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VOORWOORD

In dit instructieboekie aindt U gegev)ens betref f ende de
bedienirg en het onderhoud ann het chassis en de cabine
pan de ztrachtu)flgen V t6oo, uitgerust met een benzine-
mo,tor; de overige opbouw met hqar beaestigingsmiddelen
aalt niet onder de perantutoording l)an Vai Doorne's
Aut o mob i elf ab ri ek en N. Y.
Utt hegft geenszins de pretentie aolledig te zijn, aangezien
de onderhóudsinstructies bewust zijn bíperkt'to,t die-'werk-
zaamheden, welke de chauffeur of de onderhoudsmonteur
zelf kan uerrichten,
Voor reparaties en afstellingen, welke buiten het bestek aqn
dit boekie oallen, wende U zich tot Van Doorne's Auto-
mobielfabrieken N.y. , Eindhoaen, Afd.. Seraice Militair.
Wordt tenslotte in dit boekie gesproken ooer póór of achter,
Iinks of rechts, dan is dit gezien zittend achter het stuurwiel.

Eindhov)en, maart ry68

W ij zi gin gen o o orb ehouden.



BIJZONDERE
l. Garantie
Gebreken aan het voertuig, welke het
gevolg zijn van:

materiaalfouten
fouten van fabrieksafstellingen

- verkeerde bewerkingen enz.
alsmede defecten, welke als abnor-
maal kunnen worden beschouwd
(rekening houdend met de leeftijd van
het voertuig en/ of de afgelegde af-
stand) kunnen aanleiding zijn voor
een garantieclaim op de leverancier,
via een daartoe bevoegde DAF dealer.
De te volgen procedure bU een ga-

rantieclaim is:
onmiddell ijk telefonisch doorgeven
van het geconstateerde defect aan

de betreffende DAF dealer.
Daarenboven gelden de volgende
voorschriften:

niet trachten zelf het defect te
verhelpen
geen olie aftappen (indien dit
onvermijdelijk is, dan de afgetapte
olie bewaren)
niets verwijderen of demonteren
geen zegels verbreken.

De fabrikant wijst iedere aansprake-
lijkheid bU voorbaat van de hand,

indien het defect is ontstaan als ge-

volg van:
onjuist gebruik van het voertuig
niet uitvoeren van voorgeschreven
onderhoud
onjuiste opslag van het voertuig.

2. Onderdelen vooziening
Onderdelen kunnen worden betrok-
ken bU officiéle DAF (truck) dealers.

3. Modificaties
Als op een truck een modificatie
moet worden toegepast, dient zo snel
mogelijk, schriftelijk en voor zover
noodzakelijk voorzien van een teke-
ning, DAF Eindhoven, Nederland, af-
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OPMERKINGEN
deling Service Militair te worden
geinformeerd.

4. Onderhoud

De smeerkaart, welke achterin dit
boek is ingevoegd, geldt voor een

normaal gebruik van het voertuig (ten

minste 2000 km in vier weken). Wan-
neer evenwel de afgelegde afstand
minder is dan 2000 km in vier weken,

dient de motorolie verversing ten
minste elke twee maanden Plaats te
vinden. Eveneens dienen in dit geval

alle andere punten van de smeerkaart
ten minste eens Per iaar te worden

uitgevoerd.

Wanneer het voertuig gedurende twee
weken of langer niet gebruikt wordt,

dient een houten balkje tussen onder-
zijde dashboard en koppelingspedaal
geplaatst te worden, zodanig dat de

koppelingsplaat juist vrij ligt.

Wanneer het voertuig gedurende

twaalf weken of langer niet gebruikt

wordt, dienen daarenboven de vol-
gende maatregelen te worden geno-

men! r

Motor; versnellingsbak; reductie-
bak; vooras; achteras en lier olie
aftappen.
Motor vullen tot het normale olie-
pei l.

De overige componenten in dit
geval tot boven toe vullen.

- Absoluut niet met het voertuig
rijden in deze toestand.
Onder het chassisframe houten of
ijzeren blokken plaatsen, zodanig
dat de wielen vrij staan van de
grond en de veren onbelast zijn.

V-snaar ventilator/ dynamo ont-
spannen.
Een duidelijke waarschuwing in de
cabine plaatsen.



Elke vier weken de wielen met de
hand draaien, ervoor zorgdragen,
dat de nieuwe stand van elk wiel
niet dezelfde stand is als de oude
stand.

Als het voertuig weer in bedrijf
wordt genomen, de olieniveau's
weer tot de normale terugbrengen
en de V-snaar spannen.

.-lA{--"

Waarschuwing:
Nimmer mag met het voertuig worden
gereden, wanneer zich in de hierbo-
ven genoemde componenten teveel
olie bevindt.
Als het voertuig gedurende lange
tijd niet zal worden gebruikt, wordt
aangeraden de accu's te verwijderen
en deze in goede staat te bewaren,
overeenkomstig de algemene instruc-
ties voor accu's.
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I N STR U M E N T E N

1 . zoemer
2. ruitewisser links
3. ru itewisser rechts
4. temperatuurmeter
5. snelheidsmeter met km-teller
6. ru itewissermotor
7 . voorraad-remdrukmeter
8. voorraad-remdrukmeter
9. brandstofstandmeter

10. controlelampje
1 1 . lichtschakelaar
12. stekerdoos
13. contactschakelaar
14. startdrukknop

6

B E D I E N I N G SOR GANEN

11 13 15 16 19

40e/e

15. richtingaanwijzer schakelaar
1 6. schakelaar verwarmingsventilator
17. regelbare dashboardverlichting
1 8. choke knop
19. voorruit verwarming
20. warm waterkraan verwarming
21 . roelhoes ketting
22. claxon drukknop
23. bedieningsknop verwarming
24. dimschakelaar
25. koppelingspedaal
26. rempedaal
27 . acceleratiepedaal

EN

7 I

Afb. î Instrumenten en bedieningsorganen

27



Temperatuurmeter

Deze geeft de temperatuur van het
koelwater aan.

De schaalverdeling loopt van 40o C
tot 100" C.

Snelheidsmeter
De snelheidsmeter, die de snelheid
in km/h aangeeft heeft tevens een
totaal- en dagteller. De dagteller kan
weer op de nulstand worden gebracht
door de knop onder het instrumenten-
bord linksom te draaien.

Luchtd ru kmeter

Twee luchtdrukmeters geven beide de

voorraaddruk en de remdruk aan in

de twee luchtdrukkringen. De voor-
raaddruk moet tussen 6,2 en 7,35 kg/
cm2 liggen en mag tijdens remmen

n iet meer dan 0,3-0,5 kg/ cm2 per

rem pedaa lsla g da len. Een zoe me r

treedt in werking wanneer de voor-
raaddruk beneden de minimum waar-
de (5 + 0,2 kg/ cmz) daalt. RUd in

geen geval weg voordat de zoemtoon

is weggevallen.

Brandstofmeter

Dit is een electrische meter, die met

behulp van de variabele weerstand in

de brandstoftank, de hoeveelheid
aanwezige brandstof aangeeft. De

meter werkt alleen, indien de contact-
sleutel geheel is ingedrukt.
Controlelampjes
Op de schakelkast naast het instru-
mensenpaneel zijn 4 controlelampjes
in een houder aangebracht.
Het rode lampje is het laadcontrole-
lampje. Dit brandt wanneer de accu's
niet worden geladen.

Het blauwe lampje geeft aan of
de hoofdverlichting (groot licht) is

ingeschakeld.
Het groene lampje is voor oliedruk-
controle. Het brandt wanneer de druk
beneden de minimum waarde daalt.

o-94{-.o-9-
Het oranje lampje dient als verklikker
voor de knipperlichten van de
aanhangwagen.
Wanneer het oliedruk- of laadcontrole-
lampje gaat branden, als de motor
sneller dan stationair loopt, moet
deze ogenblikkelijk worden stopgezet.

Lichtschakelaar (Afb. 2)

De lichtschakelaar bedient de ver-
lichting van het voertuig en heeft de

volgende standen:

Afb. 2 Lichtschakelaar

Stand 1

Verd uisterde voorla mpen
(grenslampen)
Verduisterde rylamp (schijnwerper)
Verduisterde stoplampen
Verdu isterde achterlampen
Verduisterde stoplampen aanhanger
Verduisterde achterlampen aanhanger

Stand 2

Als stand 1, echter zonder verduis-
terde rijlamp (schijnwerper).

Stand 3

lnfra-rood stand (op dit voertuig niet
van toepassing).

Stand 4

Alle lampen uit.

t7
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Stand 5

Richtinglampen
Normale stoplampen
Normale stoplampen aanhanger

Stand 6

Richtinglampen

Stadslampen
Normale stoplampen
Normale achterlampen
Normale stoplampen aanhanger

Normale achterlampen aanhanger

I nstrumentenverl ichti n g

Stand 7

Richtinglampen
Stadslampen
Koplampen (groot of gedimd)

Kaartleeslamp
I nstru mentenverl i chti n g

Normale stoplampen
Normale achterlampen
Normale stoplampen aanhanger
Normale achterlampen aanhanger

Om de schakelaarhefboom van links
(stand 3 en 4) naar rechts (standen

5, 6 en 7) of naar 1 en 2 te kunnen
verplaatsen, moet de'blokkeerknop
worden ingedrukt.

Ri chti n g a a n wijze rsch a ke I aa r

Voor het bedienen van de richting-

STAR
Controleer voór elke eerste start het
oliepeil van de motor met behulp van
de oliepeilstok aan de rechter zijde
van de motor. Ook de watervoorraad
in de radiateur dlent te worden
gecontroleerd, evenals de brandstof-
voorraad. Het is verder noodzakelijk,
dat de accu voldoende op spanning
is.

Start nu als volgt:
1. Schakel de hoofdschakelaar in.

2. Schakel de contactschakelaar in.

8
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Afb. 3 Stoelverstelling

aanwijzers is een schakelaar gemon-
teerd met een ingebouwd controle-
lampje.

Ghokeknop

U ittrekken van deze knop ver-
gemakkelijkt het starten bij koude.
Voor gebruik zie hieronder.

Hoofdschakelaar

Achter de motor bevindt zich een

hoofdschakelaar met afneembare

sleutel. Tijdens reparatie aan het

electrische systeem moet de sleutel
worden uitgenomen teneinde kortslui-
ting te voorkomen. Men behoeft dan
geen accukabel los te maken.

TEN
3. Trap het koppelingspedaal in en

zet de versnelllngshefboom vl'iJ.

4. Druk de startknop in.

Indien de motor na 1 5 seconden
niet loopt, dient men de oorzaak
op te sporen.

BU koude kan het starten zonodig
worden vergemakkelijkt met behulp
van de startcarburateur.

1. Trek de rolhoes op.
2. Schakel de hoofdschakelaar in.



3. Schakel de contactschakelaar in.

4. Trek de chokeknop geheel uit.
5. Trap het koppelingspedaal in en

zet de versnellingshefboom vrij.
6. Bedien de startdrukknop (trap

niet op het gaspedaal).

Wanneer de motor loopt, moet men

de chokeknop half indrukken. Druk
deze knop geheel in zodra de motor
dit toelaat.
lndien het starttoerental terugloopt
dient men het starten te beéindigen

Tijdens het rijden met de wagen is het
zeer belangrijk, dat de gedragingen
van de motor rege lmatig worden
gecontroleerd aan de hand van de

meetinstrumenten op het instrumen-
tenbord en het geluid dat de motor
maakt.

Oliedruk

Controle van de smering van een in
werking zljnde motor is zeer belang-
rUk. Zodra wordt geconstateerd, dat
de oliedruk wegvalt (het groene
waarschuwingslampje gaat branden)

@
Afb. 4

Schakelschema S-versnellingsbak

*JAC.----gr
en enkele minuten te wachten al-
vorens opn ieuw te starten.

Opmerkingen i .

Start nooit opn ieuw, alvorens de
motor en ook de startmotor stilstaan,
daar anders het tandwiel op de start-
motor en de starterkrans op het
vliegwiel worden geschadigd.

Laat uw motor, na deze te hebben
gestart, zo kort mogelijk stationair
draaien.

RIIDEN
is het van groot belang de motor
direct te stoppen.

Koel wate r-te m pe ratu u r

Een motor mag niet te warm worden,
doch evenmin te koud blijven. De
normale bedrijfstemperatuur van de
DAF-motor is 75 - 80o C.
Wanneer een motor koud is gestart,
moet men trachten de koelwater-
temperatuur en dien ten gevolge ook
de smering zo snel mogelijk op een
normaal peil te brengen. Dit doet men

het beste, door de motor, zodra deze

E+!r6Etd6r

Afb. 5 Schakelschema
voorwielaandrijving en reductiebak
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behoorlijk door blijft lopen, op een
gemiddeld toerental en enige belasting
te laten werken. Men kan dit bereiken
door op een lage versnelling voor-
zichtig weg te rijden tot een tempera-
tuur van ongeveer 50o C is bereikt,
waarna men op normale belasting kan

overgaan. De thermostaat zorgt ook
voor een zo snel mogelijk bereiken
van de juiste werktemperatuur.

Het geluid van de motor

Het geluid dat een lopende motor
maakt is voor de chauffeur een

aanduiding of de motor in goede

conditie is. De chauffeur is aan het
geluid van een goed lopende motor
spoedig gewend, zodat vreemde
geluiden direct opvallen.
Het zo spoedig mogelijk opsporen van

de oorzaak hiervan is begrUpelUk en

kan in zeer vele gevallen beschadi-
ging van één of meer onderdelen
voorkomen.

a. Schakelen van de versnellingsbak
Gebruik nooit kracht om te schakelen,
doch beweeg de versnellingshefboom
slechts zover als deze wil gaan.

BU het opschakelen gaat men als
volgt te werk:
Trap het koppelingspedaal in en laat
tegelijkertijd het acceleratiepedaal
los, breng de versnellingshefboom in
de neutrale stand en schakel in de
gewenste versnelling.
Het terugschakelen gebeurt op
dezelfde manier, alleen met dit ver-
schil, dat voór de gewenste versnel-
ling wordt ingeschakeld, het toerental
van de motor iets, moet worden op-
gevoerd (acceleratiepedaal iets in-
trappen, het z.g. ,,tussengas").
Bij het bestijgen van een helling dient
tijdig te worden teruggeschakeld.
Wacht niet tot de motor een zeer laag
toerental heeft. BU het afdalen van
een steile helling dient men eveneens
terug te schakelen (bU zeer steile
afdalingen tot in de eerste versnel-
ling). Men remt dan af op de motor.
Ontkoppel niet.
Houdt bU het remmen de motor
gekoppeld tot het laatste moment,
dan ontkoppelen.

b. Schakelen Yan de tussenbak

Beide hefbomen staan naar Yoren

10

Afb. 7 Schakelschema lier Afb. 6 Schakelschema P.T.O.



tijdens het rijden over normale wegen.
De voorwielaandrijving mag slechts
in het terrein worden gebruikt.
Voor in- en uitschakelen van de
voorwielaandrijving dient te worden
ontkoppeld. BU het verlaten van het
terrein moet tijdig de voorwiel-
aandrijving worden uitgeschakeld.

Het neerschakelen naar terreinreduc-
tie geschiedt bU geringe wagensnel-
heid of bU stilstand.

Opmerkingen:

1. Een speciale constructie maakt het
onmogelijk de terreinreductie in te
schakelen, indien niet eerst de

21 45ll
;0

3 76

/

1.

2.

3.

4.

Afb. I Bedieningsorganen interieur midden achter
Hoofdschakelaar 5. Hefboom versnellingsbak
Lier 6. Hefboom voorwielaandrijving
P.T.O. 7. Handremhefboom
Hefboom reductiebak

N
11
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2.

voorwielaandrijvi n g wordt bij gezet,

een en ander ter voorkoming van
overbelasting van de achteras.

De voorwielaandrijving mag ook
in ,,hoog" worden benut, waardoor
b.v. met de lege wagen de be-
stuurbaarheid in modderig terrein
kan worden verbeterd.
Ook tijdens achteruitrijden be-

schikt men in de tussenbak-

Het is bU het laten inlopen van de

motor van het grootste belang om -
bU welke snelheid dan ook deze

niet zwaar te belasten, met andere

woorden, het werk gemakkelijk en

licht te laten doen.

Schakel daarom niet te vroeg naar

een hogere versnelling en niet te laat

naar een lagere. Een betrekkelijk hoog

toerental is lang niet zo schadelijk als

overbelasting bU een lager toerental.
Het verdient wel aanbeveling het

toerental te varièren.

BELA
Het in het bedrijf voldoen van een

bedrijfsauto hangt niet alleen af van

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

onderhoud. Overladen verkort de

levensduur van alle onderdelen van

STOPPEN
Nadat de wagen tot stilstand is

gebracht moet men de versnellings-
hefboom in de neutrale stand zetten.

Alvorens de cabine te verlaten dient:
1. De handrem te worden aange-

trokken. De handrem is een zgn.

,,ratelrem". Voor het aantrekken
van deze rem dient de hefboom

enige keren op en neer te worden

12

schakeling over twee reducties in

vierwielaandrijving waardoor de
rijsnelheid aan de terreinomstan-
digheden kan worden aangepast.

Tenslotte ziJ erop gewezen, dat het
wegrijden met belaste wagen vanuit
de l ste versnelling moet plaatsvinden.

Spaar de koppelingspedaal en rUd

niet weg in de 2e versnelling ook al

,,lukt dat wel!"

INRIIDEN
Aangeraden wordt om vooral ge-

durende de eerste 1500 km de wagen

niet met volle belasting te rijden,
noch een aanhangwagen te gebruiken.
Na ongeveer 4000 km kan de motor
als ingedraaid worden beschouwd.
Bovenstaande geldt niet alleen voor
de motor doch evenzeer voor
versnellingsbak, achteras en remmen,

waarvoor een inloopperiode van ca.

4000 km ze'eî bevorderlijk is.

STING
de wagen.
In de regel bespeurt men de gevolgen

het eerst aan de banden en veren,

maar ook de assen, de transmissie-
organen, de motor, de remmen, kort-
om alle andere onderdelen hebben

hiervan sterk te lijden.

EN PARKEREN
gehaald. Nadat de voetrem is

losgelaten moet de handrem nog-
maals worden nagetrokken.

2. Zet de contactschakelaar om.

3. Bovendien, indien de wagen
onbeheerd wordt achtergelaten en

de stadslichten niet behoeven te
zijn ontstoken, verdient het aan-

beveling om de sleutel van de

3.



electrische hoofdschakelaar los te
zetten of zelfs de sleutel te
verwijderen.

LIE
BU het lieren gaat men als volgt te
werk:
Controleer of de liertrommel is ont-
koppeld (Afb. 9). Maak de kabel los
en f oop deze zover uit als nodig is;
het laatste rode gedeelte van de ka-
bel moet echter op de liertrommel
blijven.
Schakel de liertrommel in door mid-
del van de handgreep (Afb. 9).

4. De dak-ventilatieklep en de por-
tierruiten te zijn gesloten.

5. De portieren met de sleutel te
worden afgesloten.

REN
Trap het koppelingspedaal in en

schakel de P.T.O. uit en schakel de
lierbediening in de stand,,neutraal".
Stop de motor om ongelukken te
voorkomen.
Verwijder de twee nog uitstekende
stukken van de breekpen uit de naaf-
flens en schuif de flens naar achteren.
Tik met een passende drijver het af-
gebroken gedeelte van de breekpen

+ttls
Afb. 9 Handgreep lier

Trek de handrem goed aan.

Zet de hefboom van de versnellings-
bak in de neutrale stand.
Start de motor en trap het koppe-
lingspedaal in.

Schakel de P.T.O. in.

Schakel de llerbediening in de stand

,,inlieren", laat het koppelingspedaal
langzaam opkomen.
Na het beèindigen van de lier-werk-
zaamheden moet in omgekeerde volg-
orde worden gewerkt.

Vervangen van de breekpen (Afb. 10).

BU overbelasting van het liermecha-
nisme zal de breekpen in de aandrijf-
as afschuiven. Het vervangen van de
breekpen moet met de nodige voor-
zichtigheid worden uitgevo_e_rd.

Afb. 10 Breekpen lier

uit de aandrijfas. Schuif de naafflens
weer op de aandrijfas en verdraai de

naafflens zodanig, dat het gat van de

naafflens correspondeert met het gat

in de aandrijfas. Breng een nieuwe
breekpen aan en borg deze met een

splitpen.

Opmerking: Let op, dat de schuif-
koppeling van de aandrijfas goed
gemonteerd blUft.

Afstellen van de automatische lierrem
(Afb. r î ).
Indien de lierrem de maximum toe-
laatbare last (hetgeen bU schokvrij
inlieren door de breekpen is bepaald)
niet meer houdt moet deze worden
bijgesteld.

13
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Maak de borgmoer los en draai daar-
na de stelmoer een halve slag aan.

Test thans de lierrem met behulp van

de in te lieren last. Eventueel de stel-
moer nog een halve slag aandraaien.
Draai de stelmoer nooit verder aan,

dan nodig is om de maximum toelaat-
bare in te lieren last te houden.

(e

Qe;
+ttls

Afb. ll Stelmoer lierrem

ONDERHOUD

Zelîs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste rijmethode kunnen niet

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

duur slijtage gaat vertonen. Deze slijtage treedt bij bepaalde onderdelen vroeger

op dan bij andere en ontstaat bovendien zeer geleidelijk, zodat indien men er niet

speciaal acht op slaat, dit ontstaan nauwelijks wordt bemerkt.

Dan kan echter de slijtage reeds een zodanige vorm hebben aangenomen, dat een

somtijds belangrijke reparatie onvermijdelijk is. Een reparatie, . die niet alleen

kosten met zich mede brengt voor de herstelling zelf, doch vooral door de

bedrijfsstagnatie, die misschien niet direct in geld kan worden uitgedrukt, maar

waarvan de werkelijke omvang zeer belangrijk kan zijn.
Voorkom bedrijfsstagnatie, niet alleen door een goede behandeling, maar ook door
periodieke controle en onderhoud overeenkomstig de voorschriften in dit boek.

Een goede verzorging alleen gedurende de eerste 2000 km is echter niet vol-

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

smeren en olie verversen, zoals in dit instructieboekje staat aangegeven, maar

bovendien steeds in het oog houden, dat voorkomen beter is dan genezen.
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MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

Type

Aantal cilinders

Boring

Slag

Slagvolume

Max. vermogen

Max. draaimoment

Min. toerental

Max. belast toerental

Compressieverhouding

Ontstekingsvolgorde

Inhoud koelsysteem

Koelwatertemperatuur

I nhoud smeer€l iesysteem

Klepspeling koud

Aanhaalspanning cilinderkopmoeren

Type bougies

Electrode-afstand

Onderbreker contactpuntafstand

Ontstekingsmoment

Smeerolie: zie laatste bladzijde.

BB 475

6

100,6 mm

100 mm

4,77 liter

155 pk bU 3500 omw./min.

35 kgm bU 1800 omw./min.
450 omw./min.

3500 omw./min.

7:1

1-5-3-6-2-4

20 liter

75-80" C

12 liter

0,25 mm

19-20 mkg

Bosch Wl 75T2

0,9 mm

0,35 mm

î0o v. B.D.P.
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ALGEMEEN ONDERHOUD
MOTORSMERING

Oliepeil
Het peil van de olie in het carter
wordt afgelezen op de pe ilstok.
Controleer het peil steeds wanneer
alle olie van de motor in het carter is

gedropen.
De stand van de olie moet gehand-
haafd blijven tussen de merktek€rìs:

' @E
Afb. 12 Oliepeilstok

nooit boven het eerste noch onder
het laatste.

Het vet'versen van de olie

Ondanks de goede werking van filters
is niet te vermijden dat verontreini-
gingen in de olie terecht komen. Deze
bestaan hoofdzakelijk uit het uit de

buitenlucht aangezogen stof, gevorm-
de condenszuren en fUn verdeelde
kool- en metaaldeeltjes die tezamen
de samenstelling van de olie veran-
deren, slijtage veroorzaken en door
de zuuryorming het metaaloppervlak
aantasten. Dit zal naarmate de veront-
reiniging aangroeit de beschadiging
doen toenemen. Het niet tUdig

f6

verversen van de smeerolie kan daar-
om zeer ernstige gevolgen hebben.
Men tapt de smeerolie af wanneer de
olie warm, dus goed vloeibaar is.

Bovendien is het belangrijk om het
voertuig horizontaal te plaatsen.

Ten sterkste wordt afgeraden de
motor met petroleum enz. door te
spoelen. Het zal onmogelijk zijn alle
petroleum af te tappen, zonder de
carterpan te verwijderen; deze achter-
gebleven hoeveelheid zal de nieuwe
olie verdunnen. Maak de vuldop goed

schoon alvorens deze te openen.

Smeeroliefilter

Het smeeroliefilter moet periodiek
worden voorzien van een nieuw
element. Tap hiervoor het filter af
(stop 1 in afb. 13), verwijder de kolf
(3) door bout (2) los te draaien en

neemt het filterelement uit. Reinig
filterkolf en breng een nieuw filter-
element aan. Monteer element en kolf
weer en laat de motor een ogenblik
draaien teneindte het filter met olie te
vullen. Controleer daarna het oliepeil
en vul zonodig bU.

\\

ù

Afb. 13 Smeeroliefilter



BRANDSTOFSYSTEEM

Reinheid van de brandstof

Voor een goede werking van de motor
is goede kwaliteit en reinheid van de
brandstof een eerste vereiste. Ge-
bruik geen brandstof uit een vat dat
een tijd open heeft gestaan en waarin
zich dus zeker water en stof bevin-
den. Gooi liever een paar liter brand-
stof weg, dan het risico te nemen van
bedrijfsstoringen ten gevolge van
verontre in igin g.

Afb. 14 Tankzeef

Brandstoftank

RUd de tank niet geheel leeg, daar
dit veryuiling kan veroorzaken.
Tap de tank iedere 48.000 km af en

reinig tegelijkertijd de bodemzeef.

Benzinepomp

De benzinepomp behoeft zeer weinig
onderhoud. Een periodieke reiniging
iedere 12.000 km is voldoende. Ver-
wijder hiervoor de bout aan de onder-
zijde van de pomp en neem het
bodemdeksel en filtergaas af (zie 1 ,

afb. 15).

Spoel het filter schoon in benzine.
Vergeet niet de pakkingring weer aan

te brengen bU het monteren.

Afb. f 5 Benzinepomp

Carburateur

De carburateur moet iedere 48.000 km

worden schoongemaakt. Men dient
hierbij uiterste reinheid te betrachten
aangezien de kleinste vuildeeltjes
reeds verstoppingen van sproeiers of
kanalen kunnen veroorzaken.
Maak in geen geval gebruik van

draad voor het schoonmaken van

boringen, doch blaas deze door met

perslucht. Controleer tegelijkertijd de

werking van de startcarburateur.
De stationaire afstelling dient als

volgt te geschieden:

1 . Laat de motor op temperatu ur

komen.

2. Draai de gasklepaanslagschroef
(2 in afb. 16) zover in, dat de
motor snel stationair draait.

3. Los nu de mengselregelschroef (1)

totdat de motor begint te galoppe-
ren en stel hem daarna zover
terug dat de motor weer normaal
loopt.

17
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FlilaEr-rr
Afb. | 6 Carburateur

4. Draai hierna de gasklepaanslag-
schroef linksom totdat het toeren-
tal normaal stationair is.

5. Mocht de motor nu weer galop-
peren, dan moet de mengselregel-
schroef nog iets ingedraaid wor-
den.

Opmerking:

Het afstellen van de carburateur heeft
af feen zin wanneer de ontsteking en

speciaal de bougie-electrodenafstand
juist zijn ingesteld.

Brandstofleidingpn
Lekken in de brandstofleidingen
kunnen optreden aan de perszijde of
aan de zuigzijde van de brandstof-
toevoerpomp.

Lekken aan de zuigziide.
D.w.z. tussen brandstoftank en brand-
stoftoevoerpomp, waardoor lucht in

de leidingen binnendringt. Men

moet in dit geval alle wartels tussen
brandstoftank en brandstoftoevoer-
pomp goed vastzetten.
Er kan ook op andere wijze lucht in

de leidingen komen, n.l. wanneer te
weinig brandstof in de tank is.

Controleer dit dus in de eerste plaats.

Lekken aan de persziide.

Om deze op te sporen maakt men

wartels en leidingen aan de buiten-
ziJde schoon en controleer die tervijl
men met het hefboompje oP de

benzinepomp brandstof opvoert. Men

moet vooral zorgen de wartels van de

brandstofleidingen niet te forceren bij
het aandraaien.

KOELSYSTEEM

Het is van belang het maximale
koeleffect van het koelsysteem te
behouden.
Zorg ervoor dat de luchtdoorgang van
de radiateur niet verstopt raakt door
vuil of insecten. Dit belemmert een
goede luchtstroom, dus een goede

warmte afgifte.
Laat de motor stationair draaien
wanneer het koelwater kookt. Giet
geen koud water in een warme motor.
Hierdoor kunnen cilinderkop, -blok
enz. scheuren.

Thermostaat
De thermostaat regelt de koelwater-
stroom bU koude en warme motor.

18

Wanneer de bedrijfstemperatuur nog

niet is bereikt wordt het koelwater
via een omlooppup teruggevoerd naar

de pomp.

Het zal duidelijk zijn dat een goede

werking van de thermostaat zeer
belangrijk is voor een goede koeling.
Een defecte thermostaat moet daarom

direct worden vervangen.

V-snaar
De spanning van de V-snaar dient op
geregelde tijden te worden gecontro-
leerd. BU een juiste spanning moet
men de snaar tussen ventilator en

dynamo 12-15 mm kunnen indrukken
(zie afb . 17).



Afb. 17 V-snaar-spanning

De spanning kan ingesteld worden
door middel van de stelbout in de
dynamosteun na eerst de beide be-
vestigingsbouten losgedraaid te heb-
ben.

Doorspoelen

Om het verstopt raken van kanalen
te voorkomen, laat twee maal per jaar
het koelsysteem doorspoelen en wel
alvorens bU het ingaan van de winter-
periode met anti-vries moet worden
gevuld, en na afloop van de winter-
periode het anti-vries weer wordt
afgetapt.

Winteruoorziening

Tijdens de winterperiode is het nood-
zakelijk, om het koelsysteem tegen
bevriezing te beschermen. Hiervoor
kan men het koelsysteem het best
vullen met een vloeistof op aethyleen-
glycol basis.

Er wordt met nadruk op gewezen een
anti-vries middel te gebruiken van
een bekend en betrouwbaar merk.
Tap hiervoor het koelsysteem af via
de twee aftapkranen als aangegeven
in afb. 1 8 en 19, waarbij tevens de

watervuldop moet worden verwijderd.
Vul daarna met anti-vries in een

Afb. f I Aftapkraan van cilinderblok

,---='- c

w
Afb. l9 Aftapkraan in radiateur

mengverhouding als aangegeven op
de verpakking van het anti-vries
middel van het betreffende merk.
En anti-vries middel op aethyleen-
glycol basis is een middel dat het
inwendige van het koelsysteem het
minst aantast en daarbij nog het
voordeel heeft dat het minder snel
verdampt dan water. Doordat de
soortelijke warmtecoèfficiént van dit
middel kleiner is dan van water, kan
het, vergeleken met water, in hetzelf-
de tijdsbestek minder warmte van de

motor opnemen. Het gevolg is dat de

temperatuurmeter sneller oploopt.
Houd dan de temperatuurmeter extra
in de gaten en regel zo nodig de

temperatuur bij met de rolhoes.
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Enige opmerkingen bU het gebruik
van dit anti-vries middel:

1 . Alvorens over te gaan tot het
gebruik van anti-vries, verdient
het aanbeveling het koelsysteem
terdege te reinigen en de kop-
pakking op lekkage te controleren
(lekkage van glycol in de motor
veroorzaakt vastkitten van delen).
Ook de waterslangen en verbin-
dingen dienen te worden nagezien

en eventueel te worden vervangen.

2. Anti-vries gemorst op de carros-
serie zal het lakwerk aantasten.
Spoel dit rijkelijk af met water.
Het afpoetsen met een doek ver-
groot slechts de oppervlakte van

aantastin g.

3. Wordt bU het verwisselen van de

motorolie een kleverige substantie

in de afgetapte olie gevonden dan
kan worden aangenomen dat anti-
vries in de olie is terechtgekomen.
Een grondige reiniging en inspec-
tie zijn dan noodzakelijk.

Anti-roest middel

Het is strikt noodzakelijk zomer en

winter een anti-roest middel aan het
koelwater toe te voegen, teneinde de
corrosieve werking in het koelsysteem
te onderdrukken. Als anti-roest mid-
del moet een emulgeerbare olie (bUv.

Shell Donax C) worden gebruikt,
wefke 1% van de hoeveelheid koel-
water moet bedragen. Het koelwater
krijgt hierdoor een melkwitte kleur.
Wanneer tijdens een geregelde con-

trole mocht blijken dat het koelwater
doorzichtiger is geworden mag 100 cc

worden toegevoegd.

ONTSTEKING

De stroomverdeler

De stroomverdeler eist weinig onder-
houd. Reinig de verdelerkap geregeld
in- en uitwendig, teneinde storingen
te voorkomen.

Bougies

De 14 mm bougies zijn van het type
Bosch Wl 75T2. De bougies moeten
iedere 6000 km worden gereinigd.

Vrrje slag koppelingspedaal

Versnellingsbak met P.T.O.

Olie-inhoud

Tussenbak

CHASSIS
TECHNISCHE GEGEVENS

(voor olie- en vetsoorten, zie laatste bladzijde)

Koppeling

Controleer dan tevens de electroden
afstand. Buig nooit aan de centrale
electrode! Houd ook de buitenkant
schoon teneinde overslaan te voor-
komen. Let er bU eventueel gebruik
van een ander fabrikaat speciaal op,

dat de warmtegraad overeenkomt met

die van bovengenoemd type. De bou-
gies moeten iedere 12.000 km wor-
den vernieuwd.

25-35 mm

4,5 liter

4,5 liter
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Bandenspanning: Voor de van fabriekswege op de voertuigen gemonteerde

banden gelden de volgende spanningen:

Achteras

Olie-inhoud

Vooras

Olie-inhoud

Vlucht

Naloop

Toespoor

Fuseepenhelling

Max. wieluitslag

Stuurinrichting

Inhoud stuurhuis

Wielen

Maat

Banden

Bandenmaat

Op de weg

ln terrein

Remsysteem

Vrije slag rempedaal

Max. druk in luchtketel

I nhoud vorstbevei I i ger

De afstelling van de vrije slag van
het koppelingspedaal geschiedt d.m.v.
een stelbout (afb. 20).Draai eerst de
borgmoer los. BU een te kleine vr'tje

slag moet men de bout linksom en bij
een te grote slag rechtsom draaien.
Vergeet vooral niet de borgmoer weer
vast te zetten. De vrije slag van het
koppelingspedaal moet 25-35 mm
bedragen, hetgeen resulteert in een
speling van 3 mm onder de stelbout.

11 liter

7 liter

10+30'
20 30'

0mm

5"

29"

t 1/z-2 liter

6,5x20 (8 gaats)

9.00x20

Stir
Afb. 20. Afstelling koppeling

voor 65 lbs.

achter 85 lbs.

voor 35 lbs.

achter 45 lbs.

12-13 mm

6,2-7,35 kg/cmz

200 cm3

ALGEMEEN ONDERHOUD
(zie ook ,,bijzondere opmerkingen" : bladzijde a)

KOPPELING
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VERSNELLINGSBAK, TUSSENBAK, VOOR- EN ACHTERBRUG

Het aftappen van versnellingsbak,
tussenbak, voor- en achterbrug kan het

beste gebeuren, nadat de wagen
enige tijd heeft gereden. De olie is

Het aftappen van de lier kan het

beste geschieden nadat enige tijd is

gelierd. De eerste maal dient de olie
te worden ververst na 2000 km. Spoel,
na het aftappen, de wormkast van de

lier door met een dunne olie opdat
alle metaaldeeltjes worden verwij-
derd. Vervolgens dient de wormkast

Te grote speling in de stuurorganen
is een oorzaak van onzeker sturen,
slaan van het stuur en te veel speling
in het stuurwiel.
Men moet er echter rekening mee

houden, dat de oorzaak hiervan zo-

BANDEN

Controle bandenspanning

Het controleren van de spanning moet
gebeuren als de banden koud zijn,
daar bij een warme band de spanning
enigszins hoger zal liggen. Denk bU

het op spanning brengen van de

banden óók aan het reservewiel.
Gebruik een goede bandenspannings-
meter.
Olie en vet
Ofie, vet, petroleum e.d. zijn zeer
schadelijk voor rubber. Verwijder dit
dan . ook zo snel mogelijk van de

band.

Bandenslijtage

Overladingen en een ongunstige

22

dan warmer (dunner) en vloeit
gemakkelijker weg.De eerste maal

dient de olie te worden ververst na

2000 km; vervolgens iedere 24.000 km.

LIER

iedere 12.000 km te worden ververst.
Bovenstaande perioden ztjn geba-

seerd op een normaal gebruik van

de lier. Indien weinig met het voertuig
wordt gereden, maar veel wordt ge-

lierd moet uiteraard de verversings-
termijn van de lier hierop worden
aangepast.

STUURINRICHTING

wel kan liggen in de stuurinrichting
zelf als in de speling in de stuur-
verbindingen. Stel altijd eerst de spe-
ling in de stuuras in en daarna die

in de sectoras.

EN WIELEN

verdeling van de lading ziin zeer
schadelijk voor de banden.
1. Een verhoging van de banden-

spanning boven die, welke aan-

bevolen is, heft n iet de gevolgen
van de overlading op.

2. Snel rijden, heftig accelereren,
hard remmen en het snel nemen
van bochten, zijn factoren, welke
alle zeer ongunstig zijn en de
slijtage van het oppervlak be-
invloeden.

3. Sterke en plotseling optredende
plaatselijke wrijvingen b.v. door
het schuren langs een trottoir-
band, een losse steen op de weg
of een vrij diep gat in de weg,



kunnen ernstige schade aan de

band veroorzaken.

4. De voorwieluitlijning is eveneens
van groot belang voor de toestand
van de banden. Onjuiste uitlijning
zal direct kenbaar worden in de
vorm van bandenslijtage.

Wielmoeren

De moeren van de wielen, die nieuw
of verwisseld zijn, moeten na 100 km

nog eens worden aangedraaid. Doe
dit diagonaalsgewijze.
Alvorens een wiel te monteren laat
men een druppel motorolie op de
wielbouten vallen om te voorkomen,
dat de moeren door roest vast gaan

zitte n.

Men lette erop, dat de verzonken
gaten, waarin voor het binnenwiel de

+HS==.o\v
conische kant van de bout valt en
voor het buitenwiel de conische veer-
ring, vrij zijn van stof en verf en dat
ook de vlakken 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 gemonteerde achter-
wielen.
Door aanwezigheid van vuil e.d. lig-
gen de wielen niet vlak en ontstaan
verhogingen, die losse verbindingen,
speling en slijtage tengevolge heb-
ben. Let op het bovenstaande in het
bijzonder wanneer men reseryewielen
monteert, daar deze dikwijls door stof
en modder zijn verontreinigd.
Van pas geverfde wielen moet men
de verzonken gaten zorgvuldig
schoon maken.

REMSYSTEEM

Het voertuig is uitgerust met een één

kring luchtdruk bediend hydraulisch
remsysteem.
De volgwagen aansluiting bestaat uit
een gecombineerde twee plus één

leiding aansluiting.
BU gebruik van de twee leiding volg-
wagen aansluiting bedient één kring
van de twee kring voetremklep de
luchtcilinder op de truck en de andere
kring (met voorijling) bedient de

volgwagen.
BU gebruik van de één leiding volg-
wagen aansluiting wordt één kring
van de twee kring voetremklep ge-
bruikt zowel voor bediening van truck
als volgwagen.De voorijling wordt
nu verkregen door de aanhangwagen-
remklep.
De handrem werkt mechanisch op de
achterwielen. Het gebruik van de
handrem heeft geen invloed op het
hydraulische remsysteem of omge-
keerd.

Onderhoud hydraulisch remsysteem

1 . Controleer of het rempedaal vast
aanvoelt en niet de neiging heeft
om zich als spons (veerkrachtlg)
te gedragen. Dit wijst op een
gebrek aan remvloeistof, een lekke
leiding of luchtbellen in het rem-
systeem. Indien het vermoeden
bestaat, dat er lucht in de rem-
leiding aanwezig is, moet het
systeem worden ontlucht.

2. Een grote vrije pedaalslag is een
teken, dat de remmen moeten
worden bijgesteld.
Controleer met ingetrapt rem-
pedaal het systeem op lekkage.
Dit zal opvallen bij het nazien van
de verschillende verbindingen,
bovendien zal het rempedaal
langzaam verder kunnen worden
In getra pt.
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Afb. 21

manometer
stoplichtschakelaar
tank remvloeistof
drukregelaar
vorstbeveiliger
terugslagklep
luchtketel 40 L.

luchtketel 19 L.

Remsysteem

6-36-7a
6-39
6-39-5
6-39-8
6-39-15
6-53-52
6-56-5
6-58-7

vl600
voetremklep
koppelingskop
aanhangwagen remklep
handremklep
luchtkraan
wielremcilinder
hydraul ische hoofdremci I inder
luchtcilinder

3. ledere 3000 km moet de hoeveel-
heid remvloeistof worden gecon-
trof eerd. Een vlugge of aanzienlijke
daling van het niveau duidt op
lekkages in sommige delen van
het systeem, die moeten worden
opgespoord en verholpen.
Het niveau moet 2 tot 3 cm onder
de bovenrand staan.
Er dient op te worden gelet, dat
het gaatje in de vuldop geheel
open is.

Onderhoud luchtdruksysteem

| . Drukregel,aar met olie- en water-
af scheider

Aan de rechterzijde van het motorblok
bevindt zich in het luchtdruksysteem
een gecombineerde dru kregelaa r,
olie-afscheider en bandenvulapparaat
(afb. 22).

De drukregeling en de olie-afschei-
ding geschieden automatisch. Dobr
het afschroeven van de aan dit appa-
raat aanwezige vleugelmoer kan op
de plaats van die vleugelmoer een
luchtslang met schroefwartel worden
aangesloten om bijvoorbeeld de ban-
den te kunnen oppompen.
Wanneer er lucht wordt afgenomen,
dan moet de motor draaien. Indien de
druk in de ketel maximaal is, dus
7,35 kg/ cmz, dan kan er geen lucht
worden afgenomen, doordat de druk-
regelaar dan afblaast en daarbij het

jtfir
Afb. 22 Drukregelaar met

olie- waterafscheider

bandenvulappa raat kortsluit. De druk
in de ketel dient dan ook iets lager
te zijn dan de druk waarbij de druk-
regelaar afblaast. Dit kan worden
verkregen door het rempedaal een
paar keer in te trappen.
De zeef in de olie-waterafscheider
dient iedere 12.000 km of 3 maanden

te worden gereinigd. Hiertoe moet de

kolf aan de onderzijde van de olie-
waterafscheider worden afgenomen,

waarna de zeef kan worden verwij-
derd. Reinig de zeef in kerosine en

bf aas de zeef daarna van binnenuit
droog met perslucht.

2. Vorstbeveiliger

Aan de buitenzijde van de linker
chassis-langsligger ter hoogte van de
luchtketel bevindt zich een vorst-
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Afb. 23 Bedieningspen
van vorstbeveiliger

beveiliger ter bescherming van het
luchtdruksysteem tegen bevriezen.

Op deze vorstbeveiliger bevindt zich
een vleugelmoer (afb. 23) waaraan
tevens een peilstokje in bevestigd.
Tijdens perioden dat de temperatuur
beneden + 5o C komt dient
de vorstbeveiliger met brandspiritus
te zijn gevuld. Alvorens bU aan-
vang van de koude perioden de
vorstbeveiliger voor de eerste keer
met spiritus te vullen, dient de

kolf van de vorstbeveiliger te worden
gedemonteerd om deze inwendig te
reinigen. De voor de vulling benodig-
de hoeveelheid kan aan de hand van
het peilstokje worden gecontroleerd.
Al naar gelang van het gebruik, dient
de hoeveelheid aanwezige spiritus
één keer per dag of per week te
worden gecontroleerd.

Op de vorstbeveiliger zit bovendien
nog een bedieningspen welke in twee
verschillende standen kan worden
gezet. Wanneer de vorstbeveiliger
met spiritus wordt gevuld, moet de
bedieningspen in stand f staan, zoals
in afb. 23 is weergegeven. Zou deze
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in stand 2 staan dan kan er luchtdruk
in de kolf komen waardoor de spiritus
via de vulopening kan ontsnappen.

Wanneer de buitentemperatuur be-

neden + 5o C daalt moet de bedie-
ningpen een 1/a slag worden gedraaid.

Door veerdruk onder de pen wordt
deze omhoog gedrukt. De pen bevindt
zich dan in stand 2; de vorstbeveili-
ger is nu in werking gesteld. BU

temperaturen boven + 5o C moet de
'bedieningspen worden ingedrukt en

dan een Vq slag worden gedraaid.

De pen bevindt zich dan in stand 'l 
;

de vorstbeveiliger is buiten werking
gesteld.

3. Luchtketel

De luchtketel dient dagelijks te wor-
den afgeblazen. Het afblazen dient te
geschieden nadat de lucht in de ketel

op druk is gebracht. Door daarna

tegen de pal aan de onderzijde van

de ketel te drukken (afb. 24) wordt
de ketel afgeblazen. Hiermede wordt
bereikt dat vocht, welke zich nu een-

Afb. 24 Afblaaskraan

maal in lucht bevindt en in de lucht-
ketel na langdurige stilstand van de

motor tot water condenseert, kan

worden afgetapt.

Onderhoud wielremmen
Stel de remmen nooit af wanneer de

remtrommels warm (dus uitgezet) zijn,

aangezien dan de mogelijkheid be-

staat, dat wanneer de remtrommels
zijn afgekoeld, de remmen kunnen
gaan slepen.

w
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Afb. 25 Evenwijdig stellen van de

remschoenen m.b.v. het speciaal
gereedschap

1. Evenwijdig af stellen van de rem-
voering

Het afstellen van de voor- en achter-
wielen geschiedt op analoge wijze.
Indien de wielrem gedemonteerd is

geweest moet het remvoeringopper-
vlak evenwijdig aan de hartlijn van

de voor- of achteras worden gesteld.
BU het aanbrengen van de rem-
schoenen moet er op worden gelet,
dat het pijlvormige gedeelte van de

remschoen wordt aangebracht aan die
zijde, waar zich het afsteltandwiel
bevindt. Trjdens het evenwijdig stellen
dienen bU de achteras de kop-pen in
de kniehefbomen van het handrem-

mechanisme en eventueel de onderste
stofplaat te zijn verwijderd.
Plaats het speciaal gereedschap
(no. 6-99-535211) op de as ter plaatse
van het binnenste wiellager (afb. 25).

Beweeg de arm van het gereedschap
over de remvoering en controleer of
de luchtspleet tussen remvoering en

arm over de gehele breedte gelijk is.

Corrlgeer zonodig de evenwijdige af-
stelling door de borgmoer aan de

Afb. 26 Afstellen Yan de voetrem

achterzijde van de remankerplaat te
lossen en de centreerbout verder in

of uit te draaien, draai de borgmoer
daarna vast (afb. 25).

2. Afstellen van de voetrem
Nadat de naaf met trommel is ge-

monteerd, wordt de voetrem gesteld.

Het afstellen gebeurt met behulp van
de twee uitwendige vierkante stel-
nokken in de remankerplaat (afb. 26).

Hierbij draait men de schoenen eerst
vast in de trommel, daarna zoveel
terug, dat het opgecrickte wiel net
goed vrijloopt.

3. Afstellen van de handrem
Het afstellen van de handrem ge-

schiedt met het stelexcenter in de

onderste remschoen.

Om de handrem te kunnen afstellen,
is het noodzakelijk dat de arretteer-
nokjes, waarmede de excenterbout in

de remschoen wordt gearretteerd vrij
komen te liggen.

Daartoe moet met behulp van spe-

ciaal gereedschap (no. 6-99-53531 î )

de zelfzekerende borgmoer enkele

sfagen worden gelost (afb. 27). Daar-

na worden met een plastic hamertje

enkele tikken gegeven op het kleine
zeskant van het speciaal gereedschap
(afb. 28) waardoor de hierboven
genoemde arretteernokjes uit hun

27
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Alb.27 Lossen van de borgmoer van

het stelexcentriek m.b.v. het speciaal
gereedschap

positie kunnen komen. Vervolgens
wordt het kleine zeskant (afb. 29) met

behulp van een steeksleutel versteld.
Men beoordeelt nu de vrije slag van

het handremmechanisme t.o.v. de als
voetrem reeds gestelde remschoenen
door de kniehefboom met de hand

heen en weer te bewegen.
Een voelbare speling moet aanwezig
zijn, welke gemeten bU het bevesti-
gingspunt van de trekstang 2 à 3 mm

moet bedragen.
Als dit is geschied, kan de zelf'
borgende moer weer worden vast-
gedraaid, met dien verstande, dat hier
even moet worden ,,gezocht" totdat
de arretteernokjes hun nieuwe positie
ingenomen hebben. (Controleer of het

wiel vrij draait.) Hierna kunnen de

stofplaat en de kop-pen in de knie-
hefboom van het handrem-mechanis-
me weer worden aangebracht.
De afstelling van de remmen ge-

schiedt bU de ankerplaten en niet
door de trekstangen te verstellen.

5. Stangenste/se/

De gemeenschappeluke as (2, afb. 30)

van de hefbomen is aan beide
uiteinden voorzien van spiebanen.
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Afb. 28 Het uit de borgstelling
brengen van het stelexcentriek

Tevens is loodrecht op deze spie-
banen een gleuf aangebracht, waar-
door de stand van de klembout van

de hefbomen is vastgelegd.
Hierdoor ligt de hoek tussen de

dubbele hefboom (1 , afb. 30) en de

bedieningshefboom (9, afb. 30) steeds
vast.
Na een eventuele demontage van het

stangenstelsel dient op het navolgen-
de te worden gelet:

a) De dubbele hefboom (1 , afb. 30)

moet zodanig op de as (2, afb. 30)

worden aangebracht dat het klem-
boutgat achter deze as komt te

I i ggen.

b) De delinggleuf van de dubbele
hefboom (4, afb. 30) moet zodanig
gemonteerd worden, dat deze naar

rechts is gericht.
c) De klembout (3, afb. 30) van de

dubbele hefboom moet zodanig

worden gemonteerd, dat de bout-

kop rechts ligt (aan de ziide van

de delinggleufl.
d) De hartlijn van de evenaar (5,

afb. 30) moet evenwijdig loPen

met de hartlijn van het voertuig
(6, afb. 30).

e) De hefbomen moeten zo ingesteld
worden, dat de hartlijn van de
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dubbele hefboom een hoek van
+ 30" maakt met de hartlijn van
de evenaar welke evenwijdig ligt
aan de hartlijn van het voertuig.

f) Vervolgens moeten de trekstangen
(7 en 8, afb. 30) op de juiste
lengte worden gebracht, zodat bii
het aanbrengen de stand van de
hefbomen en evenaar niet wordt
veranderd, waarbij de rem in

, , ge loste " sta n d moet staa n.

Accu
Spann ing
Capaciteit
Aantal
Dynamo

Startmotor
Zekeringen

Lampen

Koplampen duplolampen
Stads lichtlampen
Achterlichtlampen
Stopl ichtlamp (richti ngaanwijzerlamp)
Richtl ngaanwijzerlamp voor
Cabine verlichting
I nstrumenten verl ichting
Controle lampjes
R i chti n g aanwijzersch a ke laarl a mp

ELECTRISCHE INSTALLATI
TECHNISCHE GEGEVENS

trfrúEsr
Afb. 30 Stand van de hefbomen

handrem-mechanisme op achterbrug
in ,,geloste" stand

lndien er nog ruimte in de bowden-
kabel of gaffels van de stangen
aanwezig is, zal de handrem bU de

bestuurder nog teveel vrije slag over-
houden. Stel dit bU door de kabel
en/ of stangen in te korten, doch let
hierbij op de stand van de tussen-
hefbomen.

12V
120 Ah/20 h

2

330 W/24 V
1,8 pk/24 V
17x8 A
1x25 A

24V-50150w
24V - 5 W
24V - 5 W
24V-20W
24V-20W
24V - 15 W
24V - 3 W
24V - 3 W
24V - 3 W

Afb. 29 Stellen van
@

de handrem

29
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Verdu isterde koplamp

Verdu isterde voorlampen
(grenslampen)

Verduisterde stoplampen

Verdu isterde achterlampen

ALGEMEEN

Accu
De accu moet minstens iedere maand

worden gecontroleerd. De vloeistof
(electrolyt) moet altijd even boven de

platen staan. ls het niveau gezaakt,

dan moet men uitsluitend bijvullen met

gedestilleerd water.
Polen en poolklemmen van de accu

moet men steeds goed schoon en vrij
van oxydatie houden. Vet ze in met

zuurvrije vaseline.
Maak de luchtgaatjes in de vuldoppen
vrij door ze met een ijzerdraadje door
te steken.
Het verdient aanbeveling de toestand
van de accu van tijd tot tijd te con-

troleren door het s.g. van het zu ur te
meten.

De volgende gegevens kunnen wor-

den aangehouden:
Volledig geladen 1,28 - 1,30;

half ontladen -r- 1 ,21;
beneden 1,15 accu geheel ontladen.

De aflezing moet voor de verschillen-

de cellen ongeveer gelijk ziin. Wan-

neer het zuur wordt gewogen moet

gelUktijdig worden gecontroleerd of

de hoeveelheid die in de zuurweger

wordt opgezogen, schoon is.

Dynamo en starter

De dynamo moet iedere 12.000 km

worden gecontroleerd teneinde een

goede werking te verzekeren.

1. Bedrading. Controleer de bedra-
ding en de isolatie oP breuk of
beschadiging en zorg dat alle

aansluitingen schoon zijn en goed

vast zitten.

30

24V - 15 W

24V - sW

24V - 5W
24V - 5 W

ONDERHOUD

2. Collector. Een vuile collector kan
worden schoongemaakt door er
een schoon droog lapje tegen te
houden en het anker langzaam
met de hand te draaien.

3. Borstels. Controleer of de borstels
vrij in de houders kunnen bewe-
gen. Wanneer de borstels zover
zijn versleten dat de borstelkabel
bijna tegen de borstelhouder aan-
ligt, moeten de borstels worden
vervangen.

Indien de dynamo na deze controle
nog onvoldoende werkt dient men

dynamo en regelaar door een spe-
cialist te laten testen.
De stroomspanningsregelaar is door
de fabriek op de juiste waarde
afgesteld en verzegeld.
De startmotorcontrole komt geheel

overeen met die van de dynamo.

Koplampen

De koplampen zijn van een type,
waarvan de reflector en het glas één
geheel vormen . Z,j geven een asym-
metrische lichtbundel. Door middel
van een eenvoudige verstelling kun-
nen deze lampen zowel voor het
rechts- als voor het linkshoudend
verkeer worden ingesteld.

A. Het afstellen van de koplampen
geschiedt op de volgende wijze:

1. Plaats de wagen op een vlakke
horizontale vloer, zodanig dat de
koplampen op 5 meter afstand
recht voor een verticale wand of
scherm staan.



2.

3.

Afb.3Í @

Schakel het dimlicht in en scherm
de rechter koplamp af.

Zet op de wand een horizontale
lijn, welke voor een belaste wagen
5 cm en voor een onbelaste wa-
gen 8,5 cm lager ligt dan het hart
van de koplampen.

Verwijder de chroomrand (afb. 31)
door de wijs- en ringvinger in de
gaten van de chroomrand te ste-
ken en de duim te plaatsen op
het koplampglas, waardoor de
chroomrand zonder gereedschap
kan worden afgetrokken.

Nu zijn er twee stelschroefjes
zichtbaar waarmede de dimlicht-
bundel kan worden afgesteld.
Door verdraaiing van de bovenste
stelschroef (1 in afb. 32) moet de

dimlichtbundel zodanig worden
afgesteld, dat het horizontale
gedeelte van de licht-donker grens
op de in punt 3 genoemde lUn

valt. Denk voorts een vertikaal
vlak vanuit het hart van de kop-
lamp en evenwijdig aan de lengte-
as van het voertuig naar de in

Afb: 32

punt 1 genoemde wand. Door
verdraaiing van de onderste stel-
schroef (2 in afb. 32) wordt de
knik in de dimlichtbundel zo in-
gesteld, dat deze valt op het
snijpunt van het denkbeeldige
verticale vlak met de horizontale
lUn.

6. Herhaal dezelfde handeling met
de rechter koplamp doch nu

met afscherming van de linker
koplamp als genoemd in de
punten 2 Vm 5.

@
Afb. 33

4.

5.

31
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Afb. 34

B. Het instellen van de koPlampen

voor rechts- of linkshoudend ver-

kee r:

Verwijder de chroomrand

(zie punt A 4).

Verwijder het glas met reflector

(deze vormen eén geheel) door

één hand tegen het koPlamPglas

te houden (afb. 33) en met de

andere hand de linksboven bevin-

dende borgliP achterover te druk-

ken.

De ref lector met glas is nu los

van het koPlamPhuis en aan de

achterz'tjde van de reflector is nu

een duplo lamPfitting zichtbaar

met er onder een Plastic schuifje'

Afb. 36 Zekeringen

4. Rechtshoudend verkeer: verwijder

de fitting met gloeilamP en beweeg

het schuifje (afb. 34) naar links;

plaats daarna weer de titting met

gloeilamP.

Linkshoudend verkeer: V€rwijder

de fitting met gloeilamP en beweeg

het schuifje (afb. 34) naar rechts;

plaats daarna weer de fitting met

gloeilamP.

De electrische hoorn

De electrische hoorn is zodanig

afgesteld, dat een goed geluid en

een lange levensduur ziin verzekerd'

lndien de hoorn niet, of onregelmatig

werkt, behoeft het apparaat zelf niet

defect te zijn. Controleer eerst of de

oorzaak elders tevinden is, zoals een

los contact, een geb roken d raa d-

verbinding of een ontladen accu'

3.

+os/r o
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ELKE 3OOO KM

PERIODIEK

Motor

1. Motorolie verversen.

2. Luchtfilter reinigen en filterolie

verversen.
3. Filter van motorventilatie reinigen

en filterolie verversen'

4. Alle leiding- en pijpverbindingen

controleren.
5. Vloeistofniveau in koelsysteem

controleren.
6. Rolhoeswerking controleren'

7. Spanning ventilateurriem

controleren.
8. Werking oliedruklamPje

controleren.

Koppeling 
,

1. NiPPels van koPPelingsas aan

weerszijden van koPPelingshuis

smeren met vet.

2. NiPPel aan koPPelingsPedaalas

smeren met vet.

3. Vr'rje slag van koppelingspedaal

controleren.

Versnellingsbak en tussenbak

Olieniveau controleren en zonodig

bijvullen met otie tot niveauplug'

Achteras en vooras

olieniveauindifferentiee|huiscontro-
leren en zonodig bijvullen met olie

tot niveauPlug.

Electrische installatie

1. Vloeistofniveau in accu's contro-

leren en zonodig bijvu llen met

gedestilleerd water tot ca' 0'5 cm

boven de Platen' Polen en klem-

men schoonmaken en invetten met

zuurvrije vaseline'

2. lnstrumenten en accessoires oP

juiste werking controleren'

Chassis
Doorsmeren volgens schema'

36

ONDERHOUD
Remmen

1 . Controleren en eventueel bijstel-

len.
2. Vloeistofniveau in reservoir van

hYdraulisch remsysteem

controleren.

Motor

ELKE 6000 KM

1. Element van smeeroliefilter

vernieuwen.
2. Bougies controleren'

3. Onderbrekerpunten controleren'

ELKE 12.OOO KM

Motor

1 . Bougies vernieuwen'

2. Onderbrekerpunten vernieuwen'

3. Kolf van benzinePomP reinigen'

4. KlePsPeling controleren'

5. Stationair toerental controleren'

6. Motor reinigen.

Remmen

1.Fi|tervano|ie-enwaterafscheider
rein igen.

2. Remmen controleren en eventueel

bijstellen.
3. Vloeistofniveau van reservoir van

hYdraulisch remsysteem contro-

leren.

Chassis

1. Reinigen.

2. Stuurinrichting en wieluitlijning

controleren.
3. Olieniveau in huis van mechanisch

stuur controleren'
4. Wiellagerspeling controleren'

5. Alle van buiten bereikbare bouten

en moeren controleren'

Lier

1. Olie in wormkast verversen'

2. Lierkabel grondig reinigen en in-

vetten met een daartoe geschikt

vet.

,_v



Electrische installatie ELKE 48.000 KM

Collector en koolborstels van dynamo Remmen
en startmotor controleren.

1. Vloeistof in hydraulisch rem-
systeem velversen en ontluchten.

2. Componenten van remsysteem
ELKE 24.000 KM controleren.

3. Remvoering controleren.
Versnellingsbak en tussenbak Y

olie verversen. wielen

Wiellagers invetten.
Achteras en Yooras

Olie in differentieelhuis verversen. Motor

1. ZeeÍ in ondercarter reinigen.Koppeling 2. Carburateur reinigen.
Drukf ager spaanzaam smeren. 3. Kop van luchtdrukcompressor en

persleidingen reinigen.Motor 4. Brandstoftank en zeef reinigen.
carterventilatie reinigen' 

Electrische installatie
verlichting startmotor en dynamo inwendig
Koplampen afstellen. reinigen.
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SMEERMIDDELEN

Motor: Motorotie: MM-MS (nieuwe API klassificatie)

Premium (oude API klassificatie)

Viscositeit: vorst SAE 20

normaal SAE 30

tropen SAE 40

Oliebadtuchtfilter: zie motor

Versnellingsbak en Olietype: Regular

tussenbak: Viscositeit: Boven 0o C SAE 90

Beneden 0o C SAE 80

Lier: Olietype: SuPer Duty hYPoid

Viscositeit: SAE 140

Achteras en vooras: Olietype: Super Duty hypoid

(minimaal CRC 10 level)

Viscositeit: Boven 0" C SAE 140*

Beneden 0" C SAE 90

Aandrijfassen: Vettype: Multi-purpose

Stuurhuis: Olietype: Regular, Compound of Multi-purpose

Viscositeit: SAE 90

Remsysteem:

Vorstbeveiliger

(remsysteem):

Heavy Duty (SAE 70 R3) remvloeistof

Brandspiritus

Koelsysteem: Toevoegen aan koelwater (zomer en winter) 1%

emulgeerbare olie. BU temperaturen onder 0o C anti-

vries op aethyleen-glycol basis gebruiken.

* Indien de wagen wordt gestald in een omgevingstemperatuur lager dan 0o C

moet i.v.m. ,,channeling" met SAE 90 worden gevuld. Dit geldt ook voor wagens.

die veel start- en stopwerk verrichten.
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VERKLARING VAN SMEERKAART VT6OO

1 . Lieraandrijving 19. Liertrommel

2. Schuif- en kruiskoppeling 20. Lierwormkast

3. Luchtfilter (opm. 3) 21 . Stuurhuis

4. Oliezeef motor 22. Scharnierportier
Carter (opm. 1)

5. Homokinetische koppeling 23. Stuurkogel

6. Fuseelager 24. Koppelingspedaalas

7. Lageraandrijfas 25. Wiellagers (opm. 5)

8. Spoorstangkogel 26. Stuurstangkogel

9. Voorbrug (opm. 4) 27. Oliefilter (opm. 2)

10. Kruiskoppeling 28. Stangenstelsel, handrem

11. Veergeleider 29. Versnellingsbak (opm. 4)

12. Glijbus koppelingsdruklager 30. Bediening reductiebak
(licht smeren)

13. Bandenlier 31 . Schuif- en kruiskoppeling

14. Hefboom koppelingsvorkas 32. Remvloeistofvoorraadtank

15. Kruiskoppeling 33. Wiellagers (opm. 5)

16. Schuif- en kruiskoppeling 34. Handremmechanisme

17. Reductiebak (opm. 4) 35. Veergeleider

î 8. Achterbrug (opm. 4) 36. Trekhaak

S Symmetrisch

PC peil controteren

V Verversen

39
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Opmerkingen :

1 . Motorcarter

Na elke 3000 km olie aftappen met de motor op bedrijfstemperatuur. Twee

voorste aftapstoppen. Vullen tot het bovenste merkteken van de peilstok.

Oliepomp zeven. Voor en achter (in motorcarter). Na elke 20.000 km reinigen

in kerosine en droogblazen met perslucht.

2. Oliefilter

Na elke 6000 km filterelement vervangen, de zeef en filterkolf reinigen met

kerosine en droogblazen met perslucht.

3. Luchtfilter

Na elke 3000 km de complete luchtfilter reinigen en olie verversèn (tot aan

merkrand).

4. Versnellingsbak, reductiebak, voor- en achterbrug

Aftappen wanneer olie warm is en vullen tot niveauplug opening.

5. Wiellagers

Jaarlijks of na elke 20.000 km demonteren, reinigen en opnieuw invetten.
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