontage van de pomp
over te gaan, zrch er goed van te overtui,gerr
dat de stori-ng inderd.aad i-n de brand stofpomp
Sezocht moet worden. l,vanneer b{voorbeeld de mo-
tor niet genoq,g benztne krijgt, controlere men
eerst het brandstofpeil in de tank en men gaat
na of er ge€r leiding gebroken, lek of verstopt
i s . Ook diene men eerst de. ,pomp te c ontroleren,
-of de pakking van het benzineglaasje niet kh,
of het membraan en de bovenste afdichtschroeven
niet l-os ztLten en of de'kleppen en veren nog
in goede staat verkererl .

Indien de motor te veel brandstof krljgt, i,s dit
gewoonlijk het gevolg ven een onvolkornen lucht-
klep-afstelling, een lekke vlottetrr een defec-
te ,vlotternaald of een verkeerd afgestelde car-
burato4 deze manlcementen worden gewoonlijk niet
door de brandstofpomp vero orzaakt .

Het afnemen
1. Maak de

los.

van de brandstofpomp.
brandst of leiding van de carbura.t or

2. Maak de twee bevi:sfigingsbouten Ios, traannee
de pomp op de krukkast vast zr:t en neem d.e
pomp af . Denk er aan, dat de hefboom van de
pornp tegen de krukkast zaL slaan, ten zL j de
hefboom zeer zorg\ruldig uit de nauwe opening
wordt getrokken.

Het beproeven van de brandstofpomp.
Alvorens de pomp op de motor te monteren, ver-
dient het aanbeveling te controleren of de pmp
goed functionneert . Dit doet men als volgt:
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1. Bevestig de benzinetoevoerleid,ing aan de in-
laatopening 'van de pomp.

2. Houdt de pomp in de hand. en beweeg de hef-
boom met zc groot mogelijke en gelijlcnatige
slagen op en neer; na enige slagen zal- het
benzineglas z:ch vullen. Als dit geheel vol
is.., zaL. d e r,renzine d.oor d e pomp geperst wor-
den erl door de uitiaat openi.ng naar buiten
kornen .

'3. Met sla.gen, variérend ve,n L/4tt tot, L/zrt (a:-t
gemeten aan het einde van de hefboon) moet
de pomp voldoende benzine kunnen leveren.
Gebeurt dit niet, dan is dit een aanwijzing,
da,t het membraan niet goed geaonteerd is of
dat één van de kleppen blijft hangen.

l+. Demonteer de pomp dan en kijk haar opnieuw
Ila..

Het monteren van d.e brandstofpomp.
1. ZeL een nieuwe pakking op de brandstofpomp.

Breng de nieuwe pakking indien mogelijk, met
vloeibare pakking op de pomp aarl .

2. Steek de hefboom in het gat van de krukkast
en leù eI opr dat de flens van de brandstof-
pomp in de goede stand gehouden wordt als de.
twee borrten aangebraeht worden.

3. De hefboom za]- een lichte druk uit,oefenen
, aIs men de bouten aandraait. Af.s deze druk

echter overmafig groot is, verwijder dan de
ponp en draai de krukas één slag rond. Pro-
beer dan de pcrnp opnieuw aan te brengerr. Er
mag i-nderdaad een lichte Cruk zijn, rnaar de-
ze mag toch niet zo groot ztjn, dat de hef-
boon verbogen of het installeren van de pomp
er onmogeli jk door zau worden .
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Het in- en uitlaa.tspruj-tstuk
Bij het aanbrengen van een nieuw spmitstuk is
het zeer belangrijk, dat men gebruik maalct van
nieuwe pakking. Tevens dient men er zeker van
te zi jn, dat de in- en uitlaatpoorten de-
zelfde afmeting hebben aLs die i-n trét cyl-inder-
blok en dat z,e goed op elkaar aansluiten. Bii
het vastdraaien van het spmit,stuk brengt men
sluitringen onder de moeren aan en men draaj.t
de moeren geleideli jk' van het midden uit naar de
uiteinden toe vast. Dit vastdraaien herhaa.lt
men dri"e of vi-er keer om er vooral zeker van te
zt jn, dat het sprui-t stu k' goed vast zit .

Gewoonli jk word,t de uitlaatpijp met flens en
pakking tegen het uitlaatsprui-tstuk bevestigd.
Let er op, dat zrj stevig en goed vlak tegen de
flens van het uitlaatspruitstuk getrokken wor-
den om lekken te voorkcrnen.

Het afnemen van het spruit stuk o

1. lvlaak de brand stofleidingen los .

2. Maak de bedieningsstangen van de carburator
los en let er op Froe deze gemonteerd zijn ge-
weest, zodat ze weer op de juiste wijze vast-
gernaakt Inrnnen worden.

3 . Verwi jder de luchtfilt,erverbinding.
l+. Verwi jder de carburat or.
5. Verwi jder de krukkast-ventilatieleiding.
6. Maak de uitlaatpi jp van het spmi-tstuk los.
7, Verwijder de bevestigingsmoeren en sluitrin-

gen van het spruit stuk.
Het monteren van heL spruitstuk.
1 " Breng de pakking over de tapeinden aan en

plaats het spruitstuk tegen de motor.
2. Met de moeren en sluitringen zeí men het

spruitstuk j-n de goede positie; draai de moe-
ren iicht aan. Daarna draait men de moeren
geleidelijk vast, waarbij men in het midden
begint en naar de uiteinden toe werlt. Deze
bewerking herhaalt nen, totdat alle noeren
goed vast zrbLen.



2l{-2

3. Sluit de uitlaatleidingen a4n en draai-de
:'

bouten vast. '

4, Indien de lomkkast=v€ntilatieklep afgenonen
is geweest, monteer deze dan ureer.

5 . Bevàstig d; kmlckast-ventilatieleid,ing.
6. Monteer de carblrrator.
7 . lrlonteer de luchtfil,terverbinding.
8. Maak de bedieningsstanged van de carburator

vast.
9 . Sluit de brandstofleiding aan.

tl\
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De earburator
htwagens wordt een valstroom-car-

burator toegepast met een coneentrische vlot-
terkamer. De carburator is zo uitgevoerd, dat
benzine en lucht steeds in de juiste verhouding
naar de motor gevoerd worden, terrrijl zelfs op
steile hellingen de carburat or nooi-t overloopt .
De carburator is volkomen gesloteilr waardoor al-
le lucht voor ventilatie van de vlotterkamer en
voor stationnai-r draaien d oor het luchtfilter
moet kornen. De weerstand in het luchtfilter
heeft geen schadeiijke invloed op de benzine-
lucht-verhouding. Br wordt een dubbele venturi
toegepast, waardoor de aLgehele verdamping van
de brandstof bevorderd word.t. De vollastsproeier
en de aceel-eratiepomp worden bediend door het
vacuum van de motorr zijn geheel ingesloten en
tegen ntil beschermd. Deze hulpsproeiers leve-
ren de exbra hoeveel-heid brandst of , die voor
bepaatde belastingsgevallen nodig is.

Instruetie s voor het af stellen .

1. De af stelschroef van de sncoorklep moet tegen

ii";-::*.*5ilrÉ. ilH"i5un Siil; " 
ofr"u;";:;:;;

stat ionnaire gang van d e mot or kan geregeld
worden met de ze af stel-schroef .

2. De stelschroef van de stationnaire sproeier
moet twee à drie halve slagen van %LJn z:L-
bing verwi jderd bli j ven . Crn ùe bereiken, dat

:; i:::il"?'* î::Jt 
atil:ffi';"1"33;3", 

il::lF
pas bi j als de mot or goed warm i s . Indraaien
(""cht s ) van d.e schroef vermj-ndert Ce lucht,-
boevoer en maakt het mengsel rijker; het uit-
iraaien 

van de schroef vergroot d,e luchttoe-
roer en maakt het mengsel armer.

ti :J:l ""ff:;îH':'J H:î: ";i ": ?';"f:: 
UJT;

hr"à ill rlilF'ff{lF;:,: il,fi:;::'$:' :ji



2P-2

het stationnair draaj-en benodigde brandstof .

Ga r&r of er een lek aanwezLg j-s tussen de
verschillende pakkingen .

Losse bevestigingsbouten of beschadigde pak-
kingen }annnen hiervan de oorzaak ztjn. Een
versl-eten smoorklepas je zai een luchtlek
veroorzaken en het mengsel voor statj-onnair
draaierr nadelig beinvloeden.
Vuil of andere ongerechti-gheden in de stati-
onnaire sproeier zullen de brandstoftoevoer
verhinderen en eveneens het mengsel beinvloe-
den. Als de stationnaire sproeier geheel ver-
s.topt is, zaT het ondanks afstelling met de
schroef onmogelijk zi jn de motor statj-onnair
te laten draaien.

3. De carburator i-s voorzien van een afstelbare
hoofdsproeier. Door de afstelnaald naar
rechts te draai€rlr sluit men de benzinetoe-
voer gedeel-telijk àf , waardoor het mengsel
voor middelmatige en hoge motorsnelheden ar-
mer wordt. De naald moet zodanig afgesteld
ztjn, dat het hoogste spruitstuk-vacuum ver-
kregen wordt ( of het hoogste aantal o/w op
een t oerenteller ) voor een bepaalde smoor-
klepstand. Hierb$ is de naald gewoonlijk ca.
drj-e halve slagen van de z:.LLing verw'ijderd.
Indien de motor is uitgerust met een regula-
teur, zel dan de smoorklep zodanig, dat het
motortoèrental juist beneden het door de r'e-
gulateur v a st ge stelde maxjmum t oe rent al blfift,
terwijl men dan de hoofdsproeier afstelt.

Het starten.
Open de smoorklep ongeveer een vierde deel en
trek de luchtklep geheel- dicht. Druk de starter-
Ianop in. Zo gauw de motor loopt, druki men de
luchtklep ongeveer een derde open en naarmate
de motor warmer wordt, duwb men de luchtklep
gehééL open.
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Opmerking.
Indien de motor na enige tijd goed gelopen te
hebben plotseling onregel-matig gaat lopen,
verander dan niet zonder meer de' carburatoraf-
stelling, Controleer eerst het inlaat spruit stuk,
de pakkingen van de carburatorr de, $noorklep,
de luchtklep en de brandst ofleidii{É-verbindin-
gen. Let er op, dat de smoorklep en de, luchtklep
goed. open en d.icht gaan en d.at. d e brand. st of in

: een onafgebroken stroom de carburator bereikt.
Verander de carburatoraf steÌling niet, voord.at
men zeker weet, dat de storing niet brgens an-
der s., bi jv. . ín de ont st ekitrg r schuif.t "

Brand st oft oevoer syst e em ( afb . tr ) .
De vlotter heeft t'ot-rtaaki om onder alle omstan-
digheden d.e .brandstof in de ' vlofterkamer op
peil , te, houden. Als het brandstofpej-l op een
vograf . vasf ge stelde hoogte komt; stiJgt de vlot-
ter tof de ytrotternaald in,de brandstoftoevoer-
opening tegen zi jn z:-LLingi gedrukt' wordt, waar-

: door de benzinetoevoer ophoudt.' Wanneer de mo-'tor draaj-I en de brandstof ' loopt uit, de vlot-
terkamer naar de' sproeiers, dan zal de vl-otf er-
naald een positie innem€il: die juÍ,st voldoende
ruimte openlaat om de'vereiste hÒeveelheid
brandstof door f e laten en het brandstofpeil op
constante hoogte te h'ouden"

De vlotterkamer i s mi-dd en bcven d.e smoorklep
aangeb::acht . De gezarnenli jke afvoerbuis en de
benzine-verz,affrelbuis zt Jn in het mj-dden van de
vJ otterkamer geplaat st
Het systeem van het stationnair draaien, (afb "2)
Dit, systeem bestaat uit ,een afvceropening, die
in de zijwand van het smoorklephuis is aange-"
brach t, , een staf i onnaire sproeie r r een vacur-tm*
kanaa1., dat' in verbinding staat met de afvoer-
opening , een af st el.naald, een stat i onnaj-r l-ucht *-

inlaat cpening en een permanente stationnair--
l-ucht-d oor-laat . Bi j stationnair draaj-en l-aat de
bijna geheel gesloten smoorkl"p ongeveer de
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helft van de afvoeropening naar het í.nlaat-
spntit stuk vrj- j ' De zuigkracht wordt overge-
braeht naar de .stationnaire sproeier via een
kanaal, dat ,door de vlotterkamer en het deksel
van , de vlotterkaner loopt. Brandstof uit de
vlotterkamer stroomt door de hoofdsproeier i-n
de verzamelbui-s. De brandstof voor stationnai-r
draaien stroomt vanuit de verzarrelbuis d.oor de
toevoeropening voor stat,ioruraj-r draaien (in het
ondenste ,gedeelte van de verzarnelbuis ) naar een
ver%aÍftelruimte, van waamit de brandstof ín de

. juiste ,hoeveelheid ,DEEr :de stationnaire sproeier
gtromt. A:Ls de" brandstof deze sproeier verlaat
en het vacuumkanaal binnenstroomt, dat naar de
afvoeropening leidt, wordt de brandstof vermengd
met een vastgestel-de hoeveeLheid 1ueht, die toe-
gelaten wordt door de stationnaÍrlucht-inl-aat-
opening. Hieraan .wordt' nog toegevoegd een lucht-
volume, dat langs de af stelnaald stroomt ; dit
luchtvol-r-rne kan geregeld worden. Het benzine-
mengsel stroomt d.oor het vacuumkanaaf en wordt
via de afvoeropening naar het inlaat spruit stuk
afgevoerd

Het systeen voer hoge motorsnelheden (afb ,3).
Dit systeem bestaat uit een hoofd-venturi, die
het maximtrm voLr:me: v&rl de fueht die in de mot or
strooltrt bepaalt, een tweede venturi die de aan-
zuigkracht op de afvoerbuis verhoogt, een hoofd-
sproeier die de brandstoftoevoer van de vlotter-
kamer naar de afvoerbuis regelt, een luchtsproel-
er voor de verzamelbuis die zorgL voor een ge-
lf jkbli jvende mengselverhouding bij veranderen-
de zuigkracht en verschillende motorsnel-heden
en een (hoofd)afvoerbuj-s die d.e brand stof naar
de luchtstroom afvoert. Als de smoorklep geopend
is, vemindert de zuigkracht, maar de grotere
hoeveelhei-d lucht, die de motor binnenstroomt,
vormt nog vol-doende vacuulx, in de tweede ventr:ri
om brandstof ui-t de verzamelbui-s in de afvoer-
buis te zuigen. Lucht uit de vlotterkam.er wordt
via de verzanelbuis-luchtsproeier in de verza-
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melbuis toegelaten.

Vollastsproeiersysteem (afb. 4) .

Dit gedeelte van het systeem voor hoge motor-
snelheden bestaat uit een vollastsproeierlclep
die de brandstofstrosa naar de vollastsproeier-
doorl-aat beperh, een vaeuunzuiger voor de be-
dlenjng van de vollastsproeierklep en een temg-
slagklep voor de aeceleratj-epmp die in de vlot-
terkamer is aangebracht en die de doorlaat van
de vlotterkamer naar de cylinder van de accele-

, ratiepmp regelt. Het spruitstukvaeuum kmt
door een vacuumkanaal boven de vacuumzuÍ-ger. Bij
halflast wordt de vacuumzuiger in de bovenste

' stand gehouden 'en is d,e klep voor de vollast-
sproeier ge sloten, Wanneer de s'moorklep geheel
geopend wordt of branReer de belasting van de
motor Lengevolge van de wegconditie toeneemt
tot een pùt, waarbij het vaeuum van de motor
beneden een bepaalde waarde daalt, 'zaL<t, de va-
cuunzuiger en word.t de klep van de vollast-
sproeier geopend. Hierdoor stroomt brandstof
door d.e doorlaat van de vollastsproeier, voegt
zrch bf j de brandstof van de hoofdsproeier in
de verzamelbui-s en Jevert ten slotte het vol-
last-mengsef . Wanneer de smoorklepst and of de
weg- 'en belasti-ngscondj-tÍes zodanig zijn, dat
het vacuum boven een bepaalde waarde stijgt,
wordt de vacuumzui-ger gelÍ-cht en de kJ-ep van de
vollastsproeier gesloten, waàrdoor de carbura-
tor weer een normaal en economisch mengsel le-
vert.
Het acceleratiepompsysteem (afb . 5) .
Dit systeem bestaat uit een pompeylindert een
door .vacuum bediende zuiger die de brandstof
afvoerL, een terugslagklep die in de vlotterka-
mer is aangebracht en die de benzinedoorgang
van de vlotterkamer naar de pompeyli-nder regelt,
een luchtklep in het vl-otterkanerdeksel en een
acceleratiesproeier in het midden van de hoofd-
verzarnelbuis. De lengte van de pmpslag regelt
de benodi-gde hoeveelheid benzine.
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Door het plot seling openen van de snoorklep
valt het vacuum w€gr waardoor d.e veer van de
acceleratiepomp de pomp nrLger n aar beneden
druicb. Hierdoor wordt de brandstof naar de ac-
celerati-esproei,er geperst. De brandstof naar de
pompcyli,-nder wordt aengevoerd via de terugslag-
klep in de vlotterkamer " De terugslagklep heeft
een iweeleCig doel:
FIr j laat de brandst of naar de acceleratiepomp
docr, maar sluit af bij de neerwaartse slag van
de nrtger: orrr te voorkoroen dat de brandstof te-
ruggedrukt wordt naar de vlotferkarner. fu te
voorkolnen, dat bi j een bepaalde smoorklepstand
voortdurend benzine door de acceleratiesproeièr
stroomf, is boven het brandstofniveau een lucht-
klep tus$en de acceleratiesproeier en de pomp-
cyh-nder aangebracht. Bij een constante half
geopende smoorklepstand wordt d e pompzuiger in
d e hoogste stand gehouden, zodat er geen druk
wordt uitgeoefend op de brandstof in de pompcy-
linder. In dit, geval zal_ de luchtklep geopend
zLF, zodat lucht binnenstroomt in de verbi-nding
tussen de pompcylinder en de acceleratiesproeier
en waardoor voorkomen wordt, dat brandst of door
de sproej-er stroomt. De druk op de brandstof ,
welke ont staat door de neerlraart se slag van de
pompzui-ger, heeft tot gevolg, dat de luchtklep
gesloten wordt , zodat de benzine niet via de
luchtklep r^reer in de vlotterkamer teruggevoerd
kan worden.

Het lucht smoorsyst eem ( afb . 6 ) .
Dit systeem. be staat uit een klep, die op een as
in de carburat or-lucht j-nla.at gemont eerC i s en
aan de buitenzijde van de carburator door een
op de as bevestigde hefboom bediend wordL.
Deze luchtklep heeft t of taak de luchtf oevoer
te 'beperken en d.e zuLgkracht op de sproeiers te
vergroten wanneer de motor gestart moet worden.
In de luchtklep is een kleinere hulpklep aange-
bracht, die door een liehte veer ge sloten wordt .

De hulpklep opent aut mrati sch, vú'anneer de mot or
aanslaat.
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De regulateur (afb.1)
De regulat eub i s af ge st e ld en gerJkt op een spe -
ciaie i jicnachine, hetgeen een juiste snefheids-
afstelling waarborgt.

On d e regulateur voor een hogere motorsnelheid
af te stellen, draa.it men de af stelkap C naar
links; voor een lagere snelheid draaj,e men de
ka.p naar re cht s . Eén volle sla g van de af st el-
schroef geeft een snelheid.sverschil van 6 r 5 à I
Wn/u

Wanneer een meer gevoelige af stell j ng gewenst
wordt of als de regulateur ,te gevoelig j-s en
geneigd de mot or onregelmatig te doen lopen,
corrigeert men dit met de i jlcnoer A.

Een te gevoelige regulateur.
I . Indien de regul-at eur t e gevoef iS i- s of de

motor onregelmatig doet lopenr'plaatst men
een speciale holle sleutel D op de moetr A.
Daarna steekt men een omgebogen ze skant
staaf je B door de hcLle sleutel en men draait
de stelbout B dú hele slag naar rechts.

2. Iiet de holle sleutel in de groef van moer A

:iil':#''"3:;; u .*ofi:. #r:îfi"ffi'u3";"*il:
te sleutel E zorgfi men, dat de stelbout B

niet verdraait.
Een ongevoelige regulateur .

I . I s een meer gevoelige regulat eur gewensf ,
d.an d.raait men de steibout B één slag naar
li nks . Terwi jl men Ce ze bout in zL Jn nj-euwe
positie vastkioudt, draait rnen de moer A

steeds een kwart slag naar links, totdat de
gewenste regeling verkregen is.

2. Nadat het af stellen gereed is, slaa.t nen
zacYtL op het uif eirrde van de holf e sleut e},
zodaL de moer A goed vast komt te zr_bLerl .

Opgemerkt dient te wordeil r dat de i jlcnoer spe-
ciaa.l bedoel-d i-s voor fabrieksafstelling. Ver-
ander daarom deze afstelling niet, tenzlj het
absoluut noodzakelf jk is .
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De d:mano
Het laadsysteem van de d;rnamo dient regelmatig
gelnspecteerd te worden. De tijdsruimte tussen
de controles hangt af van de zorgruldigheid,
waarmede men de dynamo onderhoudt . Vuil, st of
en hoge mot orsnelheden vergroten de slfibage
van de lagers., Iioolborstels e . d . Onder nor:nal-e
qnstandigheden dient men de dyramo na iedere
300 bedri jf suren te inspecteren.
1. Wikkelingen. Alle wikkel-ingen moeten regel-

matig nage zien worden. Hierbi j dient men er
op te letteflr dat er geen onderbroken wikke-
lingen z:-jn en dat alle verbindingen schoon
en in orde zi jn . Spe ciale aandacht moet be-
steed worden aan d.e massaverbindingen van de
ac cu en de d;rnamo .

2" Collector. Als de collector rmil is, kan de-
ze t na demontage van de dynamo, gereinigd
worden door er een band fijn schuurpapi-er
overheen te trekken, terwijl men het anker
lan gzaatrL ronddraait. AJs de col-l-ector ruw of
versleten is, moet hi j af gedraaid, worden .

3. Borstels. De koolborstels moeten vrij in hun
houders }crrnnen bewegen. Als de koolborstels
doortrokken z;J7 van olie of voor meer dan de
helft van hun oorspronkeli jke J-engte versle-
ten zíjn, moeten zL j vervangen worden.

Indien de dynamo na de bovenbeschreven control-e
niet naar behoren functionneert r ffioeten de dy-
namo en de regelaar voor inspectie en reparatie
naar een bevoegde reparatieinrj-chting opge zon-
den worden. De l-aadstroomsterkte wordt geregeld
door een spanningsregelaar,
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De spanningregelaar
De spanningregelaar, welke door de fabriek op
de juiste waarde is afgesteld, regelt de span-
ning, beperkt de strowrsterlcbe van de 'laadstrom
en bevat een autmatisch werkende schake-Iaar
(autm,aat). . :

l. Spanningregelend, gedeette. Dit houdt de span-
ning van de door de dynano opger^rekte stroom
op een vrijwel constant niveau; kleine vari-
aties zijn mogelijk, in verband met de toe-
stand., waarj,n de batteri j zích bevindt.

2. Begrenzing van de sterkte van de laadstroon
voorkmt heet worden van de dynamo.

3" Autmaat. Deze voorkffit, dat de batterij via
de dynarao ontladen zov worden, als de motor
stil,staat of wanneer de, spanning van de dy-
nano lager i-s dan dj.e van de batteri j.

Regelaar en automaat zrJT onder één kap verenigd
en op het huis van de dyrramo aangebracht 

"
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De startmot or ( afb . l- )
Het rondsel- is over een schroefdraad met zeer
grote spoed langs de ankeras verschuifbaar en
wordt eerst door een inschakelhefboom z6 ver
tegen de tandkrans op het vliegr^riel geschoven,
dat het daarrnee in aangri jping komt. De hefboom
wordt electromagneti-sch bediend. Kort na het in-
schakelen van het rondsel, wordt automatisch de
aan de startmotor vastgebouwde schakelaar ge-
sloten; het anker draaj-t en het rondsel wordt
daardoor verder' 

,r 
ge schroefdf r , t of het volledig

met de tarrdkrans in aangri jping kornt.
Indien bij het inschakelen twee tanden tegen
elkaar kmren, wordt de magneetschakelaar toch
geslot€flr aangezien het rondsel door tussenkonrst
van een veer met de geleidingsbus verbonden is,
waardoor de hefboCIn niet in zun beweging bel-em-
merd wordt.
Zodra het rondsel in zijn uiterste positie ge-
kqnen is, wordt de motor door het anker meege-
ncxnen . hlanneer de mot or na het aansl-aan snell-er
gaat draaien dan de startmotorr wordt het rond-
se1 door de vrijloop ontkoppeld; het rondsel
blijft eehter zo lang met de tandkrans in aan-
grijping, tot men de starter-d.ruklarop los Laat
en daardoor de inschakelhefboom door een veer
teruggetrokken kan worden 

"
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Dg. FgtlgTpqgrp ( afb . 1)
De waterpomp behoort t of het pakkingl oze of
zelfdichtende tpe en kan gemakkelijk van de mo-
tor afgenomen worden, nadat het koelwater afge-
tapt is. Verw'i jder de water in- en uitlaatlei-
dingen, maak de voedingsleiding van de onderbre-
ker los en neem de verdelerkap af, Daarna
draait meR de dri-e kopbouten 1os, hraarmede de
waterpcmp tegen het cyli-nderblok bevestigd is
en waarna de pornp van het cylinderblok afgeno-
men kan worden.
Ten behoeve van het aftappen van het koelsysteem
bevindt z:-eh op het cylinderblok aan de linker-
zijd,e bij het vliegwielhuis en onder aan de in-
laatzlJde van de waterpomp een aftapkraant je.

Het dennonteren van de pomp.
l. Verwijder de bouten X en de veerringen Y.

Trek dan het deksel U van het huis F af .

2.
3.

Verw-i jder de pen S.
ùrdersteun de bevestigingsflens van de pomp
en pers de as B uit de waaier T; let er opr
dat de as niet uit het pmphuis valt en het
tandw1el nj-eù beschadigd wordt.
Verwijder de as uit het huis.
Indien het nodig is het aandrijftandwiel- I
voor de aandrijving van de v-erdeler be ver-
vangeilr kan dit van d.e as afgenomerÌ worden
met behulp van een doorslagr osdat Ce borg-
ring J is verwi jderd.

6. Pers het tandwiel D van de as af en verwijder
de halvernaanspie C.

'7 . Neem de bcrgring L uit de waai*:r T rin verw6-
der de ond.erdelen R van de dichtingsring.

B. Om de gespleten lagerbus V uit het deksel U

t e i'erlri jderen dri jft nen een lcleine heibel
langs een van de zL jden varÌ de s,cleeL. Hier-
door zal- die zijde verbuigen, hlaardoor de bus
los gaaL zitten en uiù het deksel- valt of
met een tang gemakkelijk uitgetrokken kan
worden.

9. Voor het verw-ijderen va.n de bus G moet men

l+.
(
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een plaatje gebruiken met twee afgeplatte
kanten. Laat het plaatje aan de binnenzíjde
op de bus rusten en pers de bus naar buiten
met een stang, d.ie men door de pomp gestoken
heeft .

lO. Verwijder de oliekering K uit het huis.

Het weer rnonteren van de waterpomp.
1. Pers een nieuwe lagerbus G in het huis .

2. Leg d,e halvemaanspie C in Ce as B en pers
het tandwiel D op de as; pers daarna druk-
plug A in.

3 . Breng de halvemaanspie H aan, pers het ver-
delertand.wiel ' I op d.e as en zeL de borgring
J in.

l+. Steek de as in de lagerbus van het pomphuis
en controleer de spelingr welke .OOI5tt -
.AOZJtr moet zijn . '

5. Breng een nieuwe oliekering K in het pomp-
huis aan; let er op, dat de lip van de olie-
kering naar de voorzijde ofwel de aandrijf-
ztjde van het pomphuis gericht is.

6. Schuif d.e d"rukring E over de as en steek de
as in het huis;let er op, dat bij heù j-nste-
ken van de as de oliekering niet beschadigd
wordt.
llonteer een nieuwe dichting R in de waaier:
welke men rnef behulp van de borgring L op-
sluit . Smeer de as met een beet je dun vet in
en pers de waaier op de as. Als de oude waai-
er en de oude as nog gebruikt worden, zeí
dan de gaten van Ce waaier en de as tegen-
over elkaar en breng een nieuwe pen S aan.
Al-s er een rrieuwe as of een nieuwe waaier
gebruii<t is, nal merl de waaier zaver op de as
moeten drukken, t otdat de op de afbeeidi-ng
aangegeven af stand. AA juist ztt i-s. Daarna
boort Ìuen het gat voor de borgpen.
Pers een nieuwe lagerbus V in heù deksel U.
Leg een nieuwe pakking Z op het pomphuis en
bevestig het deksel U nnet de bouten X en de
sluitringen Y.

7.

8.
9.
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Het afstellen va+ h-et ontstekingstijdstip
Indien de verdeler m een bepaalde reden afgeno-
men is, is het nodig , de ontstekingsafstell-ing
te eontroleren en opnieuw in te stelletl .

Ilen gaat als volgt te werk:
In het vliegwielhuis bevindt zLeh een controle-
opening ( afb . 1) . lfanneer het merkteken trDC I en
6rt op het vliegrriel gelijk staat met de streep
over het nidden van de opening in het vliegwi-el-
huis, staan de zuigers no. I en 6 in hun boven-
ste dode punt. Het eerste wat men daarm bjj het
controleren of afstellen van de ontsteking te
doen heeft, is het ffDC 1 en 6tt-merlrteken op het
vliegwiel op te zoeken en gelijk te zetten met
de streep op het vliegwielhuis. Gn vast te stel-
len of cyli-nder I of 6 j-n ontstekingspositie
staat, draait men de mot or langzaan rond met
uitgenomen bougJ.es om de compressieslag van de-
ze cylinders te bepalen. Men kan ook het klep-
pendeksel afnemen en de stand-' van de kleppen
nagaa.n. Als beide kleppen van cylinder no. 1
gesloten zíjn en de uitl-a.atklep van cylindep
no. 6 j-s nog ni et"-'"geheel gesloteflr dan staat
eylinder no. 1 .in de ont,stekingsstand.
Met schone en goed vlakke contaetpunten en bfj
een opening van .O18tf tot .020tt moeten zq - met
na-ontsteking juist in het bovenste dode punt
beginnen te openen. De automatische voorontste-
king za7. Ce vonk in de juiste verhordirg'venrroe-
gen wanneer de motor loopt.
Teneinde het ont stekingsti jdstip te veranderen,
moet nen het borgbout je l-osmaken en de ont ste-
kingscontrolearm instel-len totdat de juiste af-
stelling verkregen is. Daarna draait men de bout
weer àari. Al-s d.e verdeler afgesteld. j-s nadat hi j
gedemonteerd i-s gehreest, is het nodig er op te
lett€rr dat de rotor wijst naar het punt j-n de
verdelerkap, dat verbonden is met cylinder no.l
en dat de overigen verbonden zijn in de voJ-gor-
d.e L-5-3-6-2-h,
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Egg@,., . -

'' De 14 m bcnrgiès z{ir van het type Chanpion J ó.
Zij lnritnen slechts grcrdlg gereinigd worden met
een zandstraalapparaat l
De nauwkeuri-ge electroden afstand bedraagt O,ól
rm,. Buig nobit aan de centnale''electrode.
Hotrdt de buitenkant van. het' pbreeJ-eintje-schoon,
ten einde overelag van vonleen buitèncn in voch-' tig weder,te voorkden.
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V:sFareB
Van tijd tot tijd ?,aL men de V-snaren voor de
aandrijving van de ventilator of van de dynanno
moeten sp€mnelt. Door het spannen van de venti-
latorsnaar ÌriJ zl,gt tevens de spanning van de
dynanosnaar. Men dient dan echter na te gaan of
de sp€uining van de dynarnosnaar nog juist is.
Spannen van de dyrrarnosnaar beînvloedt de venti-
latorsnaar niet.

à. Spannen van de ventilatorsnaar ( afb. 1)

- Draai de contranoer A geheel los.
- Draai de borgnoer aan de aeht erzijde van

de ventilatorsteun lÒs.
- Door het' aandraaien van cle bout . B spant

men de riem, tot deze aarÌ één zijde nog L5
à 20 ìmr Íngedrukt kan worden.

- Draai de borgnnoer aan ce achterzi-jde van
de ventilatorst eun vast .

- Draai de eontranoer A vast:
draaien is voldoende.

licht vast-

b. Spannen van de dynamosnaar (afb. 1)

- Maak de bout C los.
Draaí de moeren D van de d-ynamosteun %over
losr dat de dynamo buii€nÌ^r3,3.rts versteld
kan worden.
Na het verstellen van de dJmamo moet de
snaar aan één zijde nog 10 à V inm inge-
drukt lmnnen worden,

- Draai de moeren D en di: bout C hreer vast .
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2. Koppeling

De drlllvin-gers van' de koppeling worden in de
fabriek afgesteld en geborgd en mogen niet op-
niéuw bijgesteld worden om slijtage van de Ì.op-
pelingplaat op Le heffen (afb. I).
Door de nor-maal optredende slijtage van de kop-
pelingplaat wordt de vereiste 2,5 tot 3 ,5 cm

' vri je slag van het koppelirlgpedaal minder, Ten-
einde deze wije slag te handhaven, dient men
het koppelingpedaal van tijd tot tijd na te
stellen.
0p d.e koppelingas, welke aan d,e linke rzíjde uit
het koppelinghuis steeh, is een korte hefbosn
met een stelbout en contramoer aangebraeht; de
stelbout is volledig ingedraaid. Bfj het nastel-
len draaít men de stelbout zover uiù, tot de ge-
wenste vri je slag verkregen is.
De beweging van de dmkvingers j-s minj-maaL L/Zu
voor het ontkoppelen en 5/8;', voor het opnemen van
slijtage.
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3. Vers,frellingsbak (afb. 1)

Beschad.ig de tandwj-elen tijdens het overschake-
len niet, door er een gewoonte van fe maken het
overschakel-en zo geluidloos mogeli jk te doen.
Zorg er voor, dat na het inschakelen van een
versnelling, de betrokken tandwielen volledig
met el-kaar in aangrijping zi^jn,
De tandwielen \ran de hoogste drie versnellingen
hebben schuine tanden en zijn voortdurend met
elkaar in aangri jping, De ze versnel-lingen wor-
den ingeschakeld door middel van sehuifkoppe-
lingen, die een relatief korte verschuiving
eisen. -

De tandwielen van de laagste twee versnel-lingen
hebben rechte tanden en vereisen een langere
verschuiving.
De vi jfde versnell-ing ( Overdrive ) voorziet j-n
het aanhouden van een hoge snelheid bfj gere-
duceerd motor-t oerental-. De vi jfde versnel-ling
moet all-een gebruil{t worden, wanneer de condi-
tie van de weg hoge snelheden toelaat. Gebrui-k
hem nooit bij lage snelheden of tijdens slepenl
voor de vlakke weg is de minjmum snelheid in de
vijfde versnelling gewoonlijk 50 ko/u.

Snering.
De zeer verschillende condities, waaronder de
versnell-ingsbak moet werken, vergen het gebruik
van een goede oliesoort. Alle delen worden rij-
kelijk gesmeerd, wanneer de juiste oliestand
aangehouden wordt en men de aanbevolen dil<te-
graad voor zomer en winter gebruj-kt 

"

Het demonteren van de versnellingsbak.
ZeL voor het afnemen van het bovendeksel de
versnel-lingshefboom in de eerste versnelling "

Het uitnemen van d.e hoofdas.
1" Verwi jder de deksel-s van de achterste lagers

van de hoofdas en de nevenas "
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2. Zet, de. tandmlelen vast eR verwijler de lager-

afsfuitmoer van de nevènas. 
Y

3 , Trek de hoofdas €B de' npqenas naar a,ghteren.
4. Vernrlller het actrterste ]ager. van, de. hoofdas.

. 5. Trgk, 4g.. hoofdas schuin omkrogg. en .neem hem

,' , 6., fi::*";uui"3::"iHîtr"1,H'Xi;';: ;ll,d" 
bak'

Het uitnemen 'varJ de ' priu.air:e. . as . : r,

' 1 ., \rerwijler' het ontkoBpelings-meehlrnisme.
' 2; Velwijde het lagerdeksel vah. de. prinaire as.

' Het uitnemen van het "achtertri-t-tandwiel . ''

de bak,
-:,1 "-: i .',,. ..'.' . .'

--Het uitnemen van d.e nevenas.
l-., Verwijder het achterlager van de nevenas.
2. Trek de _nevenas schuj.n omhoog uit de bak.

.,

&;-,,"-
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De vooras is gemaakt van smeed staal en heeft
een l-vorrrige doorsqede. De as en de stuurarnen
hebben een speciale urarmtebehandeling onder-
Bàilr uraardoor deze delen een grote stijfheid
verkregen hebben en bestand zt jn tegen bui.g- en.
t orsi-ekrachterÌ .

Het is nie! ra,ad, zaam te trachten CIn delen, d.ie
meer dan 5o verbogen of getordeerd ztjn, Ìreer in
hun oude vonn terug te brengen. Dergelijke ver-
bogen of getordeerde d.elen moeten vervangen
worden.
Lichte verbuiging of .torsj.e van delen, die een
warutebehandeling hebben ondergaan, kan met suc-
ces weggenomen worden, onder voorr^raarde dat het
riehten koud geschiedt . i

-urlartte heeft een nadelige invloed op de struc-
tuur van het materiaal, zodat verwanrring afge-
raden moet worden.
De as i-s aan de beide eind.en voorzien van een
conisch rollag€rr dat het geuricht van de wagen
opneemt. De wielnaven worden gedragen door twee
verstel-bare conlsche rollagers .

Om verlies van vet uit de naaf te voorkomen is
een vetkering aangebracht. De fuseetappen zijn
e1k van twee bronzen lagerbussen voorzien.
&. Afstelling van de voorwiellagers.
Draai de afstefmoer vast tegen het buitenlagerr
zodat het wiel zwaar gaat draaierr.. Men houdt
hierbij het wiel draaiend om er zeker van te
zijn, dat aIle dragende oppervlakken goed op el-
kaar liggen, Draai de afstekaoer nu zover terug,
dat het wiel licht en vrij doordraai,t; overtuig
U er van. dat de. rem niet aanloopt .

Breng de afstel-borgring aan, uraardoor verdraai-
ing van de af steLmoer voorkomen wordt; breng de
dunne borgplaat aan en draai de buitenmoer daar-
tegen vast. Buig de borgplaat onl over één der
platte kanten van de buj-tennoeq zodat deze niet
los kan werken.
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Nadat de buiterunoer is vastgedraaid, mag de naaf
echter geen merkbare speling hebben, moet dus
iuist _ ?peliqgvrii . ?iirn. Beve sti-g tenslotte de
naafdop met 'hgt verei.ste aantal bouten.
Men dient er voor te zorgen ni"et te veel vet in
de naaf te doen, aangezien daardoor de kans be-
staat, dat het overtollige vet door de vetkering
heendringt en i-n de remtronmel terecht komt.

b . De jui ste rrielaf stelli-ng.
&t de band.enslijtage tot een minimr:m te beperken
en de stuurjnrichting steeds goed te laten func-
tionneren is het nodig de wielafstell-ing van
t,ijd tot t,i jd te controleren. De zware belas-
"tings st oten, waaraan iedere wagen onderhevig is,
arllen de afstelling nl. met zekerheid doen ver-
ar'rdererl. Een correcte wielaf stelling is afhanke-'li jk van het naspoor, de vlucht, de fuseepen-
dwarshelling en het toe spoor .

ltasPoot
"Het aantal grad.en, dat de bovenkant van de fu-
seepen achteroverhelt, noemt men het naspoor.
Door negafief of te weinÍ-g naspoor za: de r^ragen
gaan slingeren en i-s het moeilijk om er rechtuit

' mee te rijden. Bovendien zal- men na het maken
van een bocht de rrielen met moeite weer in de

, "echtuit 
stand hrnnen terugdraaíerr daar deze bij

.te weinig of negatief naspoor vri j naar iedere

"i".richting kunnen draaj-en .' De as rnoet aan beide zi-jden evenveel naspoor
hebben, d'aar anders de wagen naar die kant ge-
t,rokken wordt, di.e het minste naspoor heeft. De-
z,e moeili,jkheid is j-n het algemeen het gevolg
'van een ggtordeerde vooras. Al-s .men geen w"iel-

,,.,testapparaat" ter beschikking heeft, kan mgn het
, o&spoor ook controleren door een qenvoudige
proefrit fe maken. Vereiste voor het maken van
een dergelijke proefrit is, dat de vlucht, de

r fuseependwarshelling en het toespoor correct
.aa zLJn, dat al-le banden dezelfde spanning hebben,
dat de rriellagers goed z: jn afgesteld en dat
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de fuseepennen en de lagerbussen geen boven-
matige speling hebben. Deze proefrit moet ge-
maakt worden op een vl-akke of nagenoeg vLakke weg
met een hard wegdek. Ri jdt reeht vooruit en alé
de r^ragen naar één kant blijft trekken, betekent
dit, dat d e erre zi.ice mind er naspoor heeft dan
de ancere . yu*anneer de hragen slecht s weinig naar
één kant getrokken wordt, kan het euvel verhol-
pen worden met behrrl-p van een wig, die tussen
de veerpad en de veer geplaatst wordt aan de
kant, wel-ke het minste naspoor heeft ofwel lraar
de wagen naar toe getrokken wordt. Als de r,,rie-
len na. het nemen van een linkse of een rechtse
bocht niet gemakkelijk in de rechtuitstand te-
rugdraaieor is er te weinig naspoor. Ook dit
kan 'opgeheven worden met behulp van twee wig-
Beor die aan bej-de zijden tussen de veerpad àn
de veer geplaatst wcnden, zodat het naspoor toe-
neemt.
Indi.en de wagen na deze maatregel nog steeds de
neiging heeft on naar één kant toe te trekken,
is dit een aanr,,i"ijzing, dat de as getordeerd is
en dus koud gericht moet worden.
Het nas!ffi moet fà" zi jn.

Viucht
,r" u o*rrEaJ- graq.en, Oat Oe VOofWlelen aan d.e bO-
venzi jde naar buÍten hellen, noemt men de
vlucht. Een onjuiste vlucht van de wielen heeft
snell-e $l-ijtage van de loopvlakken van de band en
tengevolge.
Te veel vlucht veroor zaal<t snelle sli jtage aan
de buitenkant, negatieve vluchf veroor zaaL<t,
snelle slijtage aan de binnenkant van de locp-
vlakken. 'Aangezien de vlucht en het toespoor
van de wiefen nauw met elkaar verband houden,
moeten beiden terzelfdertijd gecontroleerd wor-
den . Als de maximr-rm vl-ucht -t oegepast wordt ,
moet het toespoor maximaal zijn; bij minlmale
vlucht behoort eveneens een mi-nimaal t oe spoor .
Probeer nooit de wielvluchf te meten of te cor-
rigeren bij een opgecri-c}<be vìragen, hranneer er nog
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speli-ng zit- in de wiellagers en de bus sen van
d,e fusàepeqnen, Als de hragen op de grond staat
en er z:L veel speling j-n de wiellagers en de
fuseepenbussen, Iarnnen de wielen een negatieve
vlucht hebben: terwi jl zlj bi j een opgecriclte
wagen overmatig vlucht zullen hebben, doordat
de wielen 

rf 
naar buiten vallenfr .

Alvorens de vlucht, op t e meten of , te corrige-
ren, controlere men dus al-lereerst de wiella-

; gers eil de brrssen vae de fuseepennen,.
ne vlucht bedraagt 10.

Fu s e ep endwarsh e }li-n g
Het aanLal graden, dat' de top va.n de 'fuseepen-
nen naar binnen helt, dus naar het midden van
het cha'ssis, noemt' men de' fus'eependwarshelling.
Het verlengde van de fus'eepen valt bijna sanen
met het mi.dden van het raakvlak tussen band en
weg.
Een foutieve dwarshelling wordt in het algemeen
veroor zaakc...' door een verbogen as en kan al-leen
-^ rìontroleerd worden ' met behulp \ran een wiel-gec
testapparaat of doorde as te denonteren.
Heeft men geen wieltestapparaat ter beschikking,
dan raden wij aan om de wei,gen naar een garage te
brengerr waar men wel een dergeliik apparaat
heeft.
De fuseependwarshelling bedraagt Bo.

Toe spoor
H"t aant"f millimet etrs., dat d e voori^iielen aan
de voorzijde van de as dichter bij elkaar staan
dan aan de acht erzi jde , noemt men het t oe spoor .

Toespoor van de wielen i-s nodig om de invloed
van de vlucht en de band ensli;itage, die hi-erd oor
ontstaat, te compenserell "

Vlucht en toespoor moeten zo nauwkeurig mogelijk
afgesteld zftt. Beiden moeten tegelijkertijd ge-
controleerd worden €rr zoals reeds tevoren ver-
meld werd, moet bij een maximum vlucht ook het
t oe spoor maximaal zi jn 

"

Het normale toespoor bedraagt, l+ mm.
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De p,a,Irdrijfas

A50

De drijfkracht van d.e motor wor,C.t van d"e ver-
sneltingsbak op de achteras overgebracht door
een aandrijfas, die voorzíen is van drie kruis-
koppelingen. 'Deze as is verdeeld in twee delen
en wordt in het mj-dden door een tussenlager on-
dersteund. Het voorste deel is voor zLen van een
kruiskoppel-i,ng, evenals het achterste dee1, dat
twee kruiskoppelingen heeft, Îraarvan de voorste
i s uibgerust met een schuifkoppeling. AIle
krui-skoppelingen hebben naaldlagers.
De beide delen van de aandrijfas z:-jn uitgeba-
lanceerd om trillingen te voorkomen. Als de
schuifkoppeling ui-t elkaar genoinen is, dient er
op gelet te worden, dat de kc'ppeling weer in
zijn oude stand in elkaar gezeL wordt, zodat de
as niet uit balans raakt " De koppelingsdelen
moeten daarom vòòr het demonteren, zo nodig, van
een merkteken voor zLen worden 

"

ZoweL op de krui-skoppelingen als op de schuif-
koppeling zt jn smeernippels aangebracht. Het
middenlager heeft een smeerpunt aan de onder-
kant .

K50

Deze aandrijfas bestaat uit één stuk, wordt z.,on-
der tusserrlager tussen d.e versnellingsbak en ach-
teras aangebracht en heeft twee kruiskoppelin-
Betr: terwijl de voorste kruiskoppeling is uitge-
rust met een schuif koppeling; beide kruiskoppe -
lingen hebben naaldlagers.
ltlanneer men de schuifkoppeli.ng uit elkaar geno-
men heeft, moet hij in de oude stand in elkaar
ge zet worden, teneinde weer dezelfde stand te
verkri, jgen, waarin de as werd uj-t gebalanceerd .

Indien nodi-g, moet men de beide delen vòòr het
demonteren van een merkteken voorzien,
In de beide kruiskoppelingen en in de schuif-
koppeh-:rg' zt jn smeernippels aangebracht.

5.
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6. Achteras

E . Af stelling achterw-iellagers .

Verwijder de moeren van de steekas en trek de as
uit het huis. Zorg er voor, dat de open conisehe
pasringen niet verloren raken.
Draai de buitenste sluitmoer los en verwijder de
borgring.
Draai de binnenste stelmoer vast tegen het bui-
tenste lager, zodat het wiel weerstand onder-
vindt. Tegelijkertijd draait men hierbij het
wiel rond om er zeker van te zijn, dat alle op-
pervlakken goed dragen. Vervolgens draait men
de stelmoer zover terug, dat het wiel zonder
speling vrij kan draaien.
Men legt nu de borgring weer op z:.jn plaats,
waarna men de buiùenste opslui-tmoer vastCraait.
Sla de borgring naar weerskanten om langs een
platte kant van elke moer. Voordat men de as
weer j-n het huis steekt , controfere roen eerst
d,e af stellingt daar het mogelijk is, dat door
het vastdraaien van de buitenste moer de afstel-
ling niet juist meer is. Door deze exbra con-
trole kan men er zeker van ztjn, dat de lagers
perfect functionneren. Smeer nu het uiteinde
van het ashuis en de moeren nret vet in en steek
de as in het huis. Let er opr cat de conische
pasringen goed op hun plaats zitten en dat de
moeren goed aangedraaid worden.

Waarschuwing
Zorg er voor, dat de sluitinoeren niet zo los
zitteo., dat men de naaf op en neer kan bewe-
gen en men de speling j-n de lagers kan voe-
Ien. Een te losse afstelling zaL de lagers
even snel beschadigen als een te vaste af-
stelli-ng.

Inspecti-e van de
Oprnerking: Deze
verricht worden.
1. Zr jn de lagers

pi Sn on-kr o onwi e 1 ove rbrengin g .
c ontrole moet iedere 25OOO lnl

van de pigronas correct afge-

b.
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steld en verkeren nj in goede eondi-tie?

", T::::l* U er van, dat de cups, en de co-
nussen van de lagers niet beschadigd zijn.

b. Ga oar of cLe rollen niet boverunatig ver-
sleten zt jn.

' c. Lef er opr dat de cups van dè lagers goed.
vast zitten . '

gesteld en verkeren zrJ nog in goede condi-
tie ?
&. Controleer of de cups en conussen niet

ingeLopen zi jn.
b. Let er opr dat de cups niet meedraaien.
c. Control eer of de conussen niet ronddraai-

en op de differentieelhuiseinden.
3 . Zt jn de tandwielen van het differentieel in

orde?
& . Al s d,e achterkant be sehadigd is, moet men

de tandwiel-en bi jpoli j sten of vervangen.
b. Let er opr dat de tanden niet afgebroken

of i-ngekerfd zrJn en dat eT geen stukjes
zt jn afgesprongen .

c. Let er ,op.r dat de steekassen goeC in de
zi jtandvrielen passerl .

d. Als de ztLLingen van de satelheten in
het differentieelhuis bovenmatig versle-
ten ztjn, vervang deze dan.

l+. Verkeerf het pignon in goede staat ?
à. Let er op, dat de lagers goed vastztLLen.
b. Overtuig U er van, dat de af stelmoeren

goed va sLzitt,en.
c. Inspecteer de tanden.

5. Hoe is de conditie van kiet kroonwiel?
&. Inspecteer de tanderl .

b. Controleer of het kroonwiel goed aan het
differentieelhuis vast zrL.

c. Let er opr dat de klinlmagels goed vast-
ziLLen.

6 . Nad.at de achteras ldeer in elkaar ge zet i s,
lette men er op:
& " dat Ìret pignon en Ì:et kroonwiel goed af-

gesteld zijn wat betreft hpt in elkaar
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grijpen van de tanden; zie hiervoor ,,D"
af stelling van pignon en kroonr.rieltt,

b. dat aIle bouten van het differentieel
goed. aangedraai-d en geborgd ztin,

c. dat alle bouteil.r zoaLs die van de pi-gnon-
asdrager tegen het ashujs en van de steek-
as goed aangedraaid zijn en i-n goede con-
ditie verkeren,

d . dat de olieke"ít g cp d e pigronas in goe-
de staa.t verkeert

7.Is het smeermiddel goed?
Zte hiervoor het smeerschema.

8. Let er opr dat de flens' van de kruiskoppe-
ling goed aa.n de pignonas bevest,igd is.

Af stelling van d.e pignona.slagers.
De pigronas en z:-jn lagers zi-jn ondergebracht
in het pigrronhuis.
Het pignonhuis is een zelfstandig geheel en kan
van de achteras afgenomen worden om de lagers
bf j te stellen of om gedenonteerd te worden.
Maak de aandri jfas bi j de acLiterste flens l-os.
De pisnonas wordt ondersteund door lagers, die
voor en achter het pignon liggen. Twee conische
rollagers van gelijke grootte z;-Jn aan de voor-
zi jde van het pignon gemonteerd.
Elke lager af zonderli jk is rujms ch oot s in staat
om de gehele druk op te vangen, zodat één lager
de voorwaa.rt se en het andere de achterwaart se
druk opvangb " Het derde, ofwel het achterste
lager, i s direct achter het pignon gemonteerd
en aange zien het alieen radj-aal bel-ast wordt ,
is het een cylindrisch rollager. Een voor- of
achterwaart se af stelling van het pignon, zonder
dat de lagers zelf nagesteld worden, is vanzeLf-
sprekend mogelijk.

Afstelling van de tandwielen.
Ten einde een maximum levensduur van de tand-
wielen te verkrugen, is het nodig, dat de tand-
wielen, wat betreft het in elkaar grijpen van
de tanden, goed afgestel-d ztjn. Het is daarom
belangrijk, dat de afstelling van tfjd tot tijd
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gecontroleerd. wordt. Al-s de tanden niet goed op
elkaar ingrijpetrr zulJen ze plaatseli jk overbe-'
last worden, hetgeen afbreken en snelle slijla-
ge tengevolge heeft.
Bijgaande tekeningen tonen aan op welke plaatsen
de tanden van het kroonwiel contact }<urrnen'heb-
ben met de tanden van het pignon.
In afb.l- is te zi-en welke delen van de tandwi-e-
len bedoeld zr_jn met de benamingen, die in on-
derstaa"nde beschrijvingen voorkomen en r^rat ver-
staan wordt onder het goed in elkaar grijpen
van de tanden " Het contactoppervl-ak begint bi j
de teen en beslaat ongeveer 80 % van de tand-
lengte. Bi- j het af stellen oriéntere men zi-ch
uitslui-tend op de aand.rijfzijde van d.e tanden,
daar, als het contactoppervlak van deze zijde
goed is, ook het aanrakingsoppervlak op de ach-
terzijde goed is. On te controleren waar de tan-
den van pignon en kroonwiel elkaar preeies ra-
ken, smeert men de tanden van het kroonrriel j-n
met pruisisch blauw, dat vermengd Ís met wat
petrol-eum.
Het kroonwiel in afb.2 vertoont een hoog smal
contact, dat niet wenselijk is. Als de tandwie-
len op deze wijze afgesteld en j.n bedrijf zijn,
zaL hiervar lawaai, af sehaving en afronding
van de bovenhoeken van de tanden het gevolg
zijn. h een correct aanrdkingsoppervlak te ver-
krijgen, stel-t men het pignon verder naar het
kroonwj-el t oe, waardoor het c ontact oppervlak
lager komt te liggen. Door deze verstelling za:.'
de speling tussen pignon- en kroonwieltanden
mj-nder worden, wat echter rireer te verhelpen is
door het kroonwieL iets van het pignon af te
zeLLen . De speling moet variéren van . 005tt t ot
.010tt . Herhaalde bi jstelling van zowel pi-gnon
als kroonriel lnrnnen nodig zijn voordat een cor-
rect' aanrakingsoppervlak en een juiste speling
verkregen zijn.

In afb"l vertoont het kroonwiel een laagli-ggend
smal aanrakingsoppervlak, dat eveneens foutief
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is. Op deze r'rijze afgesteld zullen de tandr,u-ielen
lawaai ,,naken, aluchaven en ingekerfd worden. Een
goed aanrakingsoppervlak verkrijst men door het
pignon iets uit de kroonr^rieltanden temg t€ stel-
len. De juiste speling wordt verkregen door tret
kroonwiel dichter tegen het pignon te plaatserl .

In afb . h ziet men een kort aanrakingsoppervlak
aan de teen van de tand.en. Laat men de tandw-ie-
len aldus afgesteld draai€trr dan zullen de l:oe-
ken van de tanden afsplinteren, Lerwijl er zeer
snelle sli jtage optreedt.
Ter verkrijging van een goed aanrakingsopper-
vlak stelt men h et kroonwiel wat verder r/an l.et
pignon af , Hierdoor zaJ_ i:et aanrakingsoppervlak
langer worden. Verlegging van het adnrakingsop-
pervlak naar de iiiel van de tanden en een jui-s-
te qpeling vuorden verkregen door l:et pignon ver-
der naar het kroonwie-l. te plaat sen "

Het kroonw-iel in afb . 5 i-:eeft een kcrt aanra-
kingsoppervlak aan de hiel v€Ìn de tanden. De
gevolgen hiervan zi jn, dat de tanclen af splinte-
ren, snel versl-i- jten en l-awaaj- maken, Een cor-
rect aanrakingsoppervlak wordù -,Ferkregen door
het kroonwiel dichter bj; het pignon te étuiJ-en,
waardoor de lengte van het a,anrekingsopperrlak
toeneemt en meer naar' de teen ven de inrtààr ver-
iegd worcit

Ìúaar schur,ring :

ignori en kroonv,riel af te stelleno
lette men er o|-r, dab de J.agers van Let pig:ron
en het dif f erent,ieel goed zi jn af ge stel-C . De
ragerspeling mag niet groter zi jn dan .0o2rr.

2. Gebruik een inCica,teur voor l-et controleren

:3il*ro"orio.;i:f . 
en de lagerarstel-linsen;

3. SteJ het kroonwiel verder van i:et pignon af
als nen i:et eanrakingsoppervlak van de teen
naar de i,iel- t oe wil veriengen.

l+. Stel het kroonr,riel- dicl:ter bij het pignoil:
als men i:et aanrakingsoppervlak van de hiel
naar de teen toe wil verlengen.
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fueer de eitden van de hulfveer en het achter-
einde v.an de hoofdveren niet met vet in, aange-
zien dit te zqme4 met zand en stof een schureird
mengsel vorrt, dat de veerband en de veereinden
snel doet sIíjten.
De veenstroppen moeten goed aangetrokken bIiJ-
ven. Door loszi.ttende veerstroppen ontstaan ren-
defecten en kunnen de veerbladen breken.
Zorel bij de vòòr- a1s bij de achteras zijn de
veren met het voorste oog in mbber opgehangen
(afU. f;, terwijl de veien aan het aehtereinde
als sleepveer zijn uítgevoerd.
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8. Wi-elen.

De rrielschijven zijn van geperste staalplaat en
voorzien van I boutgaten. Bij het" vastd.raaien
van de wielmoeren moet foen steed.s diagonaal te
werk gaan. Alvorens de wiel-en te monteren laat
men een druppel motorolie op de r,rietbouten val-
len om te voorkomen, dat d.e moeren door roest
vast gaan zttLen.
Men lette er op: dat de verzonken gat€r: waarin .

voor het binnenwiel de conische kant van de
bout valt en voor het buitenwiel d.e coni-sche
veerring, vrij zijn van stof en verf en dat ook
de vl-akken van de wielschijf en de naafflens,
die tegen elkaar vallen, goed schoon zijn. Dit
geldt eveneens voor de tegen elkaar liggende
vlakken van de dubbel gemonteerd.e achterwielen.
Door aanwezigheid van ln.il, verf e.d. liggen d.e
wielen niet vlak aan en ontstaan verhoging€flr
die losse verbindingerr speling en slijtage ten-
gevolge hebben.
Let op het onderstaande in het br;zonder ì^ranneer
men reservewj-elen monteert, daar deze nog aI
eens vaak door stof en modder van de weg veront-
reinigd zrJn. van pasgeverfd e wj-elen moet men
de verzonken gaten zorgwrldig schoonmaken.
Draai alle wie-lmoeren nog eens vast als de wa-
gen i 100 lcrr met belasting gereden heeft. ook
de moeren van wiele il r die verwi s sel-d zt Jn , moe-
ten na 100 l,ffi rìog eens aangedraaid worden.
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9. Reunen

Het hyd.raulische remsysteem bestaat uit een
hoofdremcylinder, waarin de hydraulische dmk
ontstaat, een vaeuum-s€rvcrnechanisme dat de
d.ruk verhoogb en waardoor het rerrmen wordt ver-
gemakkelijkt, en een viertal w"ielremcylinders,
waarin de hydraulische druk wordt benuf en
waardoor de remschoenen tegen de remtrmmels
gedmkt worden.

Aarrge zien de druk op elk oppervLak geli jk is,
Irunnen de remnen ni.et in werking komen, voordat
alle schoenen tegen de remtrommels aanliggen.

Wanneer meri het rempedaal intrapt, wordt de zui-
ger van de hoofdeyli-nder naar biruren gedrul,rt,
waardoor de remvloeistof door de leidingen naar
de w1elcylinders stromt.
De hoofdremcylinder ( afb . 1)
De hoofdremcylinder bestaat uit een olier€s€r-
voir en de eigenlijke cylinder, wàarÍn de v€r-
schillende onderdelen zijn ondergebracht. ,

De hoofdremcylinder heeft twee functies. De be-
langrijkste hiervan is, dat de .cylinder er voor
noet zot^gen, dat het remsysteem steeds geheel
met olie germld is, ongeacht of er uitzetting
(door hitte) of inkrimping (d.oor koud,e) van de
olie plaats heeft. Daarnaast werlt de cylinder
tijdens het ontluehten als een pomp.
Het terugkeren naar de vrije stand van de meta-
len zuiger K 'en de nrbber zuiger D gaat veel
snells dan het tenrgkeren van de vloeistof door
de opening naar de hoofdremcylinder n Hierdoor
ontstaat een geringe onderdruk in de cylinder-
ruimte, zodat vloeistof aan gezogen wordt door
de geboorde gaten in de nalger K en langs de
opstaande kant van de nrbberzuiger D. Het te-
veel wordt weer teruggevoerd i-n het reservoir,
vi-a de doorlaat E. Op deze wiJre wordt de cylin-
der geheel germld met olie en er kan opnieuw
geremd worden.
ook de dubbele regelklep FG, die op zijn plaats
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gehoud.en word,t door de veer H heeft een tweele-
dig doel: de klep doet dienst als dichting om
te voorkomen, dat er ti jd,ens het ontluchten
lucht Ín het remsysteem komt. Vloeistof , die bi-j
de d,rukslag door de klep F stromt, kan alleen
in de eylihder terugkeren door de gehele klep G

van zi jn zitting te licht€rr. Als de dnrk op de
'' terugstronende vloeistof nlnder wordt dan Or5

kg/cm}, wordt de klep door de veer gesloterrr
zodat het gehele remsysteem onder lichte dnrk
staat. Deze d,ruk heeft echter niet tot gevolg
dat de remschoenen b$ven hangen. De dmk dient
alleen ter verkrijging van een ' absolute di-ch-
ting in - de wj-elremcylj-nders .

Er noet enige speling zijn tusseh de pen C en de
zuiger K, uranneer het rempedaal niet ingetrapt
is. Deze speling kan vastgesteld worden door U

er van te overtuigen, dat het rempedaal ongeveer
L/ 4 vrij op en neer bewogen kan word,en, voordat
de zuiger begint te bewegen " Is er tussen pen
en zuiger geen speliogr dan zaJ- de zuiger D de
doorlaat E niet rrrijlaten, waardoor de conpense-
rende functie van de hoofdremcylinder te niet
gedaan word,t en de refirnen bli jven hangen.
Het 'vloeistofreservoir noet te allen tijde ten-
ninste voor de helft germld z: jn en het vloei-
stofpeil dient van tijd tot tijd geeontroleerd
te worden,

$aarschuwine
Denk er aan, de bovenkant van het reservoi-r en
d.e vuldop goed schoon te maken, voordat men de
dop afneent. Hi-efdoor wordt voorkomen, dat er
rmil in de hoofdremcylinder valt.
Reinig, indien nodig, de onderdelen en de pcmp
met zuivere alcohol; donpel ze vòòr het monte-
ren in remvloeistof 

"

De wielrem.cvlinder (afb " 2)
De wielremcylin{er heeft een geheel doorgaande
boring met twee tegenover elkaar liggende zui;
gers. Iedere zuiger zet de hydraulische druk m
in gelijke mechanische kracht, waardoor de req-
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schoenen naar buiten ged.rulcb worden en aldus in
aanraking komen met de remtromrnel .

De cylinder heeft twee manchetten P om te voor-
komen, dat er rmil e . d . in de cylinder raken,
twee zuigers M, twee drukstiften 0 dj-e verbonden
zijn met de remschoen€tr: twee rubber zuigercups
N die de olie in de cylinder houden, een veer L,
een in-t-a,afnippel idaaraan de leiding van het, rem-
systeem aangesloten wordt en een ontluchtings-
schroef T^raarmede het rsms]rsteem ontlucht kan
worden. Indien men het remslrsteem met een mine-
rale olie rnrlt, zull-en de cups zwellen en erg
zachL worden.

Het kan voorkomen, , dat de vetkering van een
naaf versleten is, waardoor het vet uit de naaf
in de remtrornrnel raal<t. Komt dat vet i-n aanra-
king met de rubbennanchetterr can worden deze
zaeht en te groot , z,odat 1rtril e . d. in de wiel-
cylinder Inrnnen geraken. In dit geval vervange
men de vetkering. Ztjn de nanchetten reeds aan-
getast, dan vervange men ook de ze .

Cylind.ers en onderdelen moeten gereinigd word.en
in zuivere alcohol en vòòr de montage in rem-
vloeistof gedompeld worden .

F,einig de cyÌinders of de onderdelen
ben zine , petroleum of olie .

nooit met

&. Achterwielremmen.
De remsch oenen zt jn voor zi.en van voeringen van
geli jke lengte en van het zelfd e materi-aal ( afb .

3) . De renschoenen zt jn niet verankerd, maar
rrzwevenff in de hefboomarmen. De zuigers in de
wielremcylinder bedienen de hefboomarm€il: wel-
ke op hun beurt de druk . op het nnidden van de
remschoenen overbrengen door rniddel van beweeg-
bare drukblokken. De rernschoenen centreren ztch
zeLf op het ogenblik, dat zL j in aanraking
komen met de remtrommel. Meedraaien van de rem-
schoenen wordt tegengegaan door zelfinstellende
blokk€ilr waartegen de schuinstaande platte kan-
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ten aan hd einde van de remschoenen aandrukken.

Instelling van de remschoenen
De excentrische ankerbouten maken het mogelf ik
de remschoenen ten opzi-ehte van de rerntrommel-
te verplaatsen (afb.{) . ,

Om de ruimte tussen rernvoeri-ng en remirommel te
venninderen, gaat men als volgt te werk:
1. Crick de wagen op, zodat de wielen vrl j l,mn-

nen ronddraaien.
2. Draai cie contramoeren van de ankerbouten los.
3 . ZeL een steeksleutel op de ankerbout, zoda-

nig dat de handgreep van de sleutel z\jwaarts
naar buiten hrijst. Druk nu de sleutel naar
beneden, totdat de remschoen tegen de rem-
trommel aanligt. Daarna draait men de sleu-
tel zover terug t of het wiel juist vri j
draait .

4. Draai de borgmoeren vast en controleer nog-
maals, of het wiel in beide richtingen vrij
draait.

Iruaarschuwing
Leb er op: dat de wj-ellagers goed afgesteld rijn
al-vorens men de remmen gaat bi j st ellen, dat de
ankerbouten na het afstellen goed geborgd hror-
den, dat de remvoeringen niet totaal versleten
z\y1 en dat de kl-inlaragels niet in aanraking ko-
men met de remtrommel.

Het monteren_jcin nieuwq .remJrgering
Het is niet nodig om de trekveer te dernonferen
als de remschoenen uitgenomen moeten worden.
Het demonteren ge schiedt als volgt :
I " Verw-i jder de reinschoen en de dmkveer door

niddel van een schroevendraaier; de trekveer
moet nlet verwijderd worden"

2. De remschoen kan nu van de hefboomann af ge-
nomen worden. lndien ncen het wenst, Icrnnen
ook de drukblokken verwijderd worden.

3 . Alvorens de remsehoenen weer te monteren,
smeert men de beide drukvlakken met vet in.

b. ZeL de excenterbouten in de stand, uraarop de
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remsehoenen z,a ver mogelf jk naar bjnnen
staan.

5. Zet de dmkveer van de remsehoen en de veer-
houder rteer in het gat en dn:k bei-den op hun
plaats.

Oruerking
De veer en de veerhou.der moeten saJnengedmkt
worden om jn het gat geplaat st te Inrnnen worden.
Als hiervoer geen speciaal gereedschap 'ter be-
schikking is, kan men dit ook doen met behulp
van een ,,Bahcotr-sleutel . Met de ingedmkte veer
tussen de sleutel kan de veer boven het gat ge-
iegd worden, waarna men met een kleine kianner de
veer en de veerhouder in het , gat -'varl de hef-
boomart glaat.

lrlaarschur,rring
Let er opr dat de zelfinstellende blokken vrÍj
lannnen draaien op de ond.erste en bovenste an-
kerbouten en dat de veerhouder op de juiste l,rij-
%e in de hefboom.arm ligt. De veerhouder moet
gelijk liggen met de buitenkant van de hefboomo

Het' afnemen van de, hefbgomarm
On de hefboomarmen te }arnnen demonteren, ver-
wijdere men eerst de remschoenen zoals aangege-
ven staat in het gedeel-te: ,,Het monteren van
nieuwe remvoeri-ngrt . Verwi jder de bovenste of
vaste ankerbout en de beide borgigen. Venrri j-
oer revens oe excentrr-sene anrUbut " nlerna
kunnen d e hefboonarm en de verbinding van de
onderste en bovenste ankerbouten breggenCInen
worden.
Men onderseheidt een linkse en een rechtse hef-
boomatm tengevolge van het verschj-l i-n de ge-
boorde gaten aan binnen- en buitenkant van de
hefboonarmen bi j de onderste ankerbouten.
Het I l/tn" gat wordt naar het stofdeksel toe
gemonteerd, zodat de hefboonann over de exeen-
triek van de ankerbout kan vallen. Het afnemen
van de hefboomarm is noodzakelÍjk m de trekveer
aan te brengen of los te maken.
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Srnering
Als het nodi-g is het remmechani sme te demonte-
ren voor het in zeLlen van nieuwe remvoering of
voor inspect j-e, i s het raad zaalrr- de volgende de-
len met wat waterbestendig vet in te smeren:
1. De drukblokken en de zadelvlakken van de

hefboomann.
2. De drukpen tussen Ce remzui,ger en de hef-

boomarm.
3 . De drukvlakken van de remschoenen.
l+. De ankerbout erf .

Onderhoud
Ook bS goed naterj-aal en goede constructie ver-
oorzaal<i., wrijving sl-ijùage en is vervangi-ng van
onderdel-en noodzaketijk. A1 s een belangri jke
reparatie overwogen wordt, raden r^rij aan vooral
de onderstaande delen nauwkeurig op slijtage te
controleren.
1. Ankerbouten.
2. Ankerboutgaten in de liefboomarsn.
3 . Borgringerr.
4. Sli jtbge tussen het drukblok en het zadelop-

5 . i: ::i:x' :"1,3fu:: f: ""*arm
6. Wielcylinderbeve stiging en eventuele l-ekken

van de wiel-cylinder .

b. Voorr,rielremmen "Bii de f*ielremmen loopt de remvoering cp de
primair*emschoen geheel- tot aan de top van de
schoen door, terwijl de voering op de secundaire
schoen aarunerkeli jk korter is; aan de onde rz: j-
de zt jn de voeringen van beide schoenen even
lang" Bij heL vernieuwen van d.e remvoering of
bij de demontage moet hierop nauwkeurig gelet
worden (afb . 5).
Het biisFellen van de remmen (afb . 6)
Als de remvoering versleten raakt, hetgeen
bliikt uit het feit, dat men het rempedaaf bfj-
na tot op de voetplank moet intrappen, kan de
noodzakelijke bijstelling verkregen worden door
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ce renschoenen dichter naar de trcmmel te bren-
gen.
Crick de wielen opr totdat ztj vrij zijn van d.e
grond. I,Ien draait de excenterschi jf zaver naar
buiten, tot de remschoen in contacù ksat met de
remtroinnel . Uaarna draait men de excenterschi jf
langzaarn t,erug tot heb w1el in beide richti_ngen
hreer vri j kan ronddraaien . Doe dit met de rem-
schoenen van alle w1elen.

Tgta1e. instelling van de lemmen na demontage
Voor het geval men de renunen heeft schoonge-
naalct of nieuwe voering heeft gemonteerd, zaL
het noodzakelijk zijn de buitenomtrek van de
schoenen opni-euw ten opzichte van de bÍnnenboog
van de rentrmmel i-n te stellen. Hiertoe draait
men de contramoer van de excentrisehe ankerbout
Ios, hraarna men de ankerbout en de excenter-
schi jf zodanig instelt, tot de remschoenen zich
j-n de juiste positie bevinden.
De aanbevolen speling tussen renschoen en trqn-
mel is onderaan .00ótt en bovenaan . O12rt .
Als men d.e speli-ng met een voeler controleert,
moet deze tot op Iltt van het einde van de rem-
voering inge st oken worden.



-

3H-8

Handrem

Bfj normaal gebrui,k zaL de handrem naar"behoren
functiorrneren. Het behoeft slechts weinj-g z,orgr
om de juiste speling tussen de remband en de
trornnel te handhaven. Nadat enige sli jtage is
opgetreden, , kan het nodig ztjn, de remband in
hori zqlbale of venticale richtigrg bi j te stel-
Jen; een derde afstellíng -bestaat r,rit het naar
elkaar t oe brengen van d.e rembandei-nden .

1- Horizontale verstelling geschiedt door het
naar links of rechts draaj-en van de sehroef,
die in heù rembandanker aangebracht i-s (afb.
7 ) . Verwi jder eerst d e borgd.raad en breng
naderhand een nieuwe aan.

2. De rembandeinden worden naar elkaar toege-
bracht door de moeren A vast te draaien (afb.

3. Îlàr.r. ats gevolg van de vorige handeling
één eind eerd.er tegen de trornmel aanligt d.an
het andere eind., moeten d.e moeren B op de
klei-ne bout los- of vastgedraaid word.en.

Het kan nodig zt jn, dat de af stellingen 2 en 3
gecombineerd en herhaald word.ery voordat de rem-
bandeinden nauwkeurig ingestelci zi jn 

"

Het spannen van de kabel tussen het renunecha-
nisme en het handremhandle heeft plaats aan het.
achtereinde van de kabel. Draai- de moer C los
en de kahrel veirder in het oog. De kabel moet
echter zodanig ge spannen zLJn, dat de remband
de trommel- niet raaktr wa,nneer het handremhandle
vrij staat.
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iO. Stu]:.ri-nrichting

Het stuurhuis is van het wonn-en-dubbele-nok-
t}rye. De worm wordt gedragen d.oor kogellagersr
die in het hui-s zi jn aangebracht. De hefboomas
voor de nokken is gemonteerd j-n twee bron zen
bussen, die in de dv'rarsbori-ng van het huis be-
vestisd zi jn. De taps toelopend.e nokken zt jn in
de hefbonen met rollagers aangebracht, waardoor
de nokken zonder wrrJvirg in de wonn In:nnen rol-
l-en.

Snering
Door het gat van de
langzaam met olie,
tingsgat begint te

plug rmlt m.en het stuurhuis
t of de olie uit het ontluch-
lopen 

"

Af stelU-ng
On de stuurinrichting bij te stellen moet men
elke belasting wegnemen, bij voorkeur door de
stuurstang van de 'Pitman-arm los te maken,

Stelpchrgr,f . van de hefboom,as
Speling in de hefbocxnas heeft tevens speling in
het stuurw'iel tot gevolg. Stel de hefboomas niet
bij als het stuur in een uiterste stand staat.
Speling in de uiterste stand i-s nj-et bezwaar-
li jk.
Draai de stelbout aan de zLjkant, van het stuur-
huis zover aan, dat men een lichte weerstand
ondervindt in de middelste stand van het stuur-
wiel, wanneer het langzaan van de ene naar de
andere uiterste stand gedraaid wordt.

F,e],angri jk
Het stuur mag op geen enkele plaat s zwaar draai-
en. Alleen in het midden fiIag men een lichte
'rnreerstand ondervinden. Nog verdere bi j stelling
van de bout zaJ- de stuurinrÍchting nj-et beter
doen funetionneren, maar heeft alleen beschadi-
ging, snelle sli jtage en aesi I i jk sturen t of ge-
volg.
Als de bout goed afgestel-d is, draait men d,e
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eontranoer vast, Haarna men'het stuur tenslotte
nog eens probeert.
Let er op, dat de Pitnan-am goed vast op de
hefbomas zj.t en dat de mqer met de sluitring
eveneens goed aangedraaid is'

Bi.istelling van de rollagers van de nok
, Hoewel de voorgaande afsteìJing in practisch al-

1e gevallen vóldoende za! zíjn, kan het scltrs

l voorkcnen' dat de rollagers van de nok ook nog
bijgesteld moeten worden. Als men de moer van
de nok met de vingers vastpaló, moet men deze +t

' met eni-ge weerstand kunnen ronddraaien. Zet men
echter nieuwe rol-lagers j:n, dan moeten zi-j veel

F wster afgestèld word.en.
iulen stelt de rollagers bij door het lipje van
de sluitring recht te buigen en de moer zover
aIs nodÍg is aan te draaien. Hierbij zorgt men
er voor, dat de nok niet kan meedr,aaien door de

) sluitri.ng 'met een sleutel vast te houden of
door de nok vast te kLemclen.
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De electrische installatie

De beschrijving van de electrj-sche installa-
tie omvat slecht s het gedeelte van de verlich-
ting en enkele instrumenten. Het gedeelte dat
met de motor verband' houdt, hraaronder start eT t
dyrramo en verdeler, is in het hoofdstuk ,,Motortt
opgenomen.

De instrumenten en leidingen, welke op het
schema met stippellijnen ztjn aangegeven, z:-jn
op het DAF-chassis niet aangebracht. h/:anneer na
het bouwen van een cabine de bedoelde t oebeho-
ren aangesloten moeten worden, verdient het aan-
beveling orn dit te doen, zoals in het schema
staat aangegeven (afb. l).

De beide zekeringd o zert bevatten gezarrrenli jk
acht 8-Aurp . T.,ekeringefl: hraarvan de meest recht-
se een reserve -zekering is. De overige zeven
zekeri-ngen beveiligen elk twee stroomafnemers
( lrrop of instrument ) , waard oor men in geval van
stori-ng op zeer eenvoudige wijze kan controleren
of de storing in de stroomafnemer dan wel in de
betreffend.e zekering schuilt .

Het inschakelen van de stroCIn voor de motor
en voor de verlichtíng is in één schakelaar
verenigd.
Licht- en rnotorcontactschakelaar

Bi j afge zeL motorcontact zt jn de verschi-l--
Iende instrumenten, zoals st oplicht, benzine-
standmeter, richtingaanwi jzer en ruitenwisser
uitgeschakeld. Hierbij is de contactsleutel ge-
heel uitgenomen of gedeeltelijk i-nge st oken. Wan-
neer tl* sleutel volledig is ingedrulcb, staat
het motorcontact aan, waarbij de instrumenten
voor zover niet van een afzonderlijke schakelaar
voorzien - eveneens inge sehakeld zt jn .

De gedeeltelijk ingestoken of geheel inge-
d?ukte sleutel kan bovendien verdraaid worden,
waardoor de stads- of hoofdverlichting wordt
ingeschakeld. Gedimd of groot licht wordt door
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niddel van een voet schakelaar gekozetl . Met i-n-
geschakelde verlichting bijv. tiidens parke-
ren kan nen de contactsleutel uitnemen, waar-

gesehakeld en waarbij de verJ.ichting niet meer
uitgesehakeld kan worden .

De birrt "nverliehting voor ,Ce cabine en de sig-
naalhoorn zt jn zod.anig aangesloterÌ,r d,at zL j on-
der aILe omstandigheden direct benut lrunnen wor-
den. Aldus bestaat de mogelíjklrcid om' de binnen-
verlichting aan te st,eken, zonder dat men de
pontact sleutel in de schakelaar steekt , .'

De stadslichten zrgr zodanig aangeslot€or dat 
^J

Daardoor heeft mèn ook bij een storing j-n de
hoofdverlichting, bijv. een doorgebrdnde dim-

.gloei-d.raad van d.e tinkerlamp steeds de, beschik-
king over, twee voor een tegenligger ziehLbare
lampen.

Gloeilampen
1 c ontrolelqmp voor )

groot licht )
I controlelarnp voor ) Philips L29L3 12V- 2 r L Id

rickr1;ingaanw-i jzer)
2 stadslichtlampen ) 

,2 duplolampen Philips l-2728 I2V45i35 ll
1 achterlamp Philips LZEZL L2V- 5 l'/

1 stoplamp Philips f24Of L2V-L5 W

2 jnsfrumenfenbordlampen Philips 12811 12V- 3 W

Zekeringe+
Acht zekeringen
Van links naar rechfs:

{ - Î;'3'

Bosch SWG S/L5A,.

No. t Achterlicht en instrurnentenbordverlichting
No . 2 Ruitenwisser en brandstofmeter
No. 3 Stoplicht en twee richtingaanwijzers
No. h Twee stadslichten
No. 5 Twee hoofdlichten groot
No. 6 Twee hoofdlichten - dim r

, No. 7 Hoorn en binnenverlichting
No . E F,e serve .
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Koplampen
Teneinde de lichtbunder de gewenste richting te
geven, kan de reflector versteld. worden. Nadat
door het losdraaien van de sehroef aan de on-
derzi-jde d.e sj,errand afgenomen is, worden d.rie
stelschroeven zichtbaar, waarvan de onderste
twee, A, dienen voor het verstellen van d.e bun-
del i-n het horizorft,ale v1ak. Begin het instel-
len steeds met deze twee schroeven (afb . z) .
De derde sehroef B dient voor het i-nstellen van
de hoogte van de bundel.
Denk er aan, dat de bundel bij een belaste !{'a-
gen hoger ligt dan bij een onbàtaste wagen.
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Dj-ameter ui.tlaatklepzitting
Diamet er i-nlaatklepzitting
Breedte uitlaatklepzitting
Breedte jnlaatklepzitting
Klepsteel in klepgeleider
Klepstoter in stotergelej-der
Klep speli-ng inlaatklep
I(lepspeli-ng uitlaatklep
As Yoor tussentandwiel
Nokkenaslager
Waterpompaslager
Krukas-hoofdlager
Drijfsfanglager
Krukas-drtlklager
Dri jfstanglager lengtespeling
Ruimte tus sen tussenastandwiel

en waterpcmptandwiel
Ruimte tussen krukastandrariel

en nokkenastandrnriel
Ruimte tussen nokkenastandw'ie1

en tussenastandwi-eI
Ruimte tussen nokkenasbandwiel

en oliepmptandrriel
Opening zuigerveren
Zuigerveren j-n groef

L3 . Kracht sleptel-spanninFen

Cylinderkopbout en
Dri jf stangmoeren
Hoofdlagers

- middelsbe en achterste
voorste en tussenlagers

Moer op voorzijde nokkenas
B ougÍ-e s

Min.

1 9 /l:6"
1 LL/:.6n
3 /32'
3 /32u
" 001rf
. oooT5tf

. oooT5rl

. oo15rl

. ool5rt

. co3 5tl

.OO25n

" o02rl
- 0O5tt

" 00211

. oo2rÎ

= 0005rt

.008il
" Cl5tt
.00075rr

Max.

I/8n
LIt"
. 0015rt
. oolrt
. coStl
, ol0rr
.00111
.0025t|
.aa25n
. oo4rr
. 0c3 rt

, oo4rt
. olorf

.004rt

.003rt

. 0015tf

.0lorr

. o20il

. 0015 rl

I

ì_

ft . Ibs.
75
56

60
70

150
2g
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14. Smeertabel

No. Smeerplaat s Sneermiddel

B

I Fusee ts
2 Stuurkogels
3 Handremas je
4 Handremkabel
5 Ped.aalas, vet smerring;

overige punten o o1i e:

6 Reservebandenlier

7 i{ot or; carter-
inhoud 6liter

I Versnellingsbak;
inhoud 5 r'2. li-ter

9 Achteras;
inhoud 7 liter

Ic Kruj,skoppeting Íf;S
11 Schuifkoppeling
L,: Tr:s s*nlager ( nlO;
I:l Veren
1& ltiiellagers vbòr en

achttrr
l- 5 trúat erpolnp
16 Starter
17 Dynarno
i8 Verdeleras
19 Stuurhuis;

inhoud 1 liter
20 Koppeling druklager

HogedrukveL
Hogedrukvet
Hogedrukvet
Hogedrukvet
Hogedrukvet
01ie SAE 2A
01ie SAE 20

Gedoopte (Snn 40
mot or- ( san 30
olie (snn 20

Transmis- ( Snn &O
sieolie (SAn 90

Hypoid- (San 140
cardanolie ( SRn 9O

Hogedrukvet

Hogedrukvet
Kogellagervet
Penetreerolie

Kogellagervet
Waterpcmpvet
01ie SAE 20
01ie SAE 20
Olie SAE 20
E.P.Tran^ \. . -:-{sag uo
mL s sl-e oll-e /
Hogedrukvet

l+ nippels
i+ nippels
I nippel
I nippel
l+ nippels

(boven zAfc
( o"tr O-24:C
( bened.en O"C

(bovbn 0:C
(uutr"den OoC

(boven oÎc
(bened en OoC

,é

*

r'le
l-.1)
1
l

nippels )
nippels )
nippel
nippel

I v€:tpot
l smeerdopje
2 smeerdop jes
1 smeerdop je

I nippel
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,fuieerriddel

2L Ventilator I ni-ppel
22 Luchtfilter; inh. c8. + liter
23 OIiefilter
24 Versn. hefboon kogelscharnier
25 Luchtfilter rembekraehtiging
26 Hoofdremcylind er;

inhoud remsysteem
27 Snelheidsmeterkabel

28 Overbrenging versnellings-
hefbocm

Opnerking:

Olie SAE 20
Als in motor
Als i-n motor
Transmi- s \

_. .' .l (san uosr-e oJ-r-e )
Als in mot or
Locklreed rem-

vl-oej-stof No. 5
1à liter
Transmi.s sie-

ol-j-e SAE 190

Olie SAE 20

elk tweemaal

c ontroleren

De punten 7 , I en 9 in het schema worden
vermel-d "

De kort ste di-enstperio,C,e heeft betrekki-ng op
resp " bi jrnrllen; de langste op verversen.

{
{

I
il

3
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