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VOORWOORD

In dit instructieb,oekje uindt U gtgeaens betreffende de be-

diening en het onderhoud uan urachtwagens ( A-serie ) , trek-

kers (T-serit ) , bussen ( B-serie ) en gerneentewagens ( G-serie )
uitgerust met een benzinemotor.

Het heeft geenszins de pretentie uolledig te zijn, anngezien de

ond.erhoudsinstructies bewust zijn beperkt tot die werkzaam-

heden, welke de chauff eur of de onderhoudsmonteur zelf kan

u errichten.

Voor reparaties en afstetlingen, u,elke buiten het bestek aan

dit boekje uallen, wende Ll zich t,ot de DAF-dealer, dio

ga,arne bereid is alle inlichtingen te uerstrekken aangaande

het ,onderhoud nan Uw DAF.

Dit b,oekje beuat geen aanwijzingen voor de uitaoering aan

belangrijke repar,aties; hieruoor kan rnen de wagen geheel

aan de plaatselijke DAF-dealer toeuertrouuren, die uolledig is

geinstrueerd en bij reparaties uerplicht is uitsluitend originele

DAF-onderdelen te gebruiken.

Wordt tenslotte in dit boekje gesproken oaer aóór of achter,

links of rechts, dan is dit gezien zittend achter het stuurwiel.

Eindhouen, iuli 1965.

IU ij zi gin gen u o orb e houden.





INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN
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Alb. I Instrumenten en

1. Zoemer

2. Richtingqqnwiizerschqkelacrr
3. Verwarming
4. Clqxondrukknop
5. Ruitenwisser

5. Remdruk (-vccuum), meter
7. Snelheidsmeter

8. Temperqtuurmeter

9. Controlelcmpies
10. Brqndstofmeter

I l. Binnenverlichting
12. Stqrtdrukknop

bedÍeningsorgcneR

13. Stekerdoos

L4. Contqct-lichtschqkelqcr
15. Rolhoesketting

16. DÍmschclkelacrr

17. Koppelingspedqql
18. Rempedccl
19. Accelercltiepedqol

20. Hqndremhefboom

21. Versnellingshefboom
22. Two-speed schokelqqr
23. Koudstcrtknop (choke)



Hoof dschskelcctr

Achter de motor bevindt zich een
hoofdschcrkelqqr met qfneembqre

sleutel. Tiidens repcrotie qqn het
electrische systeem moet de sleutel
worden uitgenomen teneinde kort-
sluiting te voorkomen. Men be-
hoett dqn geen crccukcrbel los te

moken.

Alb. 2 HoofdschqkelcqÌ

Snelheidsmeter

De snelheidsmetet, die de snelheid
in kmih qqngeeft heeft tevens een
totclql- en dcrgteller. De dcgteller
kqn weer op de nulstand worden
gebrocht door de knoP onder
het instrumentenbord linksom te

drcrqien.

Brandstofmeter

Dit is een electrische meter, die
met behulp vqn de vqriqbele
weerstcrnd in de brqndstoftqnk, de

hoeveelheid qcrnwezlge brqndstof
oongeeft. De meter werkt qlleen,

indien de contqctsleutel geheel is

ingedrukt.

6

Temperatuurmeter

Deze geelt de temPercrtuur vqn
het koelwcrter qqn.

De schqqlverdeling looPt vcrn 40"

C tot 100' C.

Vacuummeter

Deze meter geelt de onderdruk in
de vqcuumtqnk qqn. Bii stqtionqir
toerental moet het vctcuum mini-
m<rql 0,6 kgicms bedrcrgen, bii
hogere toerentqllen 0,8 kg/cmz.

Nq driemqal intrcPPen vqn het
rempedaql mcrg het vctcuum
slechts teruggeloPen ziin tot O,+

kgicmz. Een zoemer treedt in wer-
king wcnneer bet vqcuum in de
tcrnk beneden de minimum wqcrde
dacrlt. Riid in geen gevcrl \^leg

voordqt het geluid oPhoudt.

tuchtdrukmeter

Inplccrts van de vqcuummeter kan
een luchtdrukmeter ziin gemon-

teerd. Deze geeft zowel de tcrnk-

druk qls de remdruk crcrn, de

eerste met een zwqrte wiizer, de

tweede met een rode.

De tcrnkdruk moet tussen de 4,8 en

5,3 kgicms liggen en mqg tiidens
het remmen niet meer dqn 0,3

kg/cmz per remPedcrclslcg dclen'

Een zoemer treedt eveneens in
werking wqnneer de druk in de

tqnk beneden de minimum wcrarde
dqqlt. Riid in geen gevcl weg
voordqt de zoemtoon is wegge-
r.'qllen.



Gecombineerde contcct:,
lrchtschakelaar
Bii cf gezette contcrct- en/of licht-
schqkelqqr zijn stekerdoos en
clqxon nog ingeschqkeld.
Hierbii is de contqctsleutel geheel
uitgenomen of slechts gedeeltelijk
ingestoken. Wanneer de sleutel
volledig is ingedrukt, stcrat de
contqctschqkelqqr,,ccn", wccrrbii
d.e brandstofmeter en de controle-
lcrmpies eveneens ziin ingeschq-
keld. De gedeeltetijk ingestoken
oI geheel ingedrukte sleutel kqn
bovendien worden verdrcrcid
(rechtsom) wqardoor de stclds-
lichten (stcrnd 1) of de hoofdver-
lÍchting (stcrnd 2) wordt ingeschq-
keld. De qqnsluiting vqn de
stcrdslichten is zodcrnig, dct deze
ook blijven brcrnden wcnneet de
hoof dverlichting wordt ingeschq-
keld. Dqqrdoor heeft men bii een
storing in de hoofdverlichting,
biiv. een doorgebrqnde dimgloei-
drcrqd, steeds de beschikking
over twee, voor een tegenligger
zichtbclre lcmpen.
De instrumentenverlichting brcrndt
tegetijk met de stqdslichten.
Gedimd of groot licht wordt
d.m.v. een voetschcrkelcrqr geko-
zen. Met ingeschqkelde verlich-
ting b.v. tiidens pcrrkeren, kqn
men de contqctsleutel uitnemen,
wccrrbii dus de contcrctschqkelcrcrr
en de instrumenten ziin uitgeschcl-
keld en wccrbii de verlichting
niet meer kcrn worden uitgeschcr-
keld.

Controlelampies
Op de schqkelkcst nqclst het in-
strumentenpaneel zijn 4 controle-
lampjes in een houder qqnge-
brqcht.

Het rode lcmpie is het lcrcrdcsn-
trolelcrmpie. Dit brqndt wqnneer
de qccu's niet worden geladen.
Het blquwe lcmpie geeft q<rn ol
de hoof dverlichting (groot licht)
is ingeschakeld. ', .

Het grcene lcrmpie is voor olie-
drukcontrole. Het brctndt wqnneer
de druk beneden de minimum
waqrde daqlt.
Het orcnie lcmpie dient qls ver-
klikker voor de knipperlichten
vcn de crqnhqngwagen of op-
legger.
Wcrnneer het oliedruk- of laad-
controlelcmpie gcrclt brcnden, qls
de motor sneller dcln stcrtioncrir
loopt, moet deze ogenblikketiik
lvorden stopgezel.

Bichtin gqtlnwii zerschqkelq sr

Voor het bedienen vqn de rich-
tingcrcrnwiizers is een schcrkelqqr
gemonteerd met een ingebouwd
controlelcrmpie.

Koud-stcrtknop

Uittrekken vcrn deze knop ver-
gemckkelijkt het starten bii koude
Voor gebruik zie pqg. 8.

Alb. 3 Stoelverstelling



Achterqsschqkelknop

Wcrnneer een schakelas is ge-
monteerd, bevindt zich crqn de
versnellingshefboom een schcrkel-

knop voor electrische bediening
vsn de schqkelcrs. Het gebruik
hiervqn wordt in het hoof dstuk
,,Scbqkelqs" behcndeld (zie blz.
I 0).

STARTEN

Controleer vóór elke eerste stclrt
het oliepeil vqn de motor met be-
hulp vcrn de oliepeilstok <rqn de
rechter ziide vsn de motor. Ook
de wqtervoorrqsd in de rqdioteur
dient te worden gecontroleerd,
evenals de brqndstofvoorrq<rd.
Het is verder noodzqkeliik, dct de
qccu voldoende op spcnning is.

Stcrrt nu ols volgt:

l. Steek de gontoctsleutel geheel
in de schqkelqqr.

2. Trap het koppelingspedqql in
en zel de versnellingshetboom
vrii.

3. Druk de stcrrtknop in.
Indien de motor ng 15 secon-
den niet loopt, dient men de
oorzqok op te sporen.

Bii koude kqn het stqrten zonodig
worden vergemckkeliikt met be-
hulp vqn de stqrtcqrburcrteur.

Trek de rolhoes op.

Steek de contqctsleutel geheel
in de schqkelqsr.

Trek de koud-stcrtknop geheel
uit.

Trop het koppelingspedcrql in
en zet de versnellingshefboom
vrii.

Bedien de stqrtdrukknop (trap
niet op het gclspedccl).

Wcrnneer de motor loopt, moet
riren de koud-stcrtknop hqlf in-
drukken. Druk deze knop gebeel
in zodrcr de motor dit toelqqt.
Indien het stqrttoerentcrl terug-
loopt dient men hel stqrten te be-
eindigen en enkele minuten te
wachten qlvorens opnieuw te
stcrrten.

Opmerkingen:

Stqrt nooit opnieuw, qlvorens de
motor en ook de stqrtmotor stil-
stcrqn, dqcrr qnders het tqndwiel
op de stcrrtmotor en de stqrter-
krqns op het vliegwiel worden
beschqdigd.

Lqcrl uw motor, ntr deze le hebben
gestcrt, zG kort mogeliik stqtioncil
drcrqien.

3.

4.

5.

l.

2.



RIJDEN
Tiidens het riiden met de wcgen is het zeer belqngrijk, dat de gedrcgingen
vqn de motot re€telmctig worden gecontroleerd qqn de hcrnd von de meet-
instrumenten op het Ínstrumentenbord en het geluid dat de motor mqqkt.

Oliedruk

Cqntrole vqn de sm,ering vqn een
in werkÍng zijnde motor is zeer
belcngriik. Zodrq wordt geconstcr-
teerd, dcrt de oliedruk wegvclt
(het groene w'qqrschuwingslcmpie
gccrt brcrnden) is het vcrn groot
belcrng de motor direct te stoppen.

KoelwqteÍ-temperctuur

Een motor mqg niet te wcrrm wor-
den, doch evenmin te koud blii-
ven" De normale bedrijfstempercr-
tuur vqn de DAF-motor is 75-80'
c.
Wqnneer een motor koud is ge-
stqrt, moet men trqchten de koel-
wqter-temperqtuur en dien ten
gevolge ook de smering zo snel
mogeliik op een normqql peil te
brengen. Dit doet men het beste,
door de motor, zodrcr deze be-
hoorlijk door bliift lopen, op een
gemiddeld toerentql en enige be-
lcrsting te lqten werken. Men kan
dit bereiken door op een lcge
versnelling voorzichtig weg te
rijden, totdct een tempercrtuur vqn
oDgeveer 50'C is bereikt, vvqctr-
nq men op normqle belqsting kcrn
overgqqn. De thermostqqt zorgt
ook voor een zo snel mogeliik
bereiken vqn de iuiste werktem-
percrtuur.

Het geluid Yqn de molor

Het geluid dqt een lopende motor
mcrcrkt is voor de chcruff eur een
qanduiding of de m,otor in goede
conditie is. De chquff eur is crqn
het geluid vqn een goed lopende
motor spoedig gewend, zodqt
vreemde geluiden direct opvcrllen.
Het zo spoedig mogelijk opspo-
ren vctn de oorzcrcrk hiervcrn is
begriipelijk en kqn in zeer vele
gevcrllen beschadigÍng vqn één
of meerdere onderdelen voor-
komen.

Versnellingsbtrk

Gebruik nooit krqcht om te schq-
kelen, doch beweeg de Yersnel-
lingshelboon slechts zover cls
deze wil gtrtrn.

Bii het opschckelen gcat men qls
volgt te werk:
Trcp het koppelingspedcql in en
lact tegeliikertijd bet crccelerqtie-
pedcrcrl los, breug de versnellings-
hefboom in de neutrqle stcrnd en
schcrkel in de gewenste versnel-
ling.
IIet terugschqkelen gebeurt op
dezelfde mqnier, <rlleen met dit
verschil, dcrt vóór de gewenste
versnelling wordt Íngeschqkeld,
het toerental vqn de motor iets
moet worden opgevoerd (cccele-
rctiepedqql iets intrcrppen, het
z.g. ,,tussengqs").
Bii het bestijgen vqn een helling
dient tijdig te worden terugge-
schcrkeld. Wccht niet tot de motor



EtrirtilGr

Atb. 4 Schqkelschemtr
4-v€rsnellingsbck

een zeer lccrg toeréntql heeft. Bii
het clfdcllen vcn een steile helling
dient men eveneens terug te
schqkelen (bij zeer steile qfdcrlÍn-
gen tot in de eerste versnelling).
Men remt d<rn crf op de motor.
Ontkoppel niet.

Houd bii het remmen de motor
gekoppeld tot het lqqtste moment,
dqn ontkoppelen.

Schckelas (achteros met
dubbele overbrenging)

De bediening geschiedt d.m.v. een
scbqkelknop, die qcn de versnel-
lingshefboom is gemonteerd.

De ingedrukte stqnd vqn de knop
komt overeen met een qchterqs-
overbrenging, die op de weg een
lage snelheid geeft bii een grote
trekkracht (hier te noemen over-
brenging A).

De uitgetrokken stqnd vcrn de
knop komt overeen met een over-
brenging, die op de weg in ver-
houding een hc,gere snelheid
geef t bii een kleinere trekkrqcht
(hier te noemen overbrenging B).
Het indrukken of uittrekken vcrn

TO

Afb. 5 Schqkelschemq
S-yorsnellingsbak

de knop kcrn gedurende het rijden
in iedere versnelling plcrctsvin-
den. Het is echter Eewenst hierbii
steeds te ontkoppelen, terwiil ver-
der rekening moet worden gehou-
den met dezelfde eisen, die wor-
den gesteld crcrn het schqkelen
met de versnellingsbok.

Voor men wegriidt drukt men de
schqkelknop in, schqkelt in de
eerste versnelling en men riidt
normctctl weg (overbrenging A).
Trek vervolgens de schqkelknop
uit, lqqt het gcspedqql los en trcp
tegeliikertiid het koppelings-
pedcrcrl in. Bii het loslqten v<rn
het koppelingspedccrl is de qch-
terqs qutomqtisch in overbrenging
B geschckeld.

Om dqn nctctr de tweede versnel-
ling met qchterqsoverbrenging A
te schqkelen, moet eerst gewoon
met de versnellingsbck worden
geschckeld, terwijl direct vóórdat
het koppelingspedcql wordt los-
gelcrten, eerst de schqkelknoP
moet worden ingedrukt. Ncr het
loslcrten vqn het koppelings-
pedcrcrl riidt de wqgen in de
tweede versnelling met qchteras'
overbrenging A.

I

I

_l



Het schqkelen vcrn de qchterqs-
overbrengingen A ncrcr B en om-
gekeerd geschiedt in de overige
versnellingen op dezelf de wiize
qls hiervoor omschreven.

Wcnneer de $ragen in crchteras-
overbrenging B riidt en het bliikt
noodzakeliik te zijn om terug te
schcrkelen nacr A, dcrn moet eerst
de schakelknop worden ingedrukt
en dqn het koppelingspedacrl
worden ingetrcpt, dqarbii het
gcrspedaql in dezelfde stand vsst-
houdend. Lqat vervolgens het
koppelingspedcral weer opkomen
en de crchterqs is dcrn in ovei-
brenging A ingeschqkeld.
A,ls biivoorbeeld door het terug-

Resumerend

Opschqkelen
Vcrn I A ncrqr

kcrn het volgende schemcr

1B:

Schqkelknop uittrekken.
Koppelingspedacrl in.
Gcrspedclql los.
Koppelingspedclql los.

De overige schqkelingen geschieden

Terugsehqkelen

Vsn 5B nqclr 5A:
Schcrkelknop indrukken.
Koppelingspedacrl in.
Gcspedqal vqsthouden.
Koppelingspedqcl los.

De overige schqkelingen geschieden

Opnerking:

Denk erom dclt bii het bergcÍ-
wcrcrrts riiden de motorsnelheden
hoger kunnen worden dqn de
mclximqcrl toelqqtbqre.
Mqak dus een verstsndig gebruik

lopen vqn het motortoerentql
btiikt dct de totqle overbrenging
vcrn versnellíngsbak en crchterqs
nog niet voldoende is, dcrn kcrn
worden teruggeschqkeld nqcr een
lcgere versnelling door eerst de
schqkelknop uit te trekken, ver-
volgens bet koppelingspedqal in
te trcrppen en tegeliikertiid het
gcspedccl los te lqten.

De qchterqs is nu in overbrenging
B geschqkeld, wcqrncr op normcrle
wiize met de versnellingsbak kcrn

worden teruggeschqkeld. Verder
terugschqkelen geschiedt op de-
zelfde wijze clls hiervoor beschre-
ven.

worden crcrngehouden:

VqnlBnqar2A:

Koppelingspedqql in.
Gcspedqcl los.
Versnellingshefboom vsn I nqcrr 2.

Schqkelknop indrukken.
Koppelingspedccrl los.

op overeenkomstige wijze.

Vcrn5Ansqr4B:
Schqkelknop uittrekken.
Koppelingspedqql in.
Gospedqql vqsthouden.
Versnellingshefboom vcrn 5 ncrqr 4.
Koppelingspedqql los.

op overeenkomstige wijze.

vqn de motor als rem.
Rijd niet met de voet op het
koppelÍngspedclcl.
Rem nooit f ors zonder noodzqqk,
dit heeft onnodige slijtcge vcln
bqnden en remvoeringen enz. tot
gevolg.

ll



Het is bij het laten inlopen v<rn

de motor vtrn het grootste belcng
om - bii welke snelheid dcn ook

deze niet zwcqr te belqsten,
met crndere woorden, het werk
gemcrkkeliik en licht te lqten doen.
Schqkel dqarom niet te vroeg
nqcr een hogere versnelling en
niet te lcrcrt nqqr een lagere. Een
betrekkeliik hoog toerental is lclng
niet zo schcdeliik qls overbelqs-
ting bii een lcger toerentcrl. Het

verdient wel crqnbeveling het toe'
rentcrl te vcrriéren.

INRIJDEN

BELASTING

STOPPEN

Aongercrden wordt om voorql ge-
durende de eerste 1500 km de
wqgen niet met volle belqsting te
riiden, noch een qqnhqngutagen
te gebruiken. Na ongeveer 4000

km kan de motor crls ingedrqclid
worden beschouwd.

Bovenstcrande getdt niet crlleen

voor de motor doch evenzeer
voor versnellingsbak, qchteras en

remmen, wqcrvoor een inlooP-
periode vcn ccr. 4000 km zeer
bevorderlÍik is.

Het in het bedriif voldoen vtrn een
bedriif scruto hcngt niet qlleen of
vqn de kwclliteit en de keuze vcln
het juiste type, mqqr ook vqn de

wiize vcrn belqden, de riimethode
en het onderhoud. Overlqden ver'
kort de levensduur v<rn qlle
onderdelen vcrn de wcgen.

In de regel bespeurt men de ge-
volgen het eerst qctn de bqnden
en veren, mccrr ook de qssen, de
trqnsmissie-orgqnen, de motor, de
remmen, kortom crlle crndere on-
derdelen hebben hiervqn sterk te
liiden.

Ncrdcrt de wqgen tot stilstqnd is
gebrcrcbt moet men de versnel-
lingsbefboom in de neutrqle stqnd
placrtsen en de motor een zekere
tiid stcrtioncrir lqten drscrien, ten-

t2

einde deze in de gelegenheid te
stellen qf te koelen. Om de motor
hiernq te stoppen neemt men de
contqctsleutel uit.



ONDERHOUD

Zells het meest zorgvuldige onderhoud en de beste riimethode kunnen
niet voorkomen, dct ook een crutomobiel, die ccn de hoogste eisen vol-
doet, op den duur sliitclge gccrt vertonen. Deze slijtclge treedt bii bepqqlde
onderdelen vroeger op dcrn bii andere en ontstqqt bovendien zeer gelei-
deliik, zodat indien men er niet speciacl crcht op slclcrt, dit ontstqqn
nquweliiks wordt bemerkt.

Dan kqn echter de sliitqge reeds een zodcrnige vorm hebben crqngenomen,
dclt een somtiids belcrngriike repcrctie onvermiideliik is. Een repcratie,
die niet qlleen kosten met zich mede brengt voor de herstelling zell, doch
vooral door de bedriifsstcgnqtie, die misschien niet direct in geld kqn
worden uitgedrukt, m<rqr wqcrrvcrn de werkelijke omvqng zeer belcrngriik
kqn ziin.

Voorkom bedriifsstclgnctie, niet alleen door een goede behandeling, mcrtrr
ook door periodieke controle en onderhoud, wqqrvoor de DAF-orgcniscltie
een specicrle service verleent. Een iuiste omschriiving vqn deze specicle
service vindt U in de service-couponboekies.

Wendt U hiertoe tot de DAF-qgent.

Een goede verzorging qlleen Eedurende de eerste 2000 km is echter niet
voldoende. Ook dqarna moet U niet qlleen zorgdrqgen voor een regel-
mctig doorsmeren en olie verversen, zocrls in dit instructieboekje staqt
qcrngegeven, mqcrr bovendien steeds in het oog bouden, dqt voorkomen
beter is dan genezen.

Controleer en onderhoud de wqgen op geregelde tliden" Hierbii dient te
worden opgemerkt dctt onder ongunstlge bedrtllsornstandigheden, de in
de volgende hooldstukken genoemde kilometerstcnden moeten worden
bekort ol zo nodig dienen te worden gehclveerd. Pleeg hiervoor overleg
met de DAF-qgent,

r3



MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

BA 475Type

Aqntql cilinders 6

Boring

Slag

Slcgvolume

Mqx. vermogen

Mcx. drcraimoment

Min. toerental

135 pk bii 3500 omw./min. 155 pk bij 3500 omw./min.

3t kgm bii 1800 omw./min.35 kgm bii 1800 omw./min.

450 omw./min. 450 omw./min.

3500 omw./min.

7:1

1-5-3-6-2-4

20 liter

75-90' c

12 liter

0,25 mm

19-20 mkg

Bosch W175Tz

0,9 mm

0,35 mm

10o v. B.D.P.

100,6 mm

100 mm

4,77 liter

BB 473

6

100,6 mm

100 mm

4,77 liter

Mqx. belost toerental 3500 omw./min.

Compressieverhouding 7 : I

Ontstekingsvolgorde 1-5-3-6-2-4

Inhoud koelsysteem 20 liter

Koelwqtertempercrtuur 75-80" C

Inhoud smeeroliesysteem 12 liter

Klepspeling koud 0,25 mm

Aqnhacrlspcnning

cilinderkopmoeren t9-20 mkg

Type bougies Bosch Wl75T2

Electrode-qfstqnd 0,9 mm

Onderbreker

contactpuntcfstqnd 0,35 mm

Ontstekingsmoment l0o v. B.D.P.

Smeerolie: zie lqqtste blcrdz.
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Motor links Yoor

Alb. 7 Motor rechts qchter



ALGEMEEN ONDERHOUD

MOTONSMENING

Gebruik goede olie

Het betcrlen v<rn het verschil Ín
prijs tussen olie v<rn goede kwq-
liteit en goedkope olie is geen
weggegooid geld, dqqr repcrq-
ties, die het gevolg ziin vcln het
gebruik vtrn goedkope olie, veel
kostbqcrrder ziin. Sommige olièn
bevqtten zwqveldeelties, die zell
weliswcrqr geen ncdelige uitwer-
king hebben, mqqr tezqmen met
bepcrclde verbrcrndingsproducten
zuren vormen, die bet metaal-
oppervlck qqntqsten.

Ollepeil

Het peil vqn de olie in bet cqrter
wordt cf gelezen op de peilstok.
Controleer het peil steeds wcn-
neer qlle olie vcln de motor in het
ccrter is gedropen.

Afb. 8 Oliepeilstok

De stqnd vqn de olie moet ge-
hondhcrafd bliiven tussen de
merktekens: nooit boven het o€r-
ste noch onder het laqlsle.

l6

Het Yerversen Yqn de olie

Ondanks de goede werking vcm
filters is niet te vermiiden dat ver-
ontreinigingen in de olie terecht
komen. Deze bestaqn hoofdzake-
líik uit het uit de buitenlucht qqn-
gezogen stof, gevormde condens-
zuren en fiin verdeelde kool- en
metcraldeelties die tezqm.en de
sqmenstelling vcn de olie ver-
qndelen, sliitage veroorzcken en
door de zuurvorming het metqal-
opperylqk aqntqsten. Dit zql ncqr-
mqte de verontreiniging qangroeit
de beschcrdiging doen toenemen.
Het niet tijdig verversen vqn de
smeerolie kqn dcrqrom zeer ern-
stige gevolgen hebben.

Men tcpt de smeerolie qf wcn-
neer de olie wcrm, dus goed
vloeibaqr is. Bovendien is het be-
lcrngriik om het voertuig horizon-
taal te plccltsen.

Ten sterkste wordt cfgercden de
motor met petroleum enz. door te
spoelen. Het zq,l onmogelijk ziin

Alb. 9 Sneerollelllter



qlle petroleum crf te tcppen, zon-
der de pqn te verwiideren; deze
achtergebleven hoeveelheid zq,l
de nieuwe olie verdunnen. Mqqk
de vuldop goed schoon qlvorens
deze te openen.

Smeerolielilter

Het smeeroliefilter moet iedere
6000 km worden voorzien vcrn een

nieuw element. Tcp hiervoor het
filter qf (stop I in cf b. 9), ver-
wiider de kolf (3) door bout (2)
los te drqcrien en neem het filter-
element uit. Reinig filterkolf en
breng een nieuw filterelement
ct<rn. Monteer element en kolf nreer
en lqqt de motor een ogenblik
drqcrien teneinde het filter met
olie te vullen. Controleer dqcrrnq
het oliepeil en vul zonodig bii.

BNANDSTOFSYSTEEM

Reinheid vqn de brcrndstol

Voor een goede werking vqn de
motor is goede kwqliteit en rein-
heid vcrn de brclndstof een eerste
vereiste. Gebruik geen brqndstof
uit een vqt dclt een tijd open
heeft gestcrcrn en wcrqrin zich dus
zeker wqter en stof bevinden.
Gooi liever een pqcrr liter brqnd-
stof weg, dcrn het risico te nemen
vctn bedriifsstoringen ten gevolge
vqn verontreiniging.

Brandstoltqnk

Bijd de tcrnk niet geheel leeg,
dcrcrr dit vervuiling k<rn verool-
zqken.
Tcp de tqnk iedere 48.000 km qf
en reinig tegelijkertiid de bodem-
zeel.

Alb. lt De benzinepomp

Benzinepomp

De benzinepomp behoeft zeeÍ wei-
nig onderhoud. Een periodieke
reiniging iedere 24.000 km is vol-
doende. Drqqi hiervoor de beugel-
schroef los en verwiider het glcs
(zie crfb. l1).Afb. l0 Tcrnkzeef

t7



Spoel het filter schoon in ben-
zine. Vergeet niet de pakkÍngring
weer qqn te brengen bii het mon-
teten.

Carbursleur

De cqrburqteur moet iedere 48.000
km worden schoongemackt. Men
dient hierbii uiterste reinheid te
betrachten ccngezien de kleinste
vuildeelties reeds verstopping
vcn sproeiers of kqnqlen kunnen
veroorzqken.
Mqck in geen gevcl gebruik vqn
drqqd voor het schoonmqken vcn
boringen, doch blqqs deze door
met perslucht. Controleer tegelii-
kertiid de werking vqn de stqrt-
cqrburqteur.

Arb. 12 Ccrbursteur BA 475

De stqtionqire cfstelling dient crls
volgt te gescbieden:

1. Lqqt de motor op temperqtuur
komen.

2. Drcrqi de gcsklepccrnslqg-
schroel (2 in cfb. 12 en 13) zo-
ver itr, dat de motor snel stq-
tionqir drcrcrit.

3. Los nu de mengselregelschroef
(l) totdcrt de motor begint te
gclopperen en stel hem dcrcrrncr
zover terug dqt de motor weer
normqql loopt.
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Alb. 13 Cqrburqteur BB 475

4. Drcrqi hiernq de gcsklepqqn-
slagschroef linksom totdqt het
toerentql normclql stqtionqir is.

5. Mocht de motor nu weer gclop-
peren, dcrn moet de mengsel-
regelschroef nog iets inge-
drqqid worden.

Opmerking:

Het cristellen vcn de cqrburateur
heeft crlleen zin wqnneer de ont-
steking en speciccl de bougie-
electrodencrfstcnd juist ziin inge-
sleld.

Brandstolleidingen

Lekken in de brcrndstofleidingen
kunnen optreden qqn de pers-
ziide of crcn de zuigziide vqn de
brqndstof -invoerpomp.

Lekken aan de zuigzijde.

D.w.z. tussen brqndstoftqnk 9n
brcrndstoftoevoerpomp, wcrcrrdoor
lucht in de leidingen binnen-
dringt. Men moet in dit gevcrl qlle
wqrtels tussen brqndstoftcnk en
brqndstompomp goed vcrstzetten.
Er kan ook op crndere wiize lucht
in de leidingen komen, Dl. wqn-
neer te weinig brcrndstof in de
tcrnk is. Controleer dit dus in de
eerste placrts.



Lekken aaît, de perszijde.

Om deze op te sporen mqqkt men
wqrtels en leidingen crqn de bui-
tenziide schoon en controleer die
terwiil men met het hefboompie

op de benzinepomp brandstof op-
voert. Men moet voorql zorgen de
wqrtels vqn de brqndstofleidingen
niet te f orceren bii het qcn-
dr crclien.

TOETSYSTEEM

Het is vqn belcrng het mqximcrle
koeleffect vcn het koelsysteem te
behouden. Spoel dqarom cilinder-
kop en rcrdiqteur twee mcrql per
jccrr door.

Zorg ervoor dqt de luchtdoorgang
vcn de rcrdiqteur niet verstopt
roakt door vuil of insecten. Dit
belemmert een goede luchtstroom,
dus een goede wqrnnte clfgifte.

Lcrqt de motor stationqir drqcrien
wcnneer het koelwqter kookt.
Giet geen koud wcrter in een
wcrrme motor. Hierdoor kunnen
cilinderkop, -blok enz. scheuren.

Thermostcrat

De thermostaqt regelt de koel-
wcrterstroom bii koude en wqrme
motor. Wqnneer de bedrijfstem-
perctuur nog niet is bereikt wordt
het koelwcrter vicr een omlooppiip
teruggevoerd nqcrr de pomp.

Het zo.l duideliik ziin dqt een
goede werking vqn de thermo-
stcrqt zeet belcrngrijk Ís voor een
goede koeling. Een defecte ther-
mostqat moet dqarom direct wor-
den vervqngen.

V-SDCCf

De spcrnning vcn de V-snaqr
dient oF geregelde tiiden te wot-
den gecontroleerd. Bii een juiste
spcnning moet men de sncrqr tus-
sen ventilqtor en dyncmo 12-15
mm. kunnen indrukken (zie cfb.
l4).

Alb. ll V-SnCCtl-BPCBning

De spcnning kqn ingesteld wor-
den door middel vcn de stelbout
in de dyncrmosteun nq eerst de
beide bevestÍgingsbouten losge-
drccrid te hebben.

Doorspoelen

Om het verstopt rqken vqn kqn<r-
len te voorkomen, lacrt twee mcrcll
per iccrr het koelsysteem door-
spoelen en wel crlvorens bii het
ingcrcrn vqn de winterperiode met
anti-vries moet worden gevuld,
en nc crfloop vctn de winter-
periode het qnti-vries weer wordt
crfgetcpt.
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Alb. 15 Aftcrpkrqcn vttn
cilinderblok

Afb. 16 Aftcpkrqqn in radiqteur

Wintervoorziening

Tijdens de winterperiode is het
noodzqkelijk, om het koelsysteem
tegen bevriezen te beschermen.
Hiervoor kqn men het koel-
systeem het best vullen met een
vloeistof op crethyleen-glycol
bqsis.

20

Er wordt mel nadruk op gewezen
een cnti-vries middel te gebrui-
ken vqn een bekend en betrouw-
boqr merk.
Top hiervoor het koelsysteem af
vicr de twee oftcpkrqnen qls qcrn-
gegeven in olb. 15 en 16, wccrbii
terrens de wqtervuldop moet wor-
den verwiiderd. Vul dqqrnq met
<rnti-vries in een mengverhouding
crls qqngegeven op de verpcrk-
king vcrn het qnti-vries middel
vcrn het betreffende melk.
Een cnti-vries middel op crethy-
leen-glycol bqsis is een middel
dcrt het inwendige vcrn het koel-
systeem het minst qqntclst en
dcrcrbij nog het voordeel heeft
dcrt het minder snel verdcrmpt
dqn wqter. Doordcrt de soortelijke
vrqrmtecoèfficiént v<rn dit middel
kleiner is dan vctn wcter, kqn
het, vergeleken met wcter, in het-
zelfde tijdsbestek minder wqrmte
vcrn de motor cpnemen. Het ge-
volg is dct de tempercrtuurmeter
sneller oploopt.
Houd dan de temperaluurmeter
extrc in de gcten en regel zo
nodig de tempercrtuur bij met de
rolhoes.
Enige opmerkingen bii het ge-
bruik vqn dit qnti-vries middel:

1. Alvorens over te goqn tot het
gebruik vctn qnti-vries, ver-
dient het qqnbeveling het koel-
systeem terdege te reinigen en
de koppokking op lekkage te
controleren (lekkcge vqn gly-
col in de motor veroorzaqkt
vqstkitten vqn delen). Ook de
wcrterslcngen en verbindingen
dienen te worden ncrgezien en
eventueel te worden vervqn-
gen.



2. Anti-vries gemorst op de cqr-
rosserie zq,l het lqkwerk qcrn-

tqsten. Spoel dit rijkeliik qf
met wqter. Het cfpoetsen met
een doek vergroot slechts de
oppervlckte vqn qqntcrsting.

Wordt bii het verwisselen vqn
de motorolie een kleverige
substcrntie in de cfgetapte olie
gevonden dcrn kcrn worden
qqngenomen dct crnti-vries in
de olie Ís terechtgekomen. Een
grondige reiniging en inspec-
tie zijn dcrn noodzqkelijk.

Anti-roest middel

Het is strikt noodzoketijk zomer
en winter een qnti-roest middel
ctqn het koelwqter toe te voegen,
teneinde de corrosieve werking
in het koelsysteem te onderdruk-
ken. Als crnti-roest middel moet
een emulgeerbqre olie (bijv. Shell
Doncrx C) worden gebruikt, welke
L o/o vqn de hoeveelheid koel-
wcrter moet bedrcgen. Het koel-
wqter klijgt hierdoor een melk-
vritte kleur. Wqnneer tijdens een
geregelde controle mocht bliiken
dqt het koelwqter doorzichtiger
is geworden mag 100 cc worden
toegevoegd.

3.

ONTSTEKING

De stroomverdeler

De stroomverdeler eist weinig
onderhoud. De verdelerqs wordt
gesmeerd door de vetpot iedere
3000 km een hele slcrg in te
drqqien. Vul de vetpot zo nodig
opnieuw met Multi-purpose vet.
Reinig de verdelerkcrp geregeld
in- en uitwendig, teneinde storin-
gen te voorkomen.

Bougies

De 14 mm bougies zijn vcrn het
type Bosch W 175 T2. De bougies
moeten iedere 6000 km worden
gereinigd. Controleer dqn tevens
de electroden-crf stcrnd. Buig nooit
qctn de centrqle electrode!
Houd ook de buitenkcnt schoon
teneinde overslqqn te voorkomen.
Let er bii eventueel gebruik vqn

Afb. 17 Vetpot vcn stroornverdeler

een cmder fcrbrikcat speciccrl op,
dqt de wqrmtegrqcrd overeenkomt
met die vcrn bovengenoemd type.
De bougies moeten iedere 12.000
km worden vernieuwd.

2L
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CHASSIS

TECHNISCHE GEGEVENS
(Voor olie- en vetsoorten, zie lqqtste bladz.)

Achterqs

Olie-inhouden:
1 100 serie 4,5 liter
1300 serie 7 liter
1600 serie enkele reductie I I liter

dubbele reductie 13 liter

Koppeling

Vrije slcg koppelÍngspedqql

Versnellingsbck

Olie-Ínhouden:
4-versnellingsbqk
5-versnellingsbqk

Voorcrs

Vlucht
Ncloop A-G serie

T serie
B serie
V serie

Toespoor
idem V serie

Fuseepenhelling
idem 41600 serie
idem Vl600 serie

Mqx. wieluitslog binnenwiel
idem B serie
idem 41600 serie
idem V1600 serie

25-35 mm

3,75 liter
3,5 liter

lo + 30'
2" 40' t 30'
2" 30' + 30'
lo 30' t 30'
2" 30'
t-3 mm
0mm
go

50 30'
50

360

380 30'
400

2go

Stuurinrichting

Inhoud stuurhuis: mechanisch lrlz-2 liter
hydrcrulisch bekrcrchtigd 3 liter
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Wielen

Mqcrt:
ll00 en 1300 serie
1600 serie

Bqnden

Bcrndenmqqt:
I 100 serie
1300 serie
1600 serie

Bqndenspcmning:

Bemsysteem

Vriie slcg rempedcrcrl
Mcx. onderdruk in vcrcuumtqnk
Mcx. druk in luchtdruktcrnk(s)
Inhoud vorstbeveiliger

7.50 x 20112 p.r.
8.25 x 20lLZ p.r.
9.00 x 20114 p.r.

Voor bqndenspcrnning wordt ver-
wezen ncqr de specificqtie vqn
de bqndenfqbrikqnt.

12-13 mm
0,6-0,8 kg/cm2
4,8-5,3 kg/cm2
200 cmg

6,0 x 20

6,5 X 20

(8 gcctts)
(8 gccts)

ALGEMEEN ONDERHOUD

KOPPELING

De cf stellÍng vcrn de wiie slcrg
vcn het koppelingspedqal ge-
schiedt d.m.v. een stelbout (afb.
18). Draci eerst de borgmoer los.
Bii een te kleine vriie slcg moet
men de bout linksom en bii een
te grote slcrg rechtsom drqqien.
Vergeet voorql niet de borgmoer
weer vqst te zetten.

Alb. 18 Afstelllng koppeling
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VERSNETTINGSBAK EN ACHTENBNUG

Het cftcrppen vcrn versnellingsbck
en clchterbrug kqn het beste ge-
beuren, ncdot de urqgen enige
tijd heeft gereden. De olie is dqn
wqrmer (dunner) en vloeit ge-

STUUNINNTCHTING

Te grote speling in de stuurorgq-
nen is een oorzqcrk vqn onzeker
sturen, slqqn vqn het stuur en te
veel speling in het stuurwiel.
Men moet er echter rekening mee
houden, dqt de oorzqcrk hiervqn
zowel kqn liggen in de stuurin-
richting zell qls in de speling in
de stuurverbindingen.
Stel oltiid eerst de speling in de
stuurqs in en dqqrncr die in de
sectorqs.
De hydroulisch bekrqchtigde
stuurinrichting behoeft weinig
onderhoud.

BANDEN EN

Conlrole bqndenspcnning

Het controleren vqn de sponning
moet gebeuren qls de bclnden
koud zíjn, dqcrr bii een wqrme
bqnd de spcnning enigszins
hoger zql liggen. Denk bij het op
sponning brengen vqn de bqnden
óók crqn het reservewiel. Gebruik
een goede bqndenspcnnings-
meter.

Olie en vel

Olie, vet, petroleum e.d. ziin zeer
schodeliik voor rubber. Verwijder
dit dqn ook zo snel mogelijk vcrn
de bclnd.
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mcrkkelijker we€t. De eerste mcrql
dient de olie te worden ververst
ncr 2000 km; vervolgens iedere
24.000 km.

De hydrcnrlische vloeistof ís tevens
smeermiddel. Dit dient ververst te
worden ncr de eerste 2000 km en
dcrcrrncr iedere 24.0A0 km. Contro-
leer het peil iedere 1500 km met
stilstqqnde motor.
Vul zonodig bii en stcrrt dcrqrncr
de motor. Zo,kl de olie nu onder
peil, dqn is er lucht in de leiding.
Flet ontluchten geschiedt door bii
lopende motor de ontluchtschroef
te openen en het stuurwiel vcrn
het ene einde nqqr het qndere te
drcrcrÍen. Het f ilter moet iedere
48.000 km worden vernieuwd.

WIETEN

Bcrndensliitoge

Overlqdingen en een ongunstige
verdeling vqn de lcding zijn zeer
schcrdeliik voor de bcrnden.
l. Een verhoging von de bcrnden-

spanning boven die, welke
qanbevolen is, heft niet de ge-
volgen vqn de overloding op.

2. Snel riiden, hef tig crccelereren,
hqrd remmen en het snel
nemen vctn bochten, zijn f qc-
toren, welke qlle zeer ongun-
stig ziin en de slijtage vqn het
oppervlcrk beinvloeden.

3. Sterke en plotseling optreden-
de plcrctselijke wrijvingen b.v.
door het schuren lcngs eeD



trottoirbcrnd, een losse steen
op de weg of een vrii diep gqt
in de weg, kunnen ernstige
schqde ctctn de bcnd veroor-
zcken.

4. De voorwieluitlijning is even-
eens vcrn groot belcng voor
de toestqnd vcrn de bqnden.
Oniuiste uitliining zal direct
kenbaqr worden in de vorm
vqn bqndensliitcge.

Wlelmoeren

De moeren vctn de wielen, die
nieuw of verwÍsseld ziir., moeten
nct 100 km nog eens worden qcrn-
gedrccÍd. Doe dit dicrgoncrqls-
gewijze.
Alvorens een wiel te monteren
lqct men een druppel motorolie
op de wielbouten vallen om te
voorkomen, dqt de moeren door
roest vast gctqn zitten.

Men lette er op, dct de verzonken
gcten, wqcrin voor het binnen-
wiel de conische kqnt vcrn de
bout vqlt en voor het buitenwiel
de conische veerring, vrii ziin
vcrn stof en verf en dqt ook de
vlcrkken vcrn de wielschiif en de
nccfflens, die tegen elkqar vql-
len, goed schoon zijn. Dit geldt
eveneeRs voor de tegen elkcrqr
liggende vlckken vcn de dubbel
gémonteerde achterwielen.
Door cqnwezigheid vqn vuil e.d.
liggen de wielen niet vlctk en ont-
stqcn verhogingen, die losse ver-
bindingen, speling en sliitqge ten-
gevolge hebben. Let op het boven-
stqande in het biizonder wcnneer
men reservewielen monteert, daqr
deze dikwiils door stof en modder
ziin verontreinigd.
Vqn p<rs geverfde wielen moet
men de verzonken gcten zorg-
vuldig schoonmqken.

NEMSYSTEEM

De voertuigen vctn deze series
ziin uitgerust met bydrculÍsche
Ìemmen en voorzien vctn een
vqcuum rembekrcchtiger. Het
rempedqql werkt hydrcrulisch op
qlle vier wielen en de hqndrem
mechanisch op de qchterwielen.
Het gebruik vtrn de hcrndrem heeft
geen invloed op het hydraulische
rem,systeem of omgekeerd.
Diverse typen uit deze series kun-
nen op verzoek ziin uitgerust met
een luchtdruk-bydrqulisch of een
luchtdruk-mechcrnis ch remsysteem,
terwiil de V 1600 BB kqn ziin uit-
gerust met een gescheiden rem-
systeem, wccrrbii de remmen op
de vootcts luchtdruk-hydrcrulisch
en op de qchterqs luchtdruk-
mechqnisch worden bediend.

Onderhoud

L Controleer of het rempedqal
vcrst aqnvoelt en niet de nei-
ging heeft om zich als spons

(veerkrachtig) te gedrcrgen. Dit
wiist op een gebrek cqn rem-
vloeistol, een lekke leiding ot
luchtbellen in het temsysteem.
Indien het vermoeden bestaqt,
dqt er lucht in de remleiding
crcnwezig is, moet het systeem
worden ontlucht.

Een grote vrije pedaalslcg is
een teken, dqt de remmen
moeten worden biigesteld.
Controleer met ingetrcrpt rem-
pedcrcrl het systeem op lek-
kcge. Dit zq,l opvcllen bii het
nqzien vcn de verschillende
verbindingen, bovendien zo,l
bet rempedaql longzccrm ver-
der kunnen worden ingetrcrpt.

ledere 3000 km moet de boe-
veelheid rem,vloeistof worden
gecontroleerd. Een 'vlugge of
qqnzienliike dcling v<rn het
nivequ duidt op lekkcnges in
sommige delen vcrn het sy-
steem, die moeten worden op-
gespoord en verbolpen.

2.

3.
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Het voorrccrdtcnkie bevindt zich
crcn de binnenziide vcn de motor-
kqp. Het nÍvequ moet 2 tot 3 cm
"onder de bovenrcrnd stqcrn.
Er dient op te worden gelet, dqt
het gcrctie in de vuldop geheel
open is.

VacuuE-r€Bb ekrqchtiger

Deze dient om de druk, welke op
de remvloeistof wordt uitgeoefend,
te vergroten. Er dient echter reke-
ning mee te worden gehouden, dat
indien er onvoldoende vqcuum
in de vqcuum-voorrqqdtqnk is, er
geen of ncrgenoeg geen bekrach-
tiging ccnwezig is. Men moet in
zo're gevcl dus met de voet een
grotere krqcht op het rempedqcrl
uitoef enen om dezelf de remver-
trcging te kunnen hcrlen.
Controleer geregeld de leidingen
vcn de rembekrcrchtiger op lek-
ken.

Vqcuun-bekrcchtiger trekkers

Smeer de vocuum-bekrqchtiger
vcn de trekkers iedere 24.000 km
m,et maximaal 25 cc remvloeistof.

Alb. 19 Vccuum-rombekrcchtiger
(trekkers)
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luchtdruk bediende renmen
Wcrnneer de remmen met lucht-
druk worden bediend, ziin in de
leiding tussen compressor en tcrnk
nog een olie- en wcrtercrfscheider
(A) (zie qfb. 20),een drukregelcrcrr
en een vorstbeveiliger (B) gemon-
teerd.

'Alb. 20 Olie- en wcrterafscheider,
drukregelcrcr en vorstbeveiliger

De olie- en wqterqfscheider moet
dcrgeliiks worden cfgeblqzen om
olie en water te verwiideren (A in
ofb.20).
Start de motor en druk de knoP
(1) in tot condens e.d. ziin crfge-

- blcrzen. Teneinde de bcrnden oP

te pompen dient men nqdcrt de
afscheider is crfgeblczen de vleu-
gelmoer (2) te verwiideren en de
slcng qcrn te brengen.
Achter de drukregelacr is een

vorstbeveiliger gemonteerd ten-
einde bevriezing vcn condens-
vrqter tiidens de vorstPeriode te
voorkomerl. Vóór de wÍnter moet
de beveiliger gedemonteerd en
grondig gereinigd wotden.
Wanneer de tempercrtuur beneden
het vriespunt dcqlt moet de vorst-
beveiliger in werking worden ge-
steld.



Luchtketels dienen dcgelijks te
worden af getcpt bii lopende
motor.

Afb, 2l Vorstbeveiliger

Hiervoor is een vulplug met peil-
stok ccnwezig (4 in cfb. 20). De
vulstop moet worden geopend
met stilstacrnde motor. De knop
(5) moet in de onderste stqnd
st(lqn.
De regelknop (5) bevindt zich crcrn
de bovenzijde. Geheel uitgetrok-
ken: beveiliging onder 0o C; niet
uitgetrokken: green beveiligmg
(crfb. 2l).

Afb. 22 Afblqqskrcrqn

Wacrrschuwing
Als de wqgen is uitgerust met
luchtdruk bediende remmen kan
er, wqnneer geen of onvoldoende
luchtdruk in de voorrqqdketels
crcrnwezig is, met de voetrem vol-
strekt niet worden geremd, dus
ook niet met een vergrote krqcht
op het rempedqql. WeI kan met
de hqndrem worden geremd, dqqr
deze direct mechqnisch op de
achterwielen werkt.

4. Vacuumtqnk. 6. Hoofdremcilindet.
5. Vcrcuumbekrqchtiger . 7. Remschoenen.

'ii

Etarit[.*.r

Alb. 29 
- 

Sc_hemq ycrcuum bekrcchtigd hydrqulisch rensysteen
l. Spruitstuk.
2. Vqcuumpomp.
3. Meter.
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['fb. 24 Schennq luchtdruk-hydraulisch re

6. Overstroomklep.

7. Leidingfilter.
8. Meter.

9. Remklep.

10. Lucht-hydrculische
cilinder.

I 1. Voorwielremmen.

12. Achterwielremmen.
13. Hqndremklep.

14. Afsluiter.
[5. Koppelingskop.

I t. Snelontlcstklep.
12. Remkcrmers.

13. Hondremklep.

14. Afsluiter.
15. Koppelingskop.

EE@
nsysteem

l- Compressor.

2. Olie- en

3.

4.

5

wqterqf scheÍder.

Drukregelcrcr.

Vorstb eveiliger.
Luchtketels.

[lb. 25 Schemq luchtdrrk-Hochqnisch remsystèen

i

il

il

ll
i

I

l. Compressor.

2. Olie- en

wcrterqf scheider.

3. Drukregelcar.
4. Vorstbeveiliger.
5. Luchtketels.
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6. Overstroomklep.

7. Leidingfilter.
8. Meter.

9. Remklep.

10. Stoplichtschckelaqr.



ETECTRISCHE INSTATLATIE

TECHNISCHE GEGEVENS

Accu:

spanning
capociteit

Dyncmo

Stqrtmetor

Zekeringen

Lompen:

Koplcmpen duplolqmpen
Stcdslichtlamp
Achterlichtlcrmp
Stoptichtlcmp/

ri chtingconwii z erlcrmp
Richtingqanwiizerlcmp vóór
Ccbineverlichting
Instrumentenverlichting (groen)
Controlelcmpies
Richtingctqnwii z erschqkelcrcrrlomp

12V
r20 Ah/20h

300 wlrzv

1,8 pk/ 12 V

10 X 8A
2X25A

4s/40 w
4W
5W

ALGEMEEN ONDERHOUD

18W
18W
15W
2W
2 1^/

2W

Accu

De qccu moed minstens iedere
mqqnd worden gecontroleerd. De
vloeistof (electrolyt) moet cltiid
even boven de plcten stcrqn. Is
het nivecru gezakt, dcn moet men
uitsluitend biivullen met gedestil-
leerd wcrter.
Polen en poolklemmen vcrn de
qccu moet men steeds goed
schoon en vrij vcrn oxydatie hou-
den. Vet ze in met zuurvriie vcse-
line.
Mqok ete luchtgocties in de vul-
doppen vri| door ze met een iizer-

drcrcdie door te steken.
Het verdient qqnbeveling de toe-
stand vcln de qccu vqn tiid tot tiid
te controleren door het s.g. vqn
het zuur te meten.
De volgende gegevens kunnen
worden crcngehoudeu:
Volledig geladen 1,28-1,30; hcrlf
ontlqden + l,2U beneden l,l5
qccu geheel ontl<rden.
De cflezing moet voor de v€r1
schillende cellen ongeveer geliik
zijn. Wqnneer het zuur wordt ge-
wogen moet geliiktiidig worden
gecontroleerd of de hoeveelheid
die in de zuurweger wordt opge-
zogen, schoon is.
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l.

2.

Dyncmo en starler

De dyncmo moet iedere 12.000 km
worden gecontroleerd teneinde
een goede werking te verzekeren.

Bedrading. Controleer de be-
drcrding en de isolqtie op
breuk of bescbcrdiging en zorg
dcrt qlle qqnsluitingen schoon
ziin en goed vqst zitten.

Colleclor. Een vuile collector
kcrn worden schoongemccrkt
door er een schoon droog
lapie tegen te houden en het
onker lcngzcrcrm met de hqnd
te drqqien.

Borstels. Controleer of de bor-
stels vrii in de houders kunnen
bewegen. Wqnneer de borstels
zo ver ziin versleten dqt de
borstelkqbel biinc tegen de
borstelhouder cronligt, moeten
de borstels worden vervqngen.

Indien de dynamo nq deze con-
trole nog onvoldoende werkt
dient men dyncmo en regelcrcrr
door een speciolist te lqten testen.

De stroomspcnningsregelqqr is
door de f qbriek op de iuiste
vrqarde ofgesteld en verzegeld.
De stcrrtmotorcontrole komt geheel
overeen met die vqn de dYncmo'

Koplcmpen

De koplcmpen zijn vqn een type,
wqcrrvcn de reflector en het glos
één geheel volmen. Zii geven een
qsymmetrische lichtbundel. Door
middel vqn een eenvoudige ver-
stelling kunnen deze lcmpen zo-
wel voor het rechts- crls voor het
llnkshoudend verkeer worden in-
gesteld.

30

A. Het qfstelien vsn de koplcm-
pen geschiedt op de volgende
wiize:

l. Plqqts de wcgen op een vlqkke
horizontqle vloer, zodcnig dqt
de koplompen op 5 m qfstqnd
recht voor een verticqle wqnd
of scherm stqqn.

2. Schckel het dimlicht in
scherm de rechter koplamp

3. Zel op de wqnd een horizon-
tcrle lijn, welke voor een be-
Ioste wqgen 5 cm en voor eeR
onbelaste wagen 8,5 cm lcrger
ligt dcln het hcrrt vqn de kop-
lompen.

Alb. 26

Verwiider de chroomrqnd (cfb.
26) door de wijs- en ringvinger
in de gcrten vcn de chroom-
rand te steken en de duim te
plcctsen op het koplompglcs,
wqqrdoor de chroomrqnd zon-
der gereedschop kqn worden
cf getrokken.

3.

4.



5. Nu ziin er twee stelschroefjes
zÍchtbqqr wcrqrmede de dim-
lichtbundel kqn worden cf ge-
steld. Door verdrqciing vqn de
bovenste stelschroef (1 in qfb.
27) noet de dimticbtbuncrel zo-
dcnig worden cfgesteld, dcrt
het horizontale gedeelte vcrn de
licht-donker grens op de in
punt 3 genoemde lijn vclt.

Atb. 2T

Denk voorts een verticqql vlck
vqnuit het hqrt vcrn de kop-
lcmp en evenwiidig ctcn de
lengtecs vcrn het voertuig ncrqr
de in punt I genoemde wand.
Door verdrqaiing vqn de onder-
ste stelschroef (2 in crfb. 27)
wordt de knik in de dimlicht-
bundel zo gesleld, dot deze
vqlt op het sniipunt vqn het
denkbeeldige verticclle vlqk
met de horizontqle liin.

6. Herhqcrl dezelf de hcndeling
met de rechter koplcmp,
doch nu met qfscherming vcrn
de linker koplcmp cllq ge-
noemd in de punten 2 t/m 5.

B. Het instellen vqn de koplcm-
pen voor rechts- of linkshou-
dend verkeer:

l. Verwijder de chroomrqnd (zie
punt A4).

2. Verwijder het glcs met reflec-
tor (deze vormen één geheel)
door één hond tegen het kop-
lcmpglqs te houden (cfb. 28) en
met de crndere hcrnd rfe links-

@
Afb. 2g

boven bevindende borglip qch-
terover te drukken.

3. De reÍlector met glcrs is nu los
vctn het koplcmphuis en qctn
de qchterziide vcrn de reflector
is nu een duplo lcmpfitting
zichtbsqr met er onder een
plostic schuifie.

4. Rechtshoudend verkeer: ver-
wijder de fitting met gloeilcmp
en heweeq het schuifie fqfb.
29) nctrr links; plcctts dcrcrrnq
weer de fitting rnet gloeilcmP.
Linkshoudend verkeer: verrvii-
der de fitting met gloeilcmP en
beweeg het schuifie (crfb. 29)
nqcr rechts; plccts dcrqrna
weer de fitting met gloeilcmp.

@
Blb.29

3l



De electrische hoorn

De electrische hoorn is zodcnig
cfgesteld, dqt een goed geluid
en een lcnge levensduur zijn ver-
zekerd. Indien de hoorn niet, of
onregelmctig werkt, behoeft het
crppcrcrct zell nÍet defect te ziin.
Controleer eerst of de oorzcrcrk

elders te vinden is, zoqls een los
contcrct, een gebroken drqqdver-
binding of een ontlcrden sccu. Alb. 30 Zekeringen
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Iedere wqgen is voorzien vqn een identificcrtieplccrtie crls boven getoond.
Bii het bestellen vcn onderdelen is het noodzqkeliik om het complete
identificatienummer vcrn het hoofdcomponent vqn het betreffende onder.
deel op te geven.

De betekeds Yqn de nunmeÌs Is de
l-00 Cabine-vloer-frontstuk
2-00 Motor
2-38 Motorophcnging
2-50 Koelorgqnen motor
3-00 Versnellingsbok + bediening
3-10 Reductiebck + bediening
3-20 P.T.O. + bediening
3-30 Aclndriifcssen
3-40 Koppeling en bediening
4-10 Uitlqatorgqnen
4-64 Gasbediening
4-87 Luchtinlcrqt
5-00 Electrische instqllctie

volgende:
5-20 Instrumentenbord
5-75 Schqkelorgcnen two-speed
6-00 Reminstallqtie
6-60 Hqndrem
7-00 Voorqs
7-20 WÍelen
7-30 Stuurinrichting
7-41 Voorveer
7-42 Achterveer
7-90 Schokdemper voor
7-91 Schokdemper crchter
8-10 Achtercrs
9-00 Chqssisrcrqm

34

AÍb. 32 Chcrssisnummer Alb. 33 Motornummet



NA DE EENSTE 600 KM
Motor
1. Motorolie verversen.
2. Luchtfilter reinigen en filter-

olie verversen.
3. Filter vcrn motorventilqtie rei-

nigen en filterolie verversen.
4. Element vqn smeeroliefilter

vernieuwen.
5. Werking oliedntklcrmpie con-

troleren.
6. (Indien nog niet geschied bii

0-inspectie):
cr. Cilinderkopmoeren qcrnhq-

len' (zie cfb. 34).
b. Klepspeling controleren.

NA DE EENSTE 2OOO KM
Motor
l. Motorolie verversen.
2. Luchtfilter reinigen en filter-

olie verversen.
3. Filter vcrn motorventilctie rei-

nigen en filterolie verversen.
4. Stroomverdelercrs spq,arzcrqm

smeren.
5. Element vcrn smeeroliefilter

vernieuwen.
6. Zeet, in motorccrrter reinigen.
7. Klepspeling controleren.
8. Alle leiding- en pijpverbindin-

gen controleren.
9. Vloeistofniveau in koelsysteem

controleren.

N IEUWE O F GER EV IDE ERDE O N DERDEL EN
Bii nieuwe of gerevideerde onderdelen moeten tiidens de inloopperiode
vcrn die onderdelen enige extrq beurten worden uitgevoerd, te weten:

10. Rolhoeswerking controleren.
11. Spcnning ventilqteurriemen

controleren.
L2. Stcrtioncrir toerentcrl (bii wcrrme

motor) controleren.
13. Werking oliedruklcrmpje con-

troleren.

Versnellingsbck, diflerentieelhuis
en hydrc,ulisch bekrqchtigd stuur
1. Olie Ín vetsnellingsbck ver-

versen.
2. (V-serie) Olie in tussenbak

verversen.
3. (V-serie) Olie in differentieel-

huis-vóór verversen.
4. Olie in differentieelhuis-qchter

verversen.
(BÍi in gebruiknqme vcln een
gerevideerd of nieuw differen-
tÍeel dient men dit te vullen
met een inloopolÍe (Shell
552294).Bii deze eerste vulling
dient men tevens ongeveer
een halve liter via de vul-
opening vqn het pignonhuis
te gieten).

5. Olie in hydrculisch bekrqch-
tigd stuur verversen.

6. Indien nog niet bij O-inspectie
geschied dienen bouten en
moeren vqn versnellingsbclk,
crchtercrs en stuurinrichting te
worden ccrngehcrcrld.

./- --

Atb. 34 Aqnhqcrlvolgorde cilinderkopnoeren (crcnhccrlspcnning I g-20 mkg)

t_--
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PERIODIEK ONDERHOUD

EIKE ISOO KM

Indien qqnwezig, olienivecu in
voorrqcdtcrnkie vcrn hydrcrulisch
bekrqchtigd stuur controleren en
eventueel bijvullen met crutomq-
tische trcrnsmissie-olie.

ELKE SOOO KM
Motor

Motorolie verversen.
Luchtfilter reinigen en filter-
olie verversen.
Filter vcrn motorventilcrtie rei-
nigen en filterolie verversen.
Stroomverdeleras spqqrzcc.m
smeren.
A,lle leiding- en pijpverbindin-
gen controleren.
Vlo eistofnivecru in koelsysteem
controleren.
Rolhoeswerking controleren.
Spcrnning ventilqteurriemen
controleren.
Werking oliedruklcmpie con-
troleren.

Koppeling

l. Nippels vcrn koppelingscrs ctrn
weersziiden vcrn koppelings-
huís smeren m,et vet.

2. Nippel ccrn koppelingspedqcrl-
crs smeren met vet.

3. Vloeistofniveau in voorrqcld-
tcnkje von hydrculisch be-
diende koppeling controleren
en zonodig biivullen met rem-
vloeistof .

4. Vrije slcg bii koppelingsstel-
bout controleren.

Versnellingsbctr (evt. tussenbck)
Olienivecru controleren en zonodÍg
bijvullen met olie tot niveauplug-.

Achleras (evt. voorcs)
Olienivecru in differentieelhuis
controleren en zonodig bijrnrllen
met olie tot nivecruplug.

)6

Electrische instqllatie

l. Vloeistofniveau in cccu's con-
troleren en zonodig bijvullen
met gedestilleerd water tot ccr.
0,5 cm boven de plcten. Polen
en klemmen schoonmaken en
invetten met zuurvriie vqse-
line.

2, Instrumenten en cccessoires
op juiste werking controleren.

Chqssis
Doorsmeren volgens scbemc.
Koppelschotel (clleen trekkers)
l. De nippels vcn de schcrnierqs

rnet vet smeren.
2. De drcrciplcrten schoonmqken

en deze invetten. Houdt daqr-
bii de contcrctring droog (niet
invetten).

Remmen

l. Controleren en eventueel bii-
stellen.

2. (Hydrcrulische remmen) Vloei-
stofnivecru in reservoir vcrn
hydrculisch rernsysteem con-
troleren.

ELKE 6000 rM
Motor
l. Element vqn smeeroliefÍlter

vernieuwen.
Bougies controleren.
Onderbrekerpunten controle-
f en.

EIKE I2.OOO KM

Motor

Bougies vernieuwen.
Onderbrekerpunten vernieu-
\Men.
Kolf vqn benzinepomp reini-
gen.
Klepspeling controleren.
StcrtÍoncrir toerental controle-
rgll.
MoJor reinígen.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

2.
3.

3.

1.
2.

4.
5.

6.



l.
2.

4.
5.

3.

Bennen
(Luchtdrukremmen) Filter vqn olie-
en wcteraf scheider en leiding-
filters reinigen.
(Vcrcuum bekrqchtigde remmen)
l. Filter op vqcuumpomp reini-

gen.
2. Luchtfilter vqn rembekrqchti-

ger in ccrbine reinigen en in
rernvloeistof dompelen.

Ghcrssis

Reinigen.
Stuurinrichting en wieluitlij-
ning controleten.
OlÍenivecu in huis vcrn mechcr-
nisch stuur controleren.
Wiellagerspeling controleren.
Alle vcrn buiten bereikbqre
bouten en moeren controleren.

Electrische instcllatie
Collector en koolborstels vcrn dy-
ncrmo en startmotor controleren.

EIKE 24.OOO KM

Versnellingsbck (evt. tussenbck)
Olie verversen.

Achtercs (evt. voorcs)
Olíe in differentieelhuis verversen.

Stuurinrichting
(ìydrculisch b ekrachtigd)
Olie verversen en ontluchten.

Koppeling
Druklqger spaqrzccm smeren.

Molor
Cqrterventilqtie reinigen.

Verlichting
Koplcmpen crfstellen.

EIKE 48.OOO KM
Koppeling
Vloeistof in hydrculisch bediende
koppeling verversen en ontluch-
ten.

Remmen
1. Vloeistof in hydrcrulisch rem-

systeem vèrvetsen en ont-
luchten.

2. Componenten vqn remsysteem
controleten.

3. Remvoering controleren.

lÀ/ielen
Wiellagers invetten.

Stuurinrichting
(hydrculisch bekrcrchtigd)
Filterelement in oliereservoir ver-
nieuwen.

Motor
l. Zeel in ondercqrter reinigen.
2. Ccrrburqteur reinigen.
3. Kop vcn luchtdrukcompressor

en persleidingen reinigen.
4. Brqndstoftqnk en zeef reinigen.

Eleslrische instqllatie
Stcrtmotor en dyncrmo inwendig
reinigen.
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[fb. g7 Grille clnenen

[lb. 35 Vqcuumpomplilter

Afb" 36. Luchtfiter rembekrcrchtiger

38
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Motor:

Ollebqdluchtlilter:

Versnellingsbcrk
en tussenbck:

Achtercrs:

Aehtercs:
(dubbele reductie):

Acndr{tqgren:

Stuurhuis:

Bemsysleem:

Vorstbeveillger
(remsysteem):

Koelsysteen:

SMEERMIDDELEN
Motorolie:

Viscositeit:

MM-MS (nieuwe API klassificatie)
Premium (oude API klcrssificctie)
vorst SAE 20

normqql SAE 30

tropen SAE 40

Regulcr
Boven -t2" C SAE 90

Beneden -120 c sAE 80

Super Duty hypoid
(minimcrcrl CRC l0 level)
Boven -12" C
Beneden -12" C

sAE 140'r

SAE 90

SAE I4O*

SA.E 90

zie motor

Olietype:
Viscositeit:

Olietype:

Viscositeit:

Olietype:
Viscositeit:

Hypoid (minimcrcl CRC 6 level)
Boven - t2" C
Beneden -l2o C

Schqkelmolor en reductiekcrtie vqn de kiloneterteller:

Olietype: Motorolie SAE lOW of qutomqtische
trqnsmissieolie AQ-ATF type A

Vettype: Multi-purpose

Olietype: Regulcrr, Compound of Multi-purpose
Viscositeit: SAE 90

Hydr.bekrqchfigdstuur: Olietype: Automqtische trcrnsmissieolie AQ-eff
type A

Hecrvy Duty (SA,E 70 Rg) remvloeistof

Brcnrdspiritus

Toevoegen qtrn koelwqter (zomer en winter) I olo

emulgeerbcrre olie. Bii tempercrturen onder 0o C
crnti-vries op crethyleenglycol bqsis gebruiken.

* Indien de wcrgen wordt gestcrld in een omgevingstemperqtuur lcger dcln
0o C m,oet i.v.m. ,,chcnneling" met SAE 90 worden gevuld. Dit getdt ook
voor wqgens, die veel stqrt- en stopwer'k verrichten.
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N.B.: Het hydruulische stuurmechanism

Het mechanische stuurrnechonismr
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SCHEMA
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B stuuÍmechsnisme iedere 24.000 km ververs€n.
r stuurmechcrnisme behoeft geen olieverversing,
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