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TECHNISCHE HANDLEIDING

VRACHTAUTO: 2g ton, 6x6, 4 DL,
LWB (GMC)
alle typen
VRACHTAUTO, KIP: 2% ton, 6x6,
4DL, LWB (GMC)
alle typen
VRACHTAUTO, TANK: benzine,
2% ton, 6 x 6, 4DL,
LWB (GMC)
alle typen
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VOORWOORD

ALLE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE PUBLICATIES ZIJN VAN KRACHT EN BESCHIKBAAR EN KUNNEN BIJ DE IDO WORD. AANGEVRAAGD VOOR ZOVER ZE IN
DE ASB (AUTORISATIESTAAT BOEKWERKEN) VAN DE GEBRUIKENDE EENHEID ZIJN
VERMELD.

DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE TB9-VW 33 KAN ZONODIG BIJ DE ITD
WORDEN AANGEVRAAGD.

SUGGESTIES VOOR VERBETERING. AAN HET MATERIE. EN TEN AANZIEN VAN
HET ONDERHOUD ALSMEDE OPMERKINGEN OVER TEKORTKOMINGEN IN DEZE HANDLEIDING DIEN. LANGS DE HIERARCHIEKE WEG TE WORDEN GEMELD AAN DE
INSPECTEUR VAN DE TECHNISCHE DIENST.
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INLEIDING
Algemeen
Beschrijving en gegevens
HOOFDSTUK
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING

Algemeen

1. DOEL
Oeae handleiding ie bestemd voor het personeel, dat belast is met het oHderdee1saoderhDad van de volgend
VRACHTAUTO

2, ton, 6.6, 4DL, LWB .) (.11e type.)

VRACHTAUTO, KIP : 2, ton, Eodz, 4DL, LWB (.1C) (alle typen)
VRACHTAUTO, TANK benzine, 2, ton, 6.6, 4DL, LWB, , Rel, nisPlltas (GWC)
De handleiding

inatrdotlee en gegevene voor de bediening, het gebruik en het onderhoud van d...

j,F ei'

4

ht t rfs:hri':21 1= 12%;12deiding komt de VT119-373 uitgave dei 1957 te vervallen.

2. BEVOEGDHEDEN
➢e bevoegdheden voor het onderhoud en de herstelling of
rmeld in het onderhoudsschema (zie emheogaal I) noorden
an gereedschap als vastgesteld in de detaillijsten (a ie

3. VOORSCHRIFTEN EN PUBLICATIES

desbetreffende materieel
i, '. !13.7cl' o'O:t* dele:.1:21.ji

.e

T2a -,,,:rgtzgr. n en publicaties die betrekking hebben op deze voertuigen zijn, of zullen porden vermeld

4• BESCHRIJVING
e. Algemeen (Af, 1 en

2)

—"""" '"—Jk -n" bes"-- voorzien
ra.1.',2: _egrrter=1:=Te'zt,c2.
i
ven achterbru ggen,

2n g:Let:,-.7:d.r.;:nywbt! en "" tandem geplaatste

rr,orlrirgver?;-5e.5.17EV-ttreTtrgg.17,12th=ln 7.751=ro',2:41;7 1,1,t%tdr:.
v Helling.
isrniet gesynchroniseerd.

en krachtafnemer
vtwe

deversnel l
ingsbak—.'t het rarhrtaveztr;t2r=s,=== 26:-2,tut2b271._
erst=ggre'aritr--

Alleen bij het inachake1en ven de lage Overbrenging van de reductiebak wordt tevens de voorwielaandrijving
krachtafnemer gijn
Desa
gem'nteerd.

hinh.52,trrftterial arddrzf.e

AFB. 3
e. Vden.- en achterbruggen (Afb.

6)

KIPPERLAADBAK GESCHIKT VOOR VRACHTVERVOER

vri
heeft een

d en
vee delen valka

:±..":2127:igir„';=arirere

15:621:leirfe:(:, ::':t'El:.ri've?)%.=irt=rvloin g :2enrO van

rn' o: t=

"1
op de

f. V66r- en achterwielophanging
De
veerboutaan""
Bij
de v°17th'I', "ger t eie' :111.edtil 'e t b:::estvi ge rire: ' deo ej vreZZ1}2=10.7
e'"" """"'•
De achterveren rusten in het midden . F de m.B.mmeleelegere; de uiteinden ven de a.t.v.,en glijden in
de beugels op de askokers.
g. Remsysteem
bekrach tigd.
Het
.,,,,,,,:r,%,,,
etTecoli,etbh,"direinledhY
ysirrpl::nhUivtg=

de reductiebak gemonteerd e„ wordt door e.

h. Stuurinrichting
Het etuurhuia ia gemonteerd aan de h1nnoos1jde ven
eteng verbonden aan de linker etuuretangarm.

" 1"k" c"-"1--"" mot

de stuurarm "
"u".

Zie hiervoor d. eb.. 7 ti. 12.
. Lier
gi rethe:Irt r.M.,1,1..ereestr=le'r=itevdr2d2=erlkt.' een de voorzijde van het

voertuig.Deaandrijving

AFB.

VOORAANZICHT

AFB . 5 KIPPERLAADBAK GEKIPT

De tweepersoonscabine ia ven het open of gesloten type. De open cabine i uitgerust
bare

"t een neerklap-

SPLITTYPE

BANJOTYPE
AFB. 6 BEIDE TYPEN BRUGGEN
1. Laadbaktypen

De laadhak voor vrachtvervoer (afb. 1) heeft aitplaatsen voor troepenvervoer, bagagerekken, kaptogen

bki Fi
7

,:i7

r.:::ti:St•k2.11-2hit1.7,nort.:1h2.,g-re-g2.:te2tf;-::,rgráe kr1=•.lereenprJr

m. Tankopbouw
De tankopbouw bestaat uit twee ovale tank
Heide tanken zifn op een sibframe gemonte
Het vullen geschiedt door een mangat die

e tank is aangebracht, Voor het opmeten van de

rzr.t:.;:lert=,ft ;:te gr.iratrwzre';;:

ZdeIrt,:21«., bediend.

n.

112,a7Virr.t2 trskiirrer.:'s2seu'it ',:=Tud'e-e'e-.,°,1'rreed rranttp=wdege;,-1-`2.1:72—""""

AFB. 11

AFB. 13 MAATSCHETS VAN HET VOERTUIG (met lier)
E. Oprijhoek

T'Otlee lengte
Totale hoogte

G. Bodemvrijheid

5.103kg
1.8.
3.234kg
4.173
kg
2.427
kg
3.400
kg
kg
2.040
2.336
1.924
6.940kg
kg
5.588
12.676
9.570

kg
kg

n
n
k

hteraijda notorblok nabij anno...

'21: i34
31 °

"e" — "—•

65,
. trekkracht lier
Astorreeervoir(e)
'
=rter

oliefilte,
9,5 1
7,1 1
2,9 1
2,1^

2 delig
,0tiebek aonder

rbrog
terbrog
terbrog

2,9 1
1
6,1

(mplites)
(banjo-es)
(sP"t's)
v .Jter
e
(banjo-e.) vaogt.. ,

t

rtemduiellmet
Ik'« (gemeten tot hoogte zijschot,
schepingsimhoud
nming
tel batterijen
e batterij (codering)

erdichtheid

28 '
: 6V
1 (6V)
411
155 Ah/20h

r

en

valzr2:17,,Jr=t"--"""t""-- tot

smellimgebek
: Schuift...iel type
vijf versnellingen oóéroit, éám aohteroit

7.50 m 20
7.50 x 20

6.510
2.230
2.760
2.200
4.610
1.580
1.520
1.720

Do

1'2 25 °0
850
1.230
3.650
2.020 rm.
93 53°0
1.520
2,23 2,20

;)
J

'J'
^J
J

^J
^J

4.786kg
1.566
kg
3.220
kg
4.490
kg
2.744
kg
3.400
kg
2.040
kg
kg
2.336
1.942
kg
6.940
kg
5.588
kg
12.676
kg
9.750
kg

ekrachtiga
234
mioil
5,9 mpg
mph
45
45

mph

mph
20
21,34 m
21,34 m
54:
44

r8

1

9,5 1
1
7,1
4,5 1
2,9 1
2,1 1
2,9 1
6,1

vulopeming
2,6 m3
m3 28

/20h

achteruit

voetrem
handram

transmissierem

en
eHmsaL

voor
achter
en type
(profiel)
sl koordlagen
eneParal. voor weg

7.50 x 20
: 7.50 :c 20
terreinprofiel (non-direct/0nel)

aaspenning achter
°P de .g
al reservewielen

55 pad
55 P.
1

T0, OPEN
1"'"' It'32060.101,5512.71BOfWN'S-Ne2.52rÓr7s160r351;bine en bas'" "1

chten
n gericht (bedrijf...ar.,
asdruk
(onbeladen)
.eresa.k (onbeladen)
ver.... (op de weg)
(. terrein)
aangehaakte last
(op de weg)
aangehaakte last
(. terrein) :
toelaatb.vooreadruk
(op ge weg)
toeleetb.vooraadruk
(. terrein)
tooi...acht...druk
(op d...)
toel.tb.aehteraedruk
(in terrein)
treingewicht
(0P 8,1 weg)
treingewicht
(. terrein)

6.860
2.230
2.763
2.200
4..
1.580
1.520
1.720
1.120
250
850
1.230
3.650
2.020
350
930
1.520

am
ra
:ma
ra
ra
ar
ra
ma:
ra
ra
ma:
ra
mm
ra
mm
am
am

6,86 x 2,23 x 2,20 m
5.103
1.869
3.234
4.173
2.427
3.400
2.040
2.336
1.942
6.94
5.588
12.676
9.570

.
.
.
.
.
.
kg
.
kg
88
kg
kg
kg

J

tingen
le lengte
le breedte
le hoogte
k-dan, hoogte
baai.
rbreedte voorwielen (aplit.)
rbreedte voorwielen (banjo-as)
rbreedte achterwielen
rlinge afat. achterassen
myrijheid
haakhoogte
end vl. laadvloer tot grond
lengte laadbak
breedte laadbak
hoogte zijschot
hoogte wijschot an opzet
oogt. onder de huif
te lierkabel
chepingsafMetingen

x
a
a

ti
a

á
á

op rechter chaseielengsligger nabi
:iet bekrachtigd
234
5,9 .Pg
45
.ph
45

.Ph

20
hph
21,34
21,34
31 °
44°
65%
mm
kg
4 :5366'
150

1

155 Ah/70h
: beperkt ontstoord

Radio-ontetoring
Waterdichtheid

idtpvta.grrszargOb:"
(7) Versnelling..
Sehoiftendoiel type
vijf versnellingen vóóru

TYP.
Aantal versnellingen
(8) Remmen
Type voetrem
Type handrem

hydraulisch met vetoambo
transmissierem

(9) Banden
Bandenmaat

voor
achter
Bandentype (profiel)
Aantal koordlagen
BondeoeP.ning vo . ‘,„

7.50 ,c 20
7.50 ,c 20
; terreinprofiel (non-dire

rd.

Bandenspanning (0,r:1'9:weg
Aantal reservewielen

55 pei
55 psi
1

VRACHTAUTO, GESLOTEN OPBOUW, NIET AANGEBOUWD: 2,tmtc
(1) Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Knook-dam hoogte
Wielbasis
Spoorbreedte voorwielen
Spoorbreedte achterviolen
Onderlinge afat, achterassen
Bodemvrijheid
Trekhaekhoogte
Afstand vl, laadvloer tot grond
NerachepingseElsetingen
(2) Gewichten
Eigen gewicht (bedrijf sreerdig)
(onbeladen)
voorasor.k
Achter... (onbeladen)
u.....gen (op..g)
Laadvermogen (in terrein)
aangehaakte last
do weg)
aangehaakte lost
(in terrein):
toelestb.rooresdrok
(op de veg)
(. terrein):
Max. toelaat.. voornadruk
Max. hoela... echter...uk
(op de weg)
Max. toeieetb. echteresdruk
(i. terrein):
Mex. treingewicht
(op de Neg)
Max. treingewicht
(in terrein):

r NraL„,7LW6,1,36
d.

7.550
2.440
mm
mm
3.110
mm
3.110
4.160
m.
mm
1.520
1.720
mm
1.120
..
250
mm
800
mm
1.030
mm
7,55 x 2,44 x 3,11
4.575
1.525
3.050
2.265
2.265
3.400
2 . 040
1 • 748
1 .743
5.092
5.092
10 . 240
8.880

.
k«
kg
.
kg
kg
.
kg
.
.
.
.
kg

Gebruik (doel)

"}2.nrtzan onderhoudsbeurten aan

Brugclassificatie
,J.Pe cabine
Type laadvloer
Aandrijving
Trekhaak
Plaats motorvr.
Plaats thsssianr.
pental jerrycans
Stuurinrichting

vlak
: 6 wielen
draaibaar
reohteraijde motorblok nabij stroomverdeler
°P rechter chaesialangsligger nabij voorviel

open

niet bekrachtigd

(4) Prestaties
Actieradius
Brandatufverbruik
Max, toegestane snelheid
snelheid met reductiehak
Max.
Max.

...Meid met reductiebak

Draaicirkel diara.

45

mijl
mpg
mph

45

mph

234

20
mph
21,96
2,34
31 0
36.

(13,11.)

°gesp...
Afloopheek
Max. helling beladen ronder aenhengvegen
Weadvermogen ronder speciale vooraieningen

65%
760

mm

(5) Inhouden
1 x 150
18

Koelsysteem
Motorcarter(incl. oliefilter en olie-

7,13 1

2 delig
oliebad luchtfilter
Versnellingsbak zon
Reductiebak zonder
Voorbrug

4,5
2,1
6,1
6,1

1
1
1
1

io g
5
tot eo.7
5mlopeot
(6) Electrisch ayeteem
Spanning
Aantal batterijen
Type batterij (codering)
Capaciteit
Radio-ontstoring
Waterdichtheid
(7) Versnellingsbak
TYP.

22

6v
(6v)
: 115 Ah/20h
beperkt ontstoord

tt,prtteg=d760tr" door veter
Schuiftandviel type
vijf versnellingen v66ruit, één achteruit

't e"

.~mm
~~ mm
2.790
mm
2.200
mm
4.. mm
1.580
mm
1.520
mm
1.720
mm
1.120
mm
250
mm
1.:
3.730
2.020
350

:
mn.
mm
mm

1. 9523°0
:
m
90
m
6,93 m 2,23 m 2,20
5.420
2.223
3.197
3.857
2.427
3.400
2.040
3.148
2.803
6.128
5.044
12.677
9.887

Gebruik (doel)
Brugclassificatie
Type laadbak
type laadvloer
Aandrijving
Trekhaak

...nijdige open kipperlaadbak

laadbak

Aantal jerrycan.
Stuurinrichting

2
niet bekrachtigd

(4) Prestatie.
Actieradius
Brandstofverbruik
Max. tcegestene snelheid
/i1,H
,,, Izeikbere snelheid .t reductiebak

mijl
234
5,9 mpg
mph
45
45

mph

11,61kbare anelheid .t reductiebek
20
mph
21,34
21,34 m
31 °
36°
65%
760
mm
kg
4.536

Draaicirkel diam.
(recht.)
OPloophoek
Afloophoek
Max. helling beladen zonder aenhangvagen
WaedvarmQgeH zonder speciale voorzieningen
Max. trekkracht lier
(5) ...aen

18

Koelsysteem

1,127.17t"

oliefilter delig

9,5 1
7,13 1
tot aan merkstreep
Oliebad luchtfilter
Reductiebak .onder krachtafnemer (.plitas)
2,9 1
2,13 1
Reductie.ak sonde, krachtafnemer (banjo-a.).
Versnellingsbek met Amachtafhemer
6
1
Voorbrug
(splitas)
2,9 1
Voerbrug
1
6,1
(banjo-as).
Achterbrug (split.)
=er 1
2:59 1.
Achterbrug (banjo-as)
:Xt,er
tot een vuldop
Stuurhuis wonder stuurbekrachtiger
1,5 1
Liertendvielkast
2,6 n?
Laadbak (gemeten tot hoogte zijschot)
Verschepingsinhoud
35
1113
2 delig

(6) Electrisch systeem
Spanning
Aantal batterijen
Type batte, (codering)

24

6V
1(67)

4ll

VCVCL L

Ler,
Aadi

"A'"""' "P' 214%20e-1'7:60t5 6.7r:
1
(1) Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Intele hoogte
gnock-dovn hoogte
Wielbasic
Spoorbreedte voorvielen
Spoorbreedte eehtarvialcn
Onderlinge efet• achtersedan
Bodemvrijheid
Trekhee.engte
Afetend el. kadeloer tot grond
Ino. lengte laadbak
Inv. breedte laadbak
inw. hoogt. zij schot
hoogte"is
Stahoogte
ndrt hm: ""t

mm
nm
mm

mm
aw

mm
g 720

top
C ■sp

5.103
1.921
3.182
,74
2.744
3.400
2.040
3.148
2.803

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
k:

VCVCVC:L

Max. toeleatb . .ehtereed,,k (op de weg)
Max, toelaat, achteragdruk (in terrein)
Max. treingewicht
(op ie .eg)
Max. treingewicht
(in terrein)
(3) A/g...
Gebruik (a.o.)
Brugclassificatie
Type cabine
Type 1.db.
Aandrijving
Trekhaak
Max. toegast. aantal pers, in laadbek

6.128
5.044
1 2.677
9.887

kg
kg
kg
kg

eenaijdige open kipperla.dbak
vlak
6 wielen

rechterzijde motorblok nabij
Aantal jerrycans
Stuurinrichting

niet bekrachtigd

(4)Preateties
Actieradius
BrandatofYarbruik
Max. toegestane snelheid
11,,H1
snelheid met reductie. .
"HOOG"
Max.
snelheid met reductie..
"LAAG"
Draaicirkel di4m.
(link.)
(recht.)
Oploophoek
Afloophoek
Mex. helling beladen zonder sanhangvagen
Waadvermogen zonder speciale voorzieningen :
(5) inhouden
Brandstofreservoirs)

mijl
234
5,9 adi%
mph
45
45

IDph

20
dph
21,34 .
21,34 m
54.
36°
65%
760
mm
1 . 1,0
18

1
1

Motorcarter (incl. oliefilter en olie9,5 1
7,13 1

2 delig
Olie.. luchtfilter
Versnellingsbak zander krachtafnemer
Reductiebak zonder krachtafnemer
Voorbrug
voor
Achterb.u.

4,5 1
2,875 1
2,875 1
2,875 1

Leed.. (gemeten tot hoogte zijschot)
Verschepingsinhoud

2,6 m'
„
.3

(6)Electriach systeem
Spanning
Aantal batterijen
Type batterij (codering)
Capaciteit

6V
1 (6V)
,55 Ah/20h
beperkt ontetoord

r lrg

t ea t l e ::gte
Totale breedte
Totale hoogte
ISnock-dovn hoogte
Wielbasis
Spoorbreedte voorwielen (split.)
Spoorbreedte voorwielen (banjo-as)
Spoorbreedte echteavielen
Onderlinge afat. achterassen
Bodemvrijheid
Trekhsakhoogte
Afstand vl, laadvloer tot grond
Inw. lengte laadbak
In, breedte laadbak
Inw. hoogte zijschot
Stahoogte onder de huif
Langt. herkabel
Verschepingsafmetingen

6.930
2.230
2.790
1.850
4.160
1.580
1.520
1.720
1.120
250
850
1.260
3.730
2.020
350
930
1.520

aas
mm
a.
mm
:om
sas
ars
aan

5.420
2.223
3.197
3.857
2.427
3.400
2.040
3.148
2.803

kg

ass
ma:
sas
mm
mm
®z
sas
n.
.
: 6,93 x 2,23 x 1,85

Gewichten
Eigen gewicht (bedrijf...Mig)
VoorasdrUk
Achterasdruk (onbeladen)
Laadvermogen (op de Peg)
Laadvermogen (in terrein)
Max. aangehaakte last
(op de weg)
(in terrein):
Max. aangehaakte last
Max. toelaat, voorasdrok
de weg)
(. terrein):
Max. toelaat, voorasdruk

k8
kg
183
icig
kg
kg
.
.

234
5,9

45
20
21,34
21,34
36°
65%

l'
,.1
: -,'
,
,',ss,

7.
.536
150

(^^etriach systeem
Spanning
Aantal batterijen
Type batterij (codering)
Capaciteit
Radio-mmtstorimg
Waterdichtheid
(7) Veranelling.b.
Type
Aantel versnellingen

6V
1 (6v)
411
. 155 Ah/20k
beperkt ontstoord
"em Cill!m't':"mrd" . br6O'erm. d"" "t"

(8)Remmen
Type voetrem
Type handrem
(9) Banden
Bandenmaat voor
achter
Bandentype (profiel)
Bandenspanning voor
op de weg
Bandenspanning achter
eweg

7.50 x 20
7.50 x 20
terreinprofiel (non-directional)

55 Ps

5, 5 P.
h. VRACHTAUTO, KIP:

gNt g205.67,610'01-.3614BOferai 2c3"2-g:l'i-21Z-36'7'6'"e

(1) Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Knock-down hoogte
Wielbasia
Spoorbreedte voorwielen
(splitae)
Spoorbreedte voorvielen (banj o-as)
Spoorbreedte achterwielen
Onderling afat. achterassen
Bodemvrijheid
Trekhaakhoogte
Afstand vl. laadvloer tot grond
Tni, lengte laadbak
Inw, breedte laadbak
Inw. hoogte zijschot
Inw. hoogte rijschot en opeet
Stahoogte onder de huif
VeraehapSngsallDatingen
(2) Gewichten
Eigen gewicht (bedrijfsvaardig)
Voorasdruk
(onbeladen)
Achterasaruk (onbeladen)

rijden

Schuiftandwiel type
vijf versnellingen v66ruit, één achteruit

e" banjo-of spli toe,

6.530
mm
2.230
aa
2.790
ms.
1.850
ma
4.160
ms.
1.580
ma
1.520
ma
1.720
ms.
1.120
ms.
250
ma
850
ms.
1.2.
sa
3.73)
ma
2.020
ma
350
ma
930
arn
1.520
ma
6,53 x 2,23 x 1,85 m
5.103
1.921
3.182

kg
kg
kg

"t

5. =g)

at 'er7egin

2

dterur em g
.weg)

4.174kg
2.744
1,8
3.400
kg
2.040
lzg
3.1 413
kg
2.803
1,.8
6.128
kg
5.044
kg
12.6'77
kg
9.887
kg

eenz ijdige open kippen.dbak
nak
`wi~

niet bek.ohtigd
mijl
234
5,9 mlz8
mph
45
45

mph

20
mph
21 ,
m
21,34 m
5,64:
65%
5M.

=

150

1

echter
Stuurhuis zonder stuorbekracbt1ger
Laadbak (gemeten tot hoogte zijschot)
Verschepingeinhoud
(6) Klectrisch systeem
Spanning
Aantal batterijen
TYP. batterij (codering)
Capaciteit
Waterdichtheid

1
tot ael.
31 m

I' v(6 v)
iss ../zon
het
een

'citapr„rx.-. t,, ro-r.. door "t" "J" . - t

(7)rrsnellingsbak
Aantal versnellingen
(8) Remmen
Type voetrem
Type handrem
(0) Benden
Bandenmaat

Schuiftandwiel type
vijf versnellingen vóóruit, 46. achteruit
hydraulisch met vacuumbekrachtiging

voor

Bandentype (profiel)
Aantal koordlagen
Bandenspanning voor, o
Bandenspanning echter,

7. 50° : C■D'
terreinprofiel (non-directional)
55 psi
55 psi

1. VRACHTAUTO, TANK. benzine, 2, ton, 6 x 6, 4 DL, LWB, 750 gal, m/splitas (amc)
P.M.
• Componenten gegevens (alle typen)
(1)Motor
Fabrikaat
Type
Uitvoering
Boring x slag
Compressiaverhcuding
Cilinderinhoud
Max. vermogeo/toeraHta1
Max. koppel/toerental
Max. toelaatbaar toerental (belast)
Max. toelaatbaar toerental (onbelast)
Kleptuimelaarspeling (warme motor),
inlaatklep
uitlaatklep
Onderbrekerpuntenopening
(2)Koppeling
Type

GMC
CCKW 353
6 cil. kopklep, benzinemotor
3.25/32. x 4. (96 x 101,6 ..)
6,75 1
4,42 1
91,5 pk/2.750 ome/min
29,85 mkg/1.400 omv/min
2.750 ome/min
2.750 om./mln
0.012 inch (0,3 mm)
0.020 inch (0,5 mm
0.025 inch (0,55 mm)
r 0.018 -0.024 inch (0,45-0,6 mm)
enkele droge plaat met dimphragma veer

31

fabril.at
fabrikaat
Benzinefilter
Luchtfilter:
fabrikaat
uitvoering

Carter of Zanith
AC-AF
AC-T2
AC
vactga1clemd oliebad

(ij ONinteki,NgssYstww.
(a) Ontstoorde spetdichte type
St
fabrikaat
ifPw
draairichting rotor
onderbrekervaerspanning
onderbrekerpuntenopening
ontstekingsvolgorde
ontetekingetijdatip
Bobine (6v).
fabrikaat
typ.
fabrikaat
iYPw
afmeting
electrodenafstand
eanhealmoment

Deloo Remy
1111627
rechtsom
480-595 gr.
0,56 mm (0.022 inch)
1-5-3-6-2-4

Delco Remy
1915992

R.F.S. 50
14 mm
0,7 mm
50 ft lbe

(b) Niet ontetoorde type
fabrikaat
type
draairichting rotor
onderbrekerveersparming
onderbrekerpuntenopening
ontstekingsvolgorde
ontetekingetijdetip
Bobine:
ifPc

:rating
electrode

Delco Remy
110135
reohteom
480-595 g, .
0,56 mm (0.022 inch)
1-5-3-6,2-4

: I°
° 1 1,7,4r
AC h, of hieraan gelijkwaardig
mm
0,6 mm
30 ft lbe

(5) startsysteem
;:::ikaat

32

voetbediening
Delco Remy

VCVCVL L Ll'L ^^^u`^ tií-ia stroomsysteem
TYP.
Fabrikaat
(, Versnellingsbak
TYP.
Aantel versnellingen
(8) Roductiab.k
Fabrikaat
(9) Voorbrug (banjo-type)
Fabrikaat
Voor., ( eplittype)
Fabrikaat
(10) Achterbrug
Voorste achterin, (banjo-type):
fabrikaat
Voorste achter., (splittype):
fabrikaat
Achterste achterbrug (banjo-type):
fabrikaat
Achterste achterbrug (splittype):
fabrikaat
(11) Remsysteem
Type voetrem
Type handrem

222 fe'áike:,r.'"""""""t "'"""iir
: Dele. Remy
a Schuift...del type
vijf versnellingen .6ru_it, één achteruit
GMC
GMC
GMC

GMC
GMC
GMC
GMC
tydrauliach met vacuumbekrachtiging
rdrtrrt.rdteumrurrersti:2,trenttetit,"áet=_
2r01t2;,kt remmechanisme is
de
ve
"t 't— aan

(12) Rembekrachtiger
TYP.
(13) Lier
Type
Fabrikaat

Hydrovac
aangedreven door krachtafnemer vanuit de versnellings
bak
Gar Wood

^^^^^^^i ^^44 ^L^ ^ ^ caLit

^, n, n, ^, i i1=1 , ^3^ 'l, ^^ m

HOOFDSTUK 2
GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Handelingen te verrichten bij ontvangst ven het materieel
6. ALGEMEEN
vori,"ervnoterziogfd:rd'el:2t=1: door de gebruikende eenheden moeten de onderdeelsmon-

HtL;rrr.:72
alla gestelde e
Controleer alle
.oeri',t„'1 0.1.:r
e
Controleer

voldoet.
" delen

"""°"" op

j uiste montage, goede bevesti ging

,

"behoorlijk gijn opgeborgen. B"zlir.-zt,ar" de ondeelamonteura met ee w of gereviseerd v ertui g een proefrit worden gemaakt
kilometers, dat aan denhand ven deze proefrit het gehele voertuig en de bediening hiervan ken worden
gecontroleerd. 20 mogelijk moet de bestuurder deze proefrit meemaken. Dsarne moet het voertuig gedurende
3.000 mijl aan
Hierna kan het ;:rmoginihrtstgewlr;l:I.h:tre=n,:—.„

7. PROEFRIT

V,7
p 2 1,et K-onderhoud uit (pt. 3i, tabel III) volger,. L.F.x., 13902; raadpleeg hierbij ook het VS9-58,
8. INRIJPERIODE
a. Algemeen
Let gedurende de eerste 3.000 mijl aoveel mogelijk op de volgende punten:
- Volg stipt de gegevens op de instructieplaten op die de juiste versnelling vermelden bij de diverse

, , 71

"fc !ir'
t:rtrst
g;io-g.edesnrzeicii.,z,i.n"""'"P '" instructieplaten 'ta - — gegeven .

Wi

- Verhoog t tr.5,Zro;rent.1
- Vermijd zoveel mogelijk plotseling en fel optrekken, bruusk remmen en over lange afstanden rijden
met eenzelfde snelheid of op topsnelheid.
.,,
hetrijden
Voor 'over `oir,treg,trt:rg dit
ir;g:?"h"kte 1"t.
- Rapporteer

.:11

eerste
mijl
3.00'
b. i;.:;PeScIitie.i7le'unedt:r3d0Oged"e"e
motorolie.
"7ne
.d"1IIt i
kopperi/Zarsrellr. ag e e2lisetel zonodig bij.
rertrgleeer
(2) 2iil,/;:e,l i ne sti:Pe:t°Ciie
- uit ',eigene L.Form. 13902 ("B" 0....1d)

°P dit voertuig betrekking

erbeurt volgens de smeerkaart els voorgeschreven bij een interval ven 1.500 mijlen.
- Geaf e
- Yoer bovendia: de volgende punten uit:
- rerIg Sdeelnrtglitem; enververs de olie.
- Ververs de reductiebakolie.
- Ververs de olie van voor- en achterbruggen.
(3) , mijlenetand 1.500
1' 2:1" 1=MR(111Perlc d'eV‘Olg"2g :,:tle' t.1 F17i1‘ : 13902 ("K"
: rir;d2 e1:1t,f" lit:rem ververs dm olim.
(4) Bij mijienst.d.3.000

.;;2::nrk‘arregt:,,ireliwink:21.22=1.

v

""""'"e". Het

voertuig

nu
ken

"na"
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Sectie II
Instrumenten , bedieningsorganen en andere 000rolaningen
9. INSTRUMENTEN (afb. 15)
a. Temperatuurmeter (R)
12:evrd'eelirge,e'lilletrOPrrer10.0%PyrOtde.teelt12,;" in het koelsysteem. De "jae""et ""t
b. Brandstofst.dmeter (N)
ICze
ieeo„etdeitcrirtgee}1:111:tereareofp.t,.0N,,":Z:et}"d herai" in de benzinetank

De
""r "rk"11"" els

c. Snelheidsmeter (P)
De snelheidsmeter geeft de voertuiganelheid ea
mijlen per uur en heeft e n totaal - en n dsgteller. De snelheidsmeter wordt door een flexibele kabel vanuit de reductiebak aangedrevene BDe dagteller kan op nul oorden gesteld door draaien van de knop onder de snelheidsmeter.
d. Oliedrukmeter (S)
olie e
wordt
j2a'i
rl, er:falte
dieeo]..12:•5 1‘te r
de
arina rel'eri› jrrarrt
e:rel
normale
tde
motor op nullasttoerental ). De druk is afhankelijk ven het motortoerental . Plotseling sakken " op
en neer schommelen ven de aenwijz ingen van de oliedrukmeter duidt op defecten.

hcogO'Pl:;:

:'1'i e

rehnotle

tri

e. Ampèremeter (L)
De ampèremeter geeft ( laadstroom
dynamo . In het algemeen zal de ampèremeter na het starer.gvrre<ne.
ten van de moto : een 1+)
verhoogde laadstroom aangeven , afhankelijk van de "iltMor.el
ontladen . Wanneer de batterij weer geheel op spanring
ciretsier.t:Zjgja'llreadoZt:;t:neltue
pos.lediug.
10. BEDIENINGSORGANEN
a. Lichtechakelear (afb. 16)
Deze schakeleer is van het hefboomtype en heeft aea standen
(1) De "0" stand. Wanneer de hefboom in de "0" stand staat, zijn alle lampen uitgeschakeld.
brandende
") tZuret.:2r.st'e'r,-",::reccir;t:■=eremi'd'e"..:11,'Xsr.=
""el"P"' de
In deze stand staan de aansluitingen van de stop -achterlampen voor de eaManger ook onder spana..e stand brand. dezelfde lampen als in de stand "1711,....v. de verduisterde

(3) De
rijlamp.

alPItr.e"" richtinglampen enstaatdee"-(4) 121u1StlingetdeleihstdoPleZ".e,t,:nddherre,d1raudgeerh=tesie,t
am: achterde normale
,en:d. In
1g2'+',1."Ircrnotall%i,;!'j.17r2.alPerrel
(" 17e .ajeaL"t
hanger onder spanning staan.
(6) idee 'ar,:lUrt'iralgervhard'eenot2:7O;-:. ■it';:71tugri,"vnriedeaa=ta2g1='spdl'inPa"P" en staan
OPMERKING:

,

wordt

SIk

ta,l, e;d: .Z: "PL"

ingeschakeld
.
ai. de veiligheidapal
"RIP lam a.. alle word
.

b. Schakelaar van de instmmentenpaneelverlichting (0, afb. 15)
De trekschakelaar,
,PLer e Ofti:tn"P'EL"' doet de "str"‘"t"P""1"'""ti"g branden als de lichte. Dimschakelaar (A, afb. 14)
Deze schakeleer xordt mat de linkervoet bediend en schakelt het
.es
kelaar kan alleen vorder gebruikt , als de lichtachekslear in de de'tmajtvolgt=eittir,;1,% schageplaatst. (RL).
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A.
B.
G.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Deze

isy/tritale 2mr=tsZN'ddrs'c'hi:kietcr'7,ttrordeAllitmrergt.rlerrdt ingedrukt, bekrachtigt

e. Rtchtlnglampenschakelear (B, aPb. 14)

Dese schakelaar op de linkerkant man het instrumentenbord gemonteerd, bedient de richtinglampen.
f. Startpedaal (P, afb. 14)

s52st,sr:1:14etnoti4Flel'trts■:in515t1,",iiioilltr!;;t:ar;Ortoi;:i cil:alEgewt:'3:?:g2.2-t

1} ;igtP:tr.dsta

g. Batterijhoofdschakelaar (E, afb. 14)

=r1trili trher=b;rp'agirgrs'llcrstrn'wtrig:teler. aangebracht,

°eIrrlettithte.r

waarmede

h. Ontatekingsschakalflar (M, afb. 15)
De schakelaar is van het hefboomtype. De hefboom moet op"ON"worden geplaatst om de motor te kunnen
i. Versnellingshefboom (F, aPb. 14)

21 10 ,:e=gzrh1;Ds1;:::'i'en'gt,t,r2 zrz:12,t,Itg ezr,b;;.7,12gge4:‘,22ErvIrdr,Z=.2.'k'!1: k in'
snellingsbak heeft vijf versnellingen
het motorvermogen direct overgebracht en in de vijfde versnelling met cotn:rve.
e ie"""lli"g wordt
j. Reductiebakhafboom (G, afb. 14)

Met deze hefboom wordt de reductiebak in "H" of "L" geschakeld.
k. Hefboom ven de voorwielaandrijving (H, afb. 14)

1.::51::ior.12:.:?',.:1, r2:ro:,:2!a.E2i.i1:,'t.aie-rel+fro22ere"2212, 12ftbOrobsf:nhnernecM1rak' t' de

',1

1. Handremhefboom (I, e£b. 14)
Mat de handremhefhoom, welke zich
werking gesteld. De remband werkt

+Arte:nv:m‘tierot:r‘o"ptnbededfrchte7rtite }I tt.gt<dir=trde "
de
g,FeeFe ehEeli,:le.allo:riel:to',:fer,dr ,h1,1!1's',FIsatisn'Opdeopt'd'eldr;:f'brnaddr=71:
ritbdfeb=tOX,
E

m. Bedieningshefboom van da kra chtafnemer (2, afb. 23)

i
denbt.e:7,.:Etrre711.3:els:1
1 °,2e7I„'strelrelt;rore't' greb);:l.ki=hadle'srhefrm:rmt21;:be2rnle'lrot2

de

n. Roppelingspedaal (J, efb. 14)
Dr:4','Pgpki,1ÏE;;.rdttr,.

11:k:::11ad!erstte.122:1g2,7,701:2; nr,22,11t.nr:1.1112drpeett.'zidIrt'n ege.
d

o. Voetrempedaal (K, afb. 14)

,1,2
1

2ned:22t.tir:20-fileikhr.r2r:er=aleultig:=2: in werking. De

1,?tsft,c,?,,, lt:r
.„'t,,,,,21'.",e2t<0,:r.:2,:d.ti

meta

rlrd:Itit,t1,7rer'pl'o:,'.1 wI tdre'hirt', 1.=t-,Itrp'g:=td cv'ae nnt:

q. Handgasknop (K, efb. 15)

dient om
ri'21ld!,:
rI rr:4P (

worden
2r'a : 2,.t jr oli:
k i:t?,,..I'i2222t:.:b
rre,‘' d l l't'g12-2: 2

carburator verhet motortoe-
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VeVeVe,1

,,,d,,,;:lar,s,zet
r.,
d11,71
gebruikt voor het verkrijgen van een constant toerental bij gebruik van
r. Chokelon, (I, afb. 15)
De ch.elo, ("CHOKE") b,vindt nen op net instrumentenbord. De knop te .et de chokeklep van de ce,
b,i,ter
verbonden. B
, uittrekken van de knop
nop wordt de chokeklep gesloten. Een trekveer doet de
der zodra
• dec"kekn°P wordt oh.; wordt gebruikt als ena koude
motor moet ,e+O;
s. Hefboom wn de handbediening ven de benainepomp
dient

voertuig laag

11Odhn'klvceollidl.oi
l e:JeIrIg
t. Windvangerhefboon op het schutbord (N, afb. 14).

1, :ttztr:mrdi:

van de hefboom opent, achter-

be".";

n. Olaxondrokknop (0, afb. 14)
Deze knop, Sn het midden van het stuurwiel, stelt door indrukken da claxon in werking.
11. ANDERE VOORZIENINGEN
a. Instrumentenbord en instrumentenpaneel (11 en Q, efb. 15)
Alle meters
. alsmede de
instrumentenbord.
g see.„.,

et

12fiejn'Itvarn
r
h'

gem.-oe-1 inin'.1...--at=liszehed:
instrumentenbord

b. stek.... voor .igeno.. doeleinden (g, afb. 14)
De atakerdooe is sn de li,dcer benedenhoek wn het instrumentenbord gemonteerd.
c. Kaartleeslamp (D, afb. 14)
De kaartleeslamp is op de rechterkant ven het instrumentenbord gemonteerd•
d. Rutteui.s.r. (M, afb. 14)
één op elk van de ruitewissers, maken
en. De knop moet warden uitgetrokken om
te echekelen. Elk van de raStawíseers

Sectie III

12. ALGEMEEN
51 51
:1"l ec Eecel

er2e,:&.11 ,t ri; Idf,151:f.pddge:211erlo=tr:lrbelelje:et Irtr'i'egeP2rtlee.n het "-

13. RIJDEN MET HET VOERIVIG

b. Op bedri3SeteoPerAtvur br...n vv n av motor

itb

:—..dztz.vnnt:or2•„d2.22, 11neled..egstr,t,=itr, gto%);2:2 der,
t
de instrument

,,:dril)fslug2turtrr.'erzntrr:lorzismirz'edv2w2mtentr=r2Zzi°2,22,etztlh2
p:;t2' oploopt of aanzienli jk hier beneden bli j ft, moet de
`:::::terrl,",:',1:::Tegre:rt—..s2:122arz,',2°
c. Schakelen

r rdrzer2,etl..;:212i%11.%tz:

volledig op de hoogte

lingamethode . De maximum toelaetbere snelheden an de verschillende sahekelatenden zijn eengegeven in

d. Stoppen van het voertuig
Verminder de voertuiganelheid en druk het rempedaal langzaam in. Pomp niet met het rempedaal, maar
oefen gelijkmatige druk uit. Indien het voertuig bijna Lot stilstand ís gekomen , wordt het koppelingspedaal ingedrukt en de uersna1l1ngshefboom in de neutrale stand gep ]aatst. Als het voertuig stil
staat wordt de handrem aeneeaet.
e. Afzetten ven de motor
De motor wordt afgezet
laten ven het voertuig 2rraodr.22:rtrz:glItz'er,rd:Ph:gzerirnt::1.:1:t2rzera:.h"

— b-

14. SLEPEN VAN HET VOERTUIG
e. Slepen om de motor te starten
(1) Ile sleepkabel moet van zodanige lengte zijn, dat beide voertuigen normaal kunnen manoevreren.
("Het handgas van het
L.wrz„tnr"v"r 1'5 cm uitgetrokken'
koude
wordt

tevens de chokeknop re2.-:Nliv;eitig

(d) el'Iteldj+biodgeird:etlit'g:22kiell)te vierde versnelling
(4) Zet de ontstekingsschakelaar op .0,

b"

e" de reductiebakin""d5""

"b""

(" "e""lee"-

en5P1).2-,:!: e( td7.O. glrineert. 5"" de "'I"" ongeveermijile

(5) iltge:egr, de eerste 2Oore tlt=d)

41

Ontkoppel onmiddellijk na hot ...b.n van de motor.
b. Slepen van defecte voertuigen
gesleept, dient erop te ""e" toegezien
Als
dat geen vereer. bese
"et "rd"
ii:blg plaats
Slepen met alle wielen op d. grond
voertuig
iChe'7' reductiebak
defect"
re
' worden de """ell"gdt-sZl."
"i"
,i'.elite.r
rrinr,t71"2 "t

1gepE:'e

In deze

:dijit=r2:1t

rae tx:rt'ager2rerier.Z. r
eermiddel wordt opgespat voor het ober.n van

er'ellucZd, i'dlt t1,1=
a. i.gers en dehrlagerbussen
7an de

Wanneer de reductiebak is beschadigd, moeten de tussenassen bij de voorbrug, bij de voorste ac
terbrug en bij de ophanglager worden gedemonteerd. Bind de tussenassen aan het theeeis vaat. B
de bouten,moeren en lagers op in da kast van het instrumentenbord.
(2) Slepen van het voertuig met de voorwielen ven de grond
Als
grond blijven
assen t' bd
!ir: lt
t o 't'" rrg
i 'ir: tvan 1d jet
eet
s 1e
=,
td tr;:ht:
hg It wij ds
(3) slepen met de achterwielen 7an de grond.

dev

Fa u: di

r

d r:w

:).'i rgb:21

Ren.1:2:;:;iitn:tij=i21:2,211=r.2errarzr;12.1t1:s2catiar"" methoden »"t 'urnen
c. Gebruik van d. trekhaak (afb. 17)
Om de trekhaak te openen, moet de pen porden verwijden, de grendel opgelicht en de borg met de ho
Om de d
wordegedrukt,
wor
gedrukt, ve'rd'
ve'rd'or
ve'r
'' de tr
de"
b"«"" rd g'
ItIncZI't. terg
=t
r
Brengde
:e:re
e t

r;:ot

"r' "

AFB. 17 STANDEN VAN DE TREKHAAK

EN ZIJZEILEN
a. Zitplaatsen
De cabine is uitgerust met afzonderlijke plaatsen voor de bestuurder en hulpbestuurder.
(1) Bestuurderszitplaats
De rugleuning is scharnierend en ken neer voren, de zitplaats omhoog warden geklapt.
(2) Hulpbestuurderszitplasts
De rugleuning is
overeind
"orgrenZtaZg::td2ntl:r2,
stand wormen
De

z.zrz 2:122,71,2:2

b. Zijzeilen
D"sbni

rk=i,12,:, ,2,21N. elke "n de voorzijde scharnierend afijn bevestigd en "n de

Buiten gebruik zijnde, moeten de zijzeilen worden opgeborgen in de ruimte echter de bestuurderszit(1) Afnemen
Haak het zijzeil los en draai het ongeveer 90 ° open. Licht het aijzeil rechtstandig uit de steunen.
(2) Aanbrengen
Steek de scharnieren in de scharniersteunen, terwijl het zij geil in de geopende etend wordt gec. Kep
De kap best.. uit 44n stuk en wordt door zijrails strak gehouden
(1)ar.....
Haak het touw los ven de beidebeugels aan de achterzijkanten

vr,: de cabine. Licht aan beide zijalEï ezeF.,%n' drvo2rtrt>tlren trekede' LPZI :én gnildeneu:ne gleuf eendede "

(2)
Schuif da "Nkelt
cg
met de knopen vest aan de bovenkant van het vaorruitfreme. Zet de kap aan de achterkant aan de
beide zijkanten vast.

"d."ervt:Pdrarg7LI: t,:nr: Z:11,2r, ::°=2Z.In.(121.217

d. Achterzeil (afb. 18)
Het achterzeil bestaat uit één stuk. De bovenkant is ,et schroeven aan de k a pto og vastgezet. Beide

benen van

Jtles7J, zijn bevestigd.

(1) Afnemen

l.rt. dee r24,7X, :te p= het achterzeil r,:zeti.,2g2:orIgnn;eirdItigocolge:,ttren
tiachterzeil
daaraan bevestigd, uit de ligplaatsen.
(2) Aanbrengen

nrztsrotx,:t.1:tozzi2etettgrt:te%d:t., en

vast.

AFB. 18 ACHTERZEIL VAN DE CABINEKAP
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d. -Ebk",..,1.2.1.21 VAN DE LAADBAK
a. Algemeen

n e ,trIrcet, 1=gtePrelajen. "" """11 e" e"

leogetkag e 'del , e

"" bovenzeil wordt door ke'

D. Afnemen
Maak alle bevestigingstouxen van de sij - en achterkanten los. Het voor - en achterzeil kunnen nu worden
Het alle touwen ven het bovenzeil los, wordt het zeil een beide zijden over de lengte gevouwen en wel

11:rr'Irttedrjra2le vri,'Ittring2il'eng=it: % larl'gnardrbrritnounren elkaar raken.
21Z rerste

re: egel,. afstand naar het midden gevouwen.
VA -dr:IrEZ.=
Maak opnieuw een gelijke vouw aan beide uiteinden tot het opgevouwen geil over de middentoog ligt.
c. Aanbrengen
Verricht de bovenomschreven handelingen in omgekeerde volgorde.
d. Opbergen van de dekzeilen
Natte zeilen mogen niet worden opgevouwen of opgeborgen.
17 VOORRUIT
e. Open etend

tekge'wleenbsrIrandvrra2rtdrvIrlgtb:17,"tvea:t1". Druk de voorruit

dee'e"'de "e" "r" in

b. Neergeklapte etend
De

De

morden
"'"ekePe"
gekla pt. r 1-leilm'

moeten
"ráll:.z7ro'stem.irzerror.lirEd2=ed7.itzt".2_'n
vest.

18. ALGEMEEN
Bij gebruik

h" voertuig onder
v"

rjhoraThetvrorr31:: ....

h;'f› li re'

e'galerh

llrat.:

,erlre!leheelireg

ca'ani=trertor_
een goed. beu.
bewaring en behandeling
brandstoffen an
Bovendien
hdieh beschermen deze
t2herl'igtntg. '"terieel.
:otrege
idl:

rer.

:

h

19. GEBRUIK ONDER ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN
a. Algezeen
Onder abnormale Lsrreinsomsfaodighedao vorden verstaan: onverharde vegen, mul zend, modder, sneeuv,
a. Aangezien remtrommels niet vatexdicht zijn, kunnen veter, modder en zend tussen de r mschoenen

i'motor
S.:Etr
e ':::2:11=2:brenging, .... bij „et voertuig met donstante en...d ka. rijd.. zonder de
overbelasten.
aandrijvende organen
:f

}v'eite.12h‘d7;v7.'
aandri
j ving vaar
`711er

Z.

—n a. motor

'-er

„orden eermede

v

Schakel de oor-

"
osirtronirr
rlaten
moet worden
"ho og " zodra
s het "e" "' ve
.
niet

d""-r .:=rdwd.ci
omdat het
"J" "trlIzike.r=goll...z,ziezi7;
"" " voor, d" de 'iele"

„...„

uvo:ntr2211rcr— keu worden

Niet rechtuit "ploegen^ kan oorzeek zijn, dat het voertuig bliJft steken of plotseling neer l3aka oP
rechte
Indien éen of meerder wielen vol —kon met mod.zi.grtrt,,r,',1:;:nt:ftr:21 bet beter

glg::."" —I"
t:-g
.or,20,"erro';.rtrte`e

voe rtuig

i..--

WAAABCHUYRNG: Gebruik nimmer stokken of stenen voor
wielen weggeslingerd en kullen letsel

tSh

Als a e tr1=1

'" "'" dra ""e

""r222'

langdurig rijden

n7l
;

dhe t-.

12, •

stof
d":;"'en,!Xib'«d:ketu.'didpti'g'rerihr.gtelingle2Utedwe';:::g'grgee,2

ril: egltgg dyhe

rec'Err,e ;:e171,1d

;ik;arerjatr: tnIttOr;er. '

rFin"-

rdrs'nEe
"t

b. Bediening

di

o:Irlr

B- " "" 1.1"dde e:roio:srlge ea,l, rkijtveirn.tr: :o le gteerde ' :

en=jk in de etend "rechtuit"
ven de eerste ver_
- Schakel neer behoefte een LT. versnellingVermijdno mogelijk het gebruik
t de

: Foh11

: g
e.Ondrhounegb.

ti

2: hf

Reinig zo spoedig mogelijk na
ciale aandacht een da vielen, 11:trItell2n, ventilator,
, e'd' evradMOZ
de 'luchtfilter
citjMOtt.n.e:t
en
omrctetrork:gefusiearmen, remmen en
a herbomen en el..
alle
1.

ti.r1j. r

20. GEBRUIK BIJ ZEER LAGE TEMPERATUREN
a. Algemeen

reotn't21:2`r.1 gorartg'jg: :22rnntrt.2gd: 1:Zrtfirr,atg:=turen*

45

langzaam met het voertuig en aorg er voor dat de motor nle
op temperatuur en ken het voertuig normaal worden belast.
t voortdurend de instrumenten en meters.

houden , op een beschutte plaats uit
met het frvnt uit de vind xorden gedroge ondergrond niet aanwezig is,

21. GEBRUIK BIJ ZEER HOGE TEMPERATUREN

laat het voertui
lage versnellin
>n het algemeen
ereluur en laat,

la
trldtel2
de motor ngdurig rit
- Controleer doorlopend d
mogelijk maken , de moto
- Controleer het peil van
b.

BI,

'11,1:21 :0t9121 22 "

helt-appk of parkeren

tr...}."

roerMi2:tr:;.rgEn"122e gZ.222%aZetelZr.hujetnr2Z„

111t:erjlt
11:2.
te beschermen.
- Dek de niet in gebruik zijnde voertuigen ef met dekzeilen , indien geen andere geschikte bescherming
voorhanden is.
- Houd de Landen op de voorga schreven spanning . Voertuigen , die lange Lijd in warm en vochtig klimaat
buiten gebruik blijven, afijn onderhevig ae
nel roestproces en schimmelvorming.
Controleer daarom dikwijls de voertuigen ;
..,"2.0;oczrti.zer=ce
Uitwendige , niet geverfde vlekken moeten met oen

rz-r. .

22. INSTRUCTIES BIJ HET RIJDEN DOOR WATER
a. Algemeen
Met het voertuig kan door weter worden gereden tot oen maximum diepte van 7H em.
b. Instructies

gehandeld.
4 11:t :17det. ErF: '=ri:

12jellel.12e2d2ria"t:
...E.

h'eag.1. g

kr

zo

2rie:r it"

a

2 .121; versnelling langzaam"" "t"
- 11
- Beperk de snelheid tot ten hoogste 4 mijl(ca. 6 km) om bo eggolven
- Vermijd zo mogelijk hot gebruik van de koppeling om
b,:rggvg: t: voorkomen.

jk de volgende Eendelingen worden ve richt.
ar °hoog " en de voorwielaandrijving uít.

dl

23. BESCHRIJVING
e. Algemeen

Fi J21;o6,!et ,1727.

IDDIggil ile:'::ibi g5ate.

t ::: ie ‘? ;e2Eat

v.do :ertr'

Edl J' Ceriilm O: len ke
o2
r 1. rwee:

rivfe :.t f2 t :en i„c'
ersl es iads br.s-

b. B(eld)i:i:grsa=mer
Het inschakelen van de krachtafnemer geschiedt door een hefboom, ualke zich in de cabine bevindt
(Afb. 19 ). Deze hefboom Ss voorzien van een vergrendeling en heeft drie werkstanden en twee
neutrale standen.
van de hefboom bij voertuigen met een lier:
Van
1. hoog (N), neutraal (N), )...g (L),
(N) en achteruit (A) (Afb. .) of
...g (L), neutraal 00, ....mit (A), ....al (N) en hoog (H) (Afb. 19);
bij voertuigen met een lier en kipiHdta11stia:
hoog (H), neutraal (N), leeg (L). neutraal (N) en achteruit (A) (Afb. IR).
Een

een lier .1. .....instailatie

( „. t). (ei21„i„7.(111,

heeft

tin het voertuig zow

(2) De bedieningsorganen van d. lier
m houdt de last op de lier.. d
ommel in- en uit te
n, moet de schakelv

met

.1,11:1,1,

h
X1,21de ,,,,
d te
24. BEDIENING VAN DE LIER
BELANGRIJK: De lier ontwikkelt de grootste kracht, als de lierkabel alvorens aan te

!Es71:1h2rItzttstun,,:nwn-2rail.,Ag: de bos"

methode is echter

Aanhaken
Fleste de schakelvork in de uitgeschakelde stand. Wind Ltierr zoveel kabel af als nodig ie om sen te

Nadat
aa
vm.?.. ter2.°
pedaal
lichte
Het ea
om grote spanningen en
lasten den vel bij het

rk

stand geplaatst. Druk het koppelinge-

2:de

opkomen.
mag
warden overschreden

c. Aflieren onder belasting

i

Druk
' in
ingeschakelde stand het koppelingspedaal in en plaats de lierbedieningshafboom
met :rd: 'latetZ it
toerental op de gewenste snelheid.

slet

t

iTer:drd'eleelr, rrt t

lelt v

Mi

d 'e rahtandf:;1g leri.:X•db e': efd te asechia'kettol,rrnettgte'se'1::21.:e'et:nd.
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AFB. 19 BEDIENINGSHEFBOOM VAN DE KRACHTAFNEMER VOOR DE LIER

1. Schakelvork

de

Z:° `11:;;.
dt getto
o.
„de

Sectie VI
Gebruik van de kipinstallatie

kan
rdt rebiertiirr,trgethrltydrek vrachtvervoer
teerd.
voor de kipiWsLa17at1e. De pomp wordt met aandrijf-

ve:rh'32:111`•
b. Gebruik ven de laadbek voor kipwerk

r:tiro kZ.2:2tweer— t.

_ k:1714::

- Zet het verdeelschot ia verticale etend vest (APb. 27) met verende penren sen de uiteinden door de

}utdtshvi:agno'Zirlat ;',:rt•dretrolirvIP, 12 1,17;.%,%rtit,ikitlis1,1 otrij rn2:21:

0.

V. 21,t het

. moet de laadbak eerst weer voor dit doel gevoor vrachtvervoer wordt gebrul,

d. Het spreiden
De opening van de achterklep kan zó worden gesteld , dat deze een beperkte hoeveelheid materiaal door(1) Heek de losse uiteinden van de achterklepkettingen in de gaten van de achterstijlen . Stel de ketopening vandte
i" de bovenhoeken
vat' d:"!tcht:SkIdejdf, terlwortd:
l=2 . chrZarei
Schakel de krachtafnemer in voordat het voertuig in beweging wordt gebracht, waarbij de motor op
nullaat e

CO

ng

n.'""" ""

(5) T1::tbet v.zrr-=‘,-'ortrtbzt 't:gáes=tiáleopP:Pgt:0:tb.reng de
(4) Plaats de bedieningshefboom van de pomp in an stand sHOUDEN,Afb. 10).

11

Zr chlnremt n:rgstingvere:21ish,gwOr
:Mte „:7,d‘vtti:
2:urgrg-gr:teor,gi—
tijdens
afhankelijk van de
het 5"'""
.

(5) 74r td: ,:flrorti, t'slt<" a t

te
toestand 2k:

stand

:15t :iw,:s":.teevr !dig ‘cr
t. er j'do'

'6) If{eeetaP

f eb"g;do.gk 'e „"
il'' ati.11
)o on d.m''varndemabteariieneiltsehevfer
ng
b°7
be:d
i ''e t
e te l n e'el
(7)Als
i"me' uitgeschakeld
sledor"ed te. re;b•totgitdied:e'rt'd;tuarddtt.ekTst/ateZteent.dle"" gebracht e" deh"ek"taif
d"t""d "ZAKKEN"teplaatsen. Druk
(e) ttPb. joirs teandhde‘haritrICIr; rostohg e. '""‘
"rg"""1"5d-

26. BEDIENING VAN DE KIPINSTALLATIE
e. Bedieningsorganen
De bedieningsorganen vfln de kipinrichting bestaan uit twee hefbomen in de cabine. Een der hefbomen di
rIngertretPf
d
orelri 1-J'ette0m1rOrghed 3a-rWeel leal2rbn"geengh:Z It',1.,1:i2z.:az.h:feb:darit de "r50
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AFB. 26a VERSCHILLENDE STANDEN V. DE ACHTIIiELEP
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WAARSCHUWING: Gebruik de kipinrichting niet geduri
schade aan pompestcndwIclen of het
b. Omhoog breng.n van de laadbak

r

draaiend, wordt 1

g.t...d1.72te2rer°1:eiTt't,2:esrl2t2-

wordt
r
2
ig'j'pk
t7
bedie'
Verhoog het toerental slechts zoveel als nodig i5

f
"1"e.1ii:Z=lcl:;Fis'
jAl;

ORfERKING : Opvoeren van het toerental boven het v
opwaartse beweging van de laadbak, doc:
lucht in het systeem veroorzaken.
Als de laadbak de hoogste stand heeft bereikt, kog
pedaal dient echter te worden ingedrukt en de hef
e. Op de juiste plaats houden vam de laadbak

p-Zpit:Id' iria:es1rfb2: 1O;t4it2jfte"pt'ats b.7.'

Dd e j

d. Omlaag brengen van de laadbak
De motor
in
b
De snelheid

ftst'al2rt■t«;nfgltrerr. draaien. Plaats
.e:.!,r1!
10t2-,:ttera,:2%,`;''d'evEr

e. Tijdens het rijden

Ih

r. rotwte'r-lecl::: helt
} e'n

rp ngeel2=orr:p d,, 17SIUI
1
NI:' ;,: ij m

26b VERGRENDELINGSNEFHOOM VAN DE ACHTERKLEP
1. Vergreadelingsherboom v/d achterklep
3.
2.

ricti :,e rerfetee tot'.or
'r

Sectie VII
Gebruik wan de tankinstallatie

onderkent een

:t!

denkabels verbonden met de

21mumrd:'
28. BEDIENING

11.2rgifjt%:nr::=1:=2,:nd=gg:::tdrt=eggt112:b en tevens vergrendeld.
b. Bediening...

Ite2;22gtg:tii,sce=li d: a21::Ing=ft:= ,trrolZ

ti,r,„2122 '" b""""

c. Noodhandgreep
Door aan de noodhandgreep te trekken worden de beide bodemafsluiters snel gesloten.
d. Eindafsluiter
P.M.
TABEL I
SPECIAAL GEREEDSCHAP

1.
2.

GEBRUIK

GEREEDSCHAP

NR.

Demonteren v/h stuurwiel
Ciliuderkepbeut

3.

Sleutel c111nderkopbaut
1/2 inch vierk. eandr ., ringmodel 12 k... 3/4 in. L.
5 9/16 inch.
Geleider v/inbrengen lager, achterwiel (hanjotype)

5.
6.
7.

Geleider v/inbrengen leger, voorwiel
eplittype)
Geleider v/inbrengen lager,
Indrijver , legera, voor- en achterwielen
flegerheer, dubbel pijiityne, ma en 33/8
,t,1 1,

Voorwielen
Achterwielen/enlittyte)
Voor- aarteerrrieell:

8.

22 ,4 2,s

Sleutel, vielnaaflagermoer , zeek. 9, inch, L 11/16 inch,

Achterwielen

9.

Sleutel, wieln.flagermoer me.k. 3* inch. L 15/16 inch,

M,2g,;,,c; demonteren van achterwielen

eM
(achter
1Zr2 monteren

E5i:45)

HOOFDSTUK 3
ONDERHOUDSAANWIJEINGEN
Sectie I

29. RESERVEDELEN
ret7e:rtnuwerdt rla,te2rdeZirjr'761(177 1

;r-'0%Oaf """ "'" "b"1""a "la" te "a""ge"

30. VOERTUIGUITRUSTING

irardneit..2rraettra wereterEZP:erattaiattr ael= rda""

1r2Zaitgutr2rjr:rt s
' rd"

Otd
.r1-eerItterrerk2 it:rrerrgarorp471' herstelling" te verrii't"
De vsertuiguitrusting staat vos...jij.
van het betreffende voertuig.

"'h1P "2-de

31. GEREEDSCHAP

ale " aa" ""letaing

d gi 2nt:alvO.1Ore'
1 r:ler,Etnero2g
teta'sac ghet::'7aerEikt22Ei71 :

•1
4

2
1%,
5

6

(:›

AFB. 28 SPECIAAL GEREEDSCHAP
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Sectie II
Smering en schilderwerk
32. SMERING
e• Smeerkeart (Afb. 29)
% renern'
er

t ‘;rit r2d iet,'"rlt2t7Ordri2iangt7elle:tt:
e
hierbij
otg edr:Irjk%
e
nWorden

b. Smeerpunten (Afb. 29)
ve6ji',enert,

zrir,‘.;.°,:tzdecemeztee?.:,;:

—le

33. SCHILDERWERK
Voor de wijze van schilderen en te gebruiken verfsoorten wordt verwezen naar TB9-VW33.
Indien beschadigde 2tt2.
'i' en

ret r::g2 "' 22ktr=lcwoMrer.n """1"' "e"" "" te wor-

AAAAIALIJKE LANDMACHT

SK9-373
VRACHTAUTO:2 1/2ton, 6x6, 4131_,LWB (GMC)(Alle typen*)
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TE GEBRUIKEN SMEERMIDDELEN
WINTER
0:01

,OC'"i:M4

:0 030

I

I

.,,E ,,,ssENA
RSTE ACHTER

7RE,

•

2TETREMndas
SNEERNIPPELS
AFB. 29a SMEERKAART

OEP-222
0.-.
*va w.o.... E. CO0ELL. 1/1.05.055i3O0. ..050HEDENSI

VERVERSEN
PEIL CONTROLE..

KIPINSTALLATIE(HEIL EN GARWOOD)

2ELSENJ
NGEN

ER

AFB. 29b SMEERKAART

FOTO'S BEHORENDE BIJ DE SMEERKAART (afb. 29)

MOTORCARTER
B. Oliepeilst<H,

MOTORCARTER
A. Af tapstop

59

^^^^^^^i ^^44 ^L^ ^ ^ caLit
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^, n, n, ^, i i1=1 , ^3^ 'l, ^^ m

OLIEFILTER
A. Deksel..

B. Af tepstop

59a

STARTMOTOR

DITI»10 (sommige modellen)
A. Olieken.meerpmmt

60

DIFFERENTIEELHUIS (voor- en achterbrug v/h .ittYPe)
A. Vulstop
B. Aftepstop

63

DIFFERENTIEELHUIS (voor- ea achterbrug v/h bflajotype)
B. Aftapstop

A. Vulstop

VERSNELLINGSBAK

KRACHTAFNEMER (bij sommige modellen)
A. Aftapstop

SMEERNIPPEL
vod
steekas i'':;DEspil'it2Pggrj,,,fteega.grz:Zn2Pe""

STEEKAS BIJ SPLITBRUGGEN MET R2EPPA KRUISKOPPELING

FUSEELAGERS EN KRUISKOPPELING VAN DE STEEKAS (banjobrug)
Niveaustop
B. Smeernippel

HOOFDREMCILINDER
A. Vulstop

SPOORSTANGEINDE
A. Smeernippel

7

SCHUIF-KRUISKOPPELING VAN DE TUSSENAS

KRUISKOPPELING VAN DE LIERAANDRIJFAS
A. Smeernippel

69

V/D A.DRIJFAS V. DE LIER EN DE POMP VAN DE 1CIPr,DJIGF,IggISKOPPELING
,

36
TUSSENUUR vin AANDRIJFAS VAN DE .. VAN DE I,IPINRIGHTING
A. ....nippel

70

5GHOMF.ASLAGER

VEERSCHOMMELBOUTEN

JUT

LIERWORMUIS
A.
C. VAgrp'sTop

l,,I.ERT:srfaE
.g.,L- EN LIERABS.LtE:S
Smeernippel itort,...enager
Smeernippeli

73

Sectie III

34. ALGIDIEEN

TABEL II
GEBRUIKERSONDERHOUD

E

WERKZAAPMEDEN

OPMER%ING: Voor de punten in deze tabel die betrekking hebben op
kipinatellatie
i,
en de tankopbouw dient het dagelijks onderhoud als volgt
lezen: VOOR HET GEBRUIK i.p.v. EERSTE APPÈLt TIJDENS HEL GEBRUIK i.p.v.
TIJDENS DE RIT, RUSTPERIODE i. p. v. HALT APPEL en NA HEf GEBRUI% i.p.v.
LAATSTE APPEL.
Brandstof, olie en koelvloeistof
Controleer de brandstofvoorraad van het voertuig, het motoroliepeil en het kcelControleer af
Controleer op lekkage in l'ar2r.121;',,t,:e:nz22,fer.t d;ortuig
Controleer het peil ven de koelvloeistof.
Controleer het oliepeil vfln

" —"e"i"g"'"' r"-ti""'

Controlear de concentratie van bat anti-vriesmengsel in " periode "t
wordt gebruikt (onderhoudsmonteur).
Handen en wielen
Controleer de handehbanaieg (inclusief de reserveband).
steentjes uit geprofileerde 1..Pde
gedrongen voorwerpen ( 0
v;;;;27r
v
.

.. •

e luchtlekkage, eP
....li j . .e ah op het ontbreken van
tIIetagPelt,
Controleer de bevestiging van het reservewiel met band.
Lekkage
Kijk in

re.teene rits‘t'

tg. n'" lekkeg"

brandstof, motorolie, t'"a"'"1"'

Yoertuiguitrusting

2,7:',OOX: visueel het

"f,.
getZ.'d en bruikbaar ".

voertuig""-

g:t'eter; 'e;e ek' re: rg::tallertrt

Controleer of de voe rtuigu1trusting els aangegeven in de 1DL, bij "" ""-" ""wezig en in goede staat ia en op de juiste plaats is opgeborgen.
Controleer visueel
en
"fi"t""' "1""""rbind""
Controleer de bevestiging van de losse uitrustingsstukken.
Let tevens op roestvorming en beschadiging.
Verlichting, richtinglampen, hoorn en ruitewissers
Controleer de
Controleer de v,,==,r,liá:"=.2.2eerrsl't ijr,e30-n.een;.ite„isse..den beschadigd,

WERK

Lul ster nauwlettend na abnormale geluiden en let op e n juist functioneren van de
stuurinrichting , koppeling , remmen , vereHel1iHgabek , redactiebak, vóór- en achterbruggen en tasaenassaH.
Controleer de krachtafnemer e g
ais deze — geb— te.

r

átr,I:re i:,tilzgagte.re'rgriwetbl-enn.r;nreg

t=

s (""enk"-- speciale

Defecten
Otr.:
a

7;gt,t.stel

.f rapporteer elle defecten, welke tijdens a. rit

Veren, ephengIng en k...J...PP...ge.

22d.jt e'ldrf..C.Ze:.eren' ophanging, schokbrekers en-r...tiest..e.

bes.edigieg of

Batterijen
peil
nodig aan.

:r

Hulporganen, V-riemen
Controleer de hulporganen zoals de carburator , dynamo, ventilator , compressor, radiator, startmotor, kcelv1oeistD£pQmp, reaervuwielhouder, ene. op losse bevestigingen oP verbindingen.
Electriache installatie
Contraleer visueel de bedrading , doorvoerrubbers , tules, afschermingen en zekerinInspecteer de massastrippen an hun verbindingen.
Ontluehttngsnippels ven de versnellings - en reductiebek , vóór- en achterbruggen
Controleer of de ontluchtingsnippels aanwezig en schoon zijn an of daze niet zijn
OPMERKING: Voor onderhoudswerkzaamheden ne rijden deer veter, zie VS9-58, HoofdV.
Reinigen van het voertuig

regitectleuiten'digelesZhhrt' l'Ordtsi lgi:g111.:er
en/of et
°'«"1"' ilile‘r:nr"seer:ngere,12%were't1:21.!TDre'zirbrhtende7.;gette:tvtidt,
P.rfre,
beinvloedt nadelig de Infra-roe:reflectie...n...ent en doet het
tuig glimmen, hetgeen niet ia toegestaan. Evenmin merg stoom worden ge-

r , 'he

Cte t:IruktatrvOltirgespoten niet te hoog zijn om bi..c:',,1' 7■ 2,:::15.,51;1::.reZ roestvorming te1eae darre ergntimten. Spuit geen
i s et. rfTpllittltgi

'

WERK

D.

nr

Smeer verderuitsluitend de punten,"ar"' smering
odrelerijkl ronr;: risr""
Laat hiermede zo mogelijk de periodieke smeerbeurten aemenvallan.
Reinig de Herkabel na gebruik en smeer de kabels zoals voorgeschreven.
Smeer de buitenwindingen in als de kabel niet wordt gebruikt.

OPMERKING lniglreeg
. voor het smeren onder abnormale ometend.gheden V59-58, HoofdKIPINSTALLATIE
Controleer het oliepeil in de buffertank.
Controleer dé werking van de kípiWsfallatia.
TANKOPBOUW
CerbrdrerjngreePepeZttrijjettn:titrr' er "" "b"ga en/of de """"1"t"'
en de b"""'"" schroefkap op

rentozt17.2terfror2t;ktr: 2;d1:2z---"g

Tap de bezinkaelbakken van de bodemafsluiters af via de eftapafaluitera.

r

orr'''deebad'irenliZgmejrrbOdr:e2j.Zer Inspecteer de 'eet.'"

deb""'"els

Controleer rettengt2t1JUrt de kZn
t etrredil>ntrigs,trb:;gkestkleppen, alsmede de
ufitaetateunrn bij geopende stand.

^^^^^^^i ^^44 ^L^ ^ ^ caLit

n

n

^, n, n, ^, i ki1=1 , ^3^ 'l, ^^ m

TABEL III
ONDERDEELSONDERHOUD

AAL- OF 3.000 na-ONDERHOUD

INSPECTIE EN PROEFRIT
I.

Bij
worden werkzaamheden
""Itt
."T'd"dert:
""" takwartaalinspectie
‘t e;,-,:,,1 7271't "' "e de
°"
werkzaamheden ng ,',11,,rrt Kt. ' niet
"""
'
De derde kwartaalinspectie is weer gelijk oen de eerste, enz. Hierdoor wordt dus
bereikt dat de met K1 en K2 gemerkte punten slechts om het half jaar worden ge'11-2,1;.teardhiervoor ook het VS9-58.

II. Ala de tactische omstandigheden aan volledige proefrit onmogelijk maken , moeten
uitsluitend die werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij het voertuig niet of weinig behoeft ta worden verplaatst.
INSPECTIE VOOR DE PROEFRIT
Voer

"Eerste
c77 1t gebruik)
,edliCti'itbal(
erlt2b2 e I gge,emr

Verlichting
lichting an kaartleeslampen) st°P-' stade- en verd""ering"1"'"' richtinglampen, instr"'"enyerControleer
rtr
d!ri.oltlingf.rm.

:5 ', : r= d

P:r.-

Motor ( startmotor , nullasttoerentel , optrek- en totaal vermogen , ongewone geluiden , choke, handgasDruk
asOfidier•tbtjgrelleg:nlird:=t:Ircr:,',sdgrtj?;,t.""kel""P normale druk """"t
Controleer of de startmater de motor voldoende draaisnelheid geeft.

"t r""

rtztszrlforge:rgnerzluk, 7,r;t1.1 ...srt:td.....2,trorhrg2! . "ed"—" "" -"t"""- .
Instrumenten en schakelaars (oliedruk-, ampère-, brandstofstand- en temperatuurmeter)
Controleer met volle tank
Start de motor
cd: tz=f,trei..-....LEt.Irli
,re..voert.,gab,....
INSPECTIE TIJDENS DE PIT
Koppeling (vrije slag, niet vrijkomen, stoten, slippen, terugtrekveer, koppelingsdrukleger)
2:nr;:'1:ee; de cslrre t i:•ektelr7o' lkcgtenid 'e P:Pt2E72:f ('". 6 cm).

r

‘triote 'OrdrgIc:IPP2."1,1gt :o:Per= eZ niet plotseling rert,";111Pr en "" sleept.
Luister neer ongewone geluiden
laten
"in 't koppelingspedaal.
Zat de ve nuk1ingshefboot in bij
he t °PP.
enige
.. melen in en luister
defect is."'

or

.t

Versnellingsbek, reductiebek (schakeling, trillingen en ongewone geluiden)

221.22

le :aor2rá'j i r,!2:1:inng'n'I rptegtni. n
e"""n e" "el of de hefbomen "g"""we"
en let op abnormale trillingen.
Luister 2:",:.°021=ng:tr„.11 ,"g in en uit en controlear op goede werking.
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■

Rijd het voertuig rechtuit; controleer de speling van het stuurwiel en let op of het voertuig de
neiging
één
;, enne
t getre;d en controleer op zware punten.
t'
ierrgerr;:e l r rlirkrefIr'
Inspecteer de stuurkolom en het stuurwiel.

st12t

Motor (acceleratievermogen , ongewone geluiden, snalheidabegrenaing)
Controleer
helbcivdr;:netf:Illertr
e.;atl.; hormele belasting ven het voertuig.
Luister naar
voer de snelheid op en controleer of het voertuig lijn max. snelheid
beX.eiljt doch niet Overschrijdt.
Instrumenten (snelheidsmeter, temperatuurmater, oliedrukmeter)

een eenwijzing zijn

Ivrorrosred=dderecit'rerforf'o'nticrol:nrdr:sr:rgdde of abnormale
INSPECTIE EN ONDERROUDSWEAKZAAMfEEDEN NA DE PROEFRIT

Temperaturen (naven , remtrommels , veraWallíogs- en reductiebek , differentieeldragers en o13afiltaraj

Erji

regre.sttr

Zg=fd,1:1,nde irx,r1reli tt't' o<irf:;Zre'fiesirg2tt.dke7diefecte of onvoldoende geemeer-

;E:er:11oververhitte
2"f
..'tl Fardllsriber
e
ic
OPMERKING: Bij
het
Als d:l:e:n1:lenirudlego::
ta

12:112:

andere '
ee;,t1;"
;ISt' duidt

1seZrldrg:k;legt 'onvoldoende

dFtÍ2ht4,5;;;ets'tvde:;r:r2;r,F1?w1:oi:d157a1:hlgt

rOalarzulks
Z:'ggeen

.:Yb''ae

oliepeil werd
rr,get=f;gretteerdtrr:;d:
1 mrt --

--

Lekkage (motorolie , brandstof , koelvloeistof , tandw1e1olie , bougies , sgraítatleken en cilinderkoppen

torol ie,

,ot:ie
k lg:r°,)%rer,-.;2tif.szken en

Bougies (eleetrodenafstend, kabels)
?I=1.7.;;O2ird'e i lUrgi'ertil s

2(7.00rlosdeofe t=lrer,'" af.

KWAKAAL- OF 3.000 MISL—ONDERHOUD
áé

'g 5
16
Controleer de compressie , indien de proefrit hiertoe aanleiding
Maak de compraaaieteat van alle cilinders met de choke dicht en Er*.s.ep geheel opa.; ..teer de

rre-w

bedrijfstemperatuur.
:
Zntnte'le're' Zr:::' ''t:rettrt*",:de2t:'.t :pl>a:i'f'
Batterijen (toestand)
Controleer het s.g . van de electrolyt ven e1ke cel met e
Controlear de spanning van elke cel met een celtester . ;Ort' ee7Ze
plaats op de Snspeetíe -uerkkaert ( L•FOrm. 13902).
17

Batterijen (reinheid, oxydatie, viltringen)
Reinig
leerb: t :i.l.ringt hso22: 'de

""ij

ril'

ezingen op de daarvoor bestemde

en
2`;,7g;i2r.2e."

e'

18

de
"rf

""e"'"""'

erse

o° 'n'tt'esteetrnggs,e",:t,e lrilag '"Ztssteerngsst.,..
nrt.p
ei rd!eltbt.nl e:°IteZelr,dest=e- r
pleinrg 'sresjaleate'i:;:
stelling,e;,age.ing), ' »adie-onstorin,,
Ir.' rotore" °""b"kerP"t"' controleer de werking van de
""t";Zeaneegt:11nrg'Z'tr,erdelell;ear'"
de hand de radiale speling van de stroomverdeleras.
atlob
r e: en de onderbrekercondenaetor met e n testapparaat.
s ete automatische
Controleer
bij
opvoe ren
e
ez
;
e si:nog,e itja gs st ta p:a tar mia Pt, de :. de
o rtm. ee eia: pec ah en pn tg tr. egkgie e vre Vos tod egldbi ge ki

tr
:ro r.:t

5;te erk:1

R1eppaWmeebsnisme (klapspeling , klepdakselpekking , ongewone geluiden)
Luister naar abnormaal tikken
Controleer en stel zonodíg de ri:p`ptnkt7,Prg:oi.2
en 0.020 inch uitlaatkleppen); let op
gebroken
en deksels; vervang de dekselpakkingen.
"

IIV °-ert=ne:

Met
therm"t't"'"I''ot"'"' "ntil«"
°P vervorming van de lamellen ven ""
""1"°" ' °" "1" d'"
r'j i lgterordlel escra' 17.;ei Lo7."j„SP"'"1
Controleer
Controleer retullietleve%tOprirei ntZiraz to'°er " le vloeistof op vervuiling.
mengsel met een hydrometer.
oor.
T,irS =.2ghtelts';:t12s2ra:f‘arsf,:tib'J:r:.
•°11e.1:„'-,ag:"„17j.""hre"n koelvloeistof.
grZZI„.1= d!di koelvloeistofpomp op lekkage.

f

21
. eninspecteer de t"""el"gre""' rembekrachtiger
'Or7t'roleeee'r'cl:e‘tro"tten'alrZtrliael‘(Pkt't.f.14t1.7r
23

Spruitstukken (inlaat, uitlaat, varmteregelklep, lekkage)
Inspecteer
o
eer Oi rde d%erMt:e "g2reiteej; teo%:esell=ndestIPIrst:rtkP(Pt', "ge5'7).

"

filter, filterelement , bszinkaelkolf , carburator , lekkages choke - en ge aklepbedieningsorganen)
Inspecteer deze delen en let speciaal op een soepele werking en de mate ven slijtage ven nasen en
Controleer of de chokeklep volledig
ledig opent els het gaspedaal wordt

icrgzd2rt .1. d..h0—n°P

'ingedrukt".

v°1-
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Controleer de zeven in de vulhalzen van de brandstoftanks en de kettingen aan de vuldoppen.
Neem een va uumtest en stel het nullastgesmengsel af.
Test de druk van de brandstofpomp ( pt. 50).
andstoffilterelementen en
Wig de
r`2'dIt'off,11-saN.
.„ weter te verwijderen. Vang de af
op. Controleer de ontluchtesng van de brandstoftanks.

re tk,;:=2,atz , -2-2 ae

25
de stuurarm
c'
(p2ttl.:2Z;findgeoere'reZte:ZgVe2n,e:P217,11gbbar,'ne:e:rgerreberje.s"g"g en """g van
Controleer or de borgmoeren sen de stuurstang niet .11. loatgeweskt (sla pt. 132).
Controleer de bevestigingen ven de spooratengarm en
Krik de v eibrug op tot de wielen van de grond gijn 1;:= . 1sst etn.rdel o.a.. gehele uitslag
van links naar rechts en omgekeerd.
WAARSCHUWING: Drees bij een stilstaand voertuig met de wielen op de grond nooit aan het stuurwiel.
Controleer de speling van de fusee s.
Controleer het toespoor (pt. 103).
Controleer de wieluitslag (pt.102).
26

Cabine (portieren, ruiten, kaptogen, zeilwerk, "tP—t".' bekleding, "—"k' identificatieplaten
wearschuwings- en instructieplaten, anz.)
Inspecteer deze delen en let speciaal op een goede bevestiging "" de "'".
Controleer de portieren, r
oorruit en bevestigingen.
Controleer de zitplaatsen en bevestiging.
Maak een algemene inspectie ven de apetachermen, opstappen, kettingen, kaptogen, dekkleden en rad.,
Controleer het verfberk en ge rJe of de wearschuwings-, instructie- en idaWti£itetiepleten aanwezig,
bevestigd en
zijn.
„,.2:sle cabine stevig sast. Maak de bevestigingebouten sa. de stuurkolom
V.Zene de bevestig...boot. sen a. cabinesast te draaien. zet deerne de atuurkolombeugel
weer

gr
27

Inspecteer
en
Inspecteer drealdleipredeer:rd-:';odl:siird:s2i2

de
. t"'"'"

28

e>' ,Inigero.ndledirg22:1,:r126: 1,:e "ptrt11' gr.nde v"tiel"Pl>".
7e1r.:1 elsre ootnb:drisi gl 'aeirl- ar :nrarj ufVen::;:::! " (''"er" "bi"e ".n l'""
29
Controleer de ,r`'
er,r:*.‘t,171tg n„'2,1rd': ,'17;,;.''st.11r,s‘t,71:rlt t Z ff.;2:gt:21.'st °30

82

Chasirem(buk,vndger(schuivn,bk
veerhanden (speling), schokbrekers (bevestiging en lekkage), doorzakken),
‘,
veerbouten en
Controleer het tbaesísraam op breuk en loszittende verbindingen.
Controleer de veerbladen op verschuiven, breuk en dooraekkeW.
en
'o',:ro:l'eeee's
of
g:2rsOlee e rs
resrer;g7g9'rea:
7trdrkno ' hdetvehta as is ts ts e. n.
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i
31

32

Aandrijving (tussenas, flenzen, flensbouten (bevestiging), tindwielbakken, voorbru g
reectiestengbevestiging , ontluchtingsopeningen en ventielen , oliepeil)
,
Controleer de tussenassen op speling en draai de bouten "" " "PPe"""" °"""°
Controleer o£ de kruiskoppelingen in lijn staan.
1 "st'
rming en lekkage.
Controleer de ov rige punten op speling, v
Controleer de ontluchtingsopeningen en -ventielen van de tendwielbakken.
llitleatsysteem en knaldemper (lekken)
ve at.
geluiden en 't °P le""
ill=cts':nrodi"gzlearietSt%1:tgrb.Ztderri ongewone

33

uitlaatgassen.

Remsysteem ( remschoenen , remvoeringen , remtrommels ,
ankerbouten,
steunen, hoofdrem- en wielremcilinders , stalbouten , IXttersZ!:°re"Iri'ddge-n5)-d"°'

TFstjj'd-Fge'n. voorwiel
met naaf en trommel (ptn. 115 en 127e) en controleer or de remvoeringen zod,
klinknagels t"
de remtromdat
"1""° 5."°
1°°P
t'
iee'n '. "PP" "n d°

,C

Msg:Oje:k"j'en

OPMERKING: Wordt biJ dit afgenomen wiel abnormale slíjtege of een defect geconstateerd, demonteer
C2t;OterOO-rhiorbij de afstelling van de wiellagers.
2-Jaarlijks of 20 . 000 km tandemstel , naven en remtrommels ( tandemstel;speling wiellagers , remsysteem)
Verwijsar alle wielen met navan en remtrommels . Controleer deze en ook de overige delen van de
Demonteer, reinig en controleer de wiellagers, verpak opnieuw met vet en stel ze af; zze ad 33

lee ricarer, "25;rari rs 'elrtt braritidgi■: ig')'' °"1"g' tedten'esInspecteer de

°"'"nging'rganen' "ser" breekPen
: ±l in

grZ;.
P t""tel

kerosine,

Smering

rit

oMi

e°

I
d ZeI rswe' sava::ndef, v g=e'llew:rrt.l 2,1=t
37

'" "eert"" zo mogelijk samenvallen

Kipinstallatie
Controleer de werking ven de hydraulische pomp"
Lest hiervoor de laadbek enige keren kippen.

"t "der-

L ,,L11

Sectie IV
Opsporen ven storingen

35. ALGEMEEN

are eir=tle b1",}entil'irg""crbrindteeb2= :esrgel:grerrdi:1:17117.").J.keesroXlc=drel7,.i ■k.‘g oorzaken
re,inillIwo ec ireiZg' ,a,:rgrerheetchterzl:o2r,i;z.,;:2::,-le eenhengsel I•
l

In daze tabellen
worden hersteld i ="0,reaers,b

Storing
MJTOR
1.

tr="—it""t"

ora'! "; 5t"" de batterijen

a.V

b" raer2 ter bels ""k"m"
. Vervang de seG525. 3r (P5. 72) e
d. vervang de startmotor (p, 72)
e'Rondeel van startmotor gri j pt
niet in vific gwialkrens
a. Defect in het ontstskingssys-

b. Vuile o£ ingebrande on
punten
c. Defecte condensator
d. Defecte bobine

r,:212.17,

e•
b°'±" of
'Ingebrande
verdeler
-t" ""

g• Controleer het
h. Start mat vol geopende gasklap
s. Onjuist ontstekingstijdstip

oet et

4. 1,1 , ,,,, : n ia.,et ef bij malies,

a. Gasklep van de carburator sluit
4"7
da carburator goed af
te var of onjuist nuileattoea. 7;;"5]

b.7l
.:::opbe —..tsproeier
5. :ter.crtrdeZ" op "" of

e. Stel
, ;' t.et t7 g"" d't"
goed '2 1t

b. GegOtrecil•edelreitr""1"g"

b. Vervang de ...urmt... (p , 47 )
e. r:"1.'etle"reGleeTtrclrel;strjer

b. Defecte bougie(s) of condensator

r

ag7.7trti—" bougied. Verdelerkap " ""r ingebrand
of defect
6. Motor draait

d. Vervang deverdelerkap of

.rr

a. g.i het .gto

op

tr;. °'

el"t"""f6.Vuila
stand
2,,de"rkep gescheurd
e.

r.,.:

B,Sebfstre gi( egethe-Urid: iso7. Motor slaat over bij het pp_

.>

b. v(7,ze.r";,ttele"
e. Vervang
k...)

b. tet f.,,

toner

tii"tip

schoon en stel

e. Vervang de "tor " ""elerkep
d. VerVang de kabels

gr.oni '1"t"-

«. Vd:21=lete'
b. 1=0,1,dof ""r ""he",

c.r,E2r'

dtorg:22: staat

8. Meten pingelt

d. Acceleratiepomp carburator de-

d. Vervang de carburator (pt. 47 )

e. Brandstofpomp defect (te weinig

e. Reinig de brandstoffilter en/of
frt7 pomp

a. Ontstekingstijdstip te vraag

a. Stel

b. CI1E2ktP;t: f"tting de
a. Ontstekingstijdstip te la"
b. Tollgutkt;i2f"tting

in de

;Gr.' :::

ontstekingstijdstip

b. Rapporteer
a.

Stel het gtt'tek:6'
b. Rapporteer
c• Test e

vang eventueel de

de radiator af
d. Lage compressie ( gebroken klepngende of verbrande
ile

Z,nr

LO. motor loopt warm

Li. Motor blijft kond

e. %ie,e kleptnimeleerafstel-

e. Stel ef (pt. 37)

e. ss ,,t,te , werking ven "t k",

a. Raadpleeg KOELSYSTEEM hier"

b. Ontstekingstijdstiptelaat
afgesteld

b. Stel ontstekingstijdstip af

e. Slechte werking "n het koel-

a• Raadpleeg KOELSYSTEEM hier"

e.

s. Stel de
vervang rd•rr,',2

b.

" le"ei"""e

15

2Jt ).

brOU:gii of uitlaatspruitpakkingen of lek-

85

Herstelling

Mogelijke oor."
KOPPELING
1.Koppeling slipt

s. Onjuiste bedieningsafs
b. Te heet geworden drukv
c. Koppelingsplast te vet

.r

e. Stel
(p', 44 )
b.Vervang de ...groep (pt. 45
c.Vervang de koppelingsplast

2. Koppeling pakt plotseling

c• Vervang4
3.Koppeling komt niet geheel
vrij

e. Tp,/,,

tsvp,12,1s1" van h" k"-

.. stel

.r

r) kcppeling.pi..t
(Pt. 44 )

b. V„eijan,,, de koppelingepleat

b. r4
e,12:12:torte"g' e"4.Koppeling ratelt

a.Vervang of herstel (pt. 45 )
e. OITItg:Vd= 1""ged"1
b. Drukgroep niet goed afgesteld

b. Rapporteer

BRANDSTOFSYSTEEM
1. Geen of weinig brandstoftoe-

a. Brandstofpomp werkt niet

a. Vervang de pomp (pt.

b. b122ire:2ct: ig=2:tr"e

b. Spoorn It.1"
,

(

en nepen."

c. ::::dstofleiding verstopt

c.:2. de leiding los en blaas

'Brendstaftenkdop °"t"c"t""apening verstopt
e. Carburator ontregeld of defect
' Brandstofkraanverstoptof
defect

d. Herstel
e. Stel af of vervang (pt. 47 )

INLAAT- EN DITLAATSYSTEEM
a. Scheur in het spruitstuk
b. Defecte pakkingen
a. Scheur in het spruitstuk
b. Defecte pakking.
KOELSYSTEEM
1. Motor blijft koud
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e.

in de geOP:n1:etst:dbij-12.
b. Ta lage buitentemperatuur

e. Vervang de thermostaat (pt.63 )
b. Dak het voortrent ef

.. Onvoldoende koel"""t" in

e. Vul het koelsysteem bij (pt.59)

b.Koelblok uitwendig verstopt
c. Koelblok inwendig verstopt
d. Thermostaat blijft dicht
e• Slippende of gebroken v -riemen
f. Defecte ovendruknediatordop
g. Ontstekingstijdstip te laat

b. Bl.s het keelblok door
c.Vervang de radiator (pt. 62 )
a. Vervang a. thermostaat (pt. 63 )
f.Vervang de nediatordop
g. SJ,,1 h: ) "t"ek"gst"dstip af

h. Koelvl.istorpomp defect

h. Rapporteer

ONTSTEKINGSSYSTEEPI
a. Verbindingen los, vuile
braken aansluiting
b. Bobine defect

""

sZ rf'st:,ntinge-

c. ratttrii t

n. vervang de b.i. (pt• 89 )
c. d(2;,,,t,i!,:g)7, rf pr
ve,ve
,1 de on-

no, 0

d•Vervang de
veer (pt. `6>rrb"""""t
e . gg:',1,erilregte.;:rdt::,.:21i"n "'e"
g. Automatische voorontstekin g van f.
g.

valrgrg:Peá",renl:r°
0i dg:1",1:%11en
-

b. (bh=brekerp.ten vuil of ingec. Rotor op stroomverdelerkap defect af vuil
bij da

d.

=rhre t= ritr

en

ni. vervang
Fg'.ig8 ; ') sneer
2. Vervang de verdelerkap of rotor

,

crjg'.;

b. l ie
r'reng en stel af
c.
rot— or --erken
V(Irt7•7

r

ra.railtrg rn'sweer"°'

e. vervang de condensator (p, 87 )
f. Vervang de bobine (p, 69 )
STARTSYSTEEM

r, )c, laad de batterijen op

a. Vi
gecorrodeerd,
b. lttleTtiOrin
gec. Startmotor inwendig defect

Jtl 'a'as'ee-

.ta 'a 'rttl7ab.eet: i•'1:f se tc '
eensluiting

b. rt'b'etjr(p'tra.st7g vervang de
• Vervang d. startmotor (pt. 72 )
e. Vervang,
gen

""si"tin-

LAADSTROOMSYSTEEM
h.Teneter (Pt. 92 )
• 787,8.8 de dynamo
de stroom-

9
b.
Stroom- en sP.n.ingaregelaar

2*

12::.

niet constante

a. Slappe V-riemen
, , : l.vgceeont:.allctte.r ai e:tses
. ,,c,cstfe,ili ,c r:es,;e
b. i f.:,

5;.

o

irorocl

c. Vuile
d. Stroom- en spanningsregelaar
aefett

Ven:F2J•n

e. ;:r
6 izg,„',i:g2.-z:en d(eptrglt:r7 -

0,

a. st.. af (pt• 61 )
b. Herstel of ""'engncit
ri(;t;,t. ,ren-;6eg)e. g g
c. Reinig de collector
':;.:
d. v,:e.rg;airel!ndeenstdre.

garl?,;ge-,
g
87

Herstelling

Storing
BATTERIJ. EN VERLICHTING

2. Oververhitte batterij

e. Kortsluiting in 1,...,0.1
verbindingen,
b
broken kabels

.. Vervang de batterij (pt. 77
b. F=ge=1: verbindingen vast

a. Kortsluiting in de batterij

a. Vervang ae
Controleer

batterij

FgEg21;21=gzt.
i!
b. Battarijplaten kromgetrokken
RADIO-ONTSTORt1 INSTRUMENTEN EN
1. Radio stoort

e. Radio-installatie niet goed ont- e• Rapporteer

2 ' %ertt'f.erPe""urmet"

a. Vuile of losse aansluitingen
D. Inwendig defect
a.

e• Reinig of maak vast
b. Vervang de meter

M:=1:11:=1 en/of t"h°- e. 2=gongt=k2:ih'Idsa. Reinig of maak vest

VERSNELLINGSBAK

a•

T,:er,abll'otfeeïfet,'Jg,";:},:t2vg::: -

..

Koppeling komt niet "ij

a• Vervang
a,le versnellingsbak

a.tigs,leedreli:fstPt.12 het "PP'

o. Versnellingsbak 1" "n koppelingshuis
d. t enl.ging schakelhuis oh- d. Maak vest
3. 12,,,,Iting blijft niet inga-

a.

lagers versleten
b. Schakelvorken

"

e. Vervang de versnellingsbek

e. Versnellingshak "t 1" "n koppelingshuis
d. Motorophangbouten :::t"
1"
e. Schakeldeksel Zit
REDUCTIEBAK
1. Moeilijk schakelen

e. Schakelhefboom klemt op as
ó.
rittro:legvae2;g'entoif'212'
beschadigd of versleten
Torj=1

88

:%:21n 1=trdrgel

Rapporteer

• Rapporteer

TUSSENASSEN
1. Abnormale trilling.

a
Delen kruiskoppelin g
,.1.1eztgrg:.

ttig:t=r0,,tr gg
"f )

VOORBRUG
s. Sterk gesleten, defecte of
voldoende gesmeerde
tiqcha koppeling

.11.: t e„""

b. Pi
gen'elde:fhreZ=1: 1
c. Wiellagers

(j'oZt.'10e5).' smeer of vervang
b.
stel

of

ACHTERBRUGGEN
e. +
4;eb.

r1.111g: ■7o'flieo'negl'.: 2enfdrget ld.

Sg:Zell

kroonwiel niet goed

paTcl"r. vervang, stel af of
,C2x1t.
b. Rapporteer

REMSYSTEEM
a. Onjuiste pedaelafetelling

"Cit'Ill gvr "et "—
"I°
ta.°;.:Ztjettjne.11 3

'•Defecte re gelklep
krachtiger

"" de rem"

c. Vervangisderembekrachtiger
d Stel af
a. Stel af

beschadigde ...negers d• Stel af of vervang (p, 105 )
. ng11d9e wielremcilinder rem"el"""1"V(p't."
systeem (pt. 113 )

• ,rgre.f: fe, "PS
f. g
t
3.

erl2Ictl e'lljrit': gee.
u 12."11thd"

2, rem bl...rt bij het rem-

2t7Tege;:%:Id

trog.. "1111.1""

s. Stel af (pt. 112 )
b. Remankerplaat loa
voering of bren

ring
hij lichte

Stel af

4. Td2"oirrare:Iratrg
5. Re... blokkeren

s.

ar =

rilr

tee

tng i" hoofdremsysteem (pt. i13 )

89

Herstelling
b. bt,tr
hl e ,cilirkiercups blijven

°' rrt:Itr irr'1°"

°. v.t:g

b.Vervang
t'.g."11.
dend ontlucht het
systeem (pt. 113 )

viel-

2;,7,:nretrfrezzlze -

e. Maak vest of vervang (pt. 114)
a. Spoor de oorzaak op, reinig of
vervang de r mschoenen met remvoeringen (pt. 114 )
h. Stel go., .,
c.Vervang (pt. 118 )

9.

r:412:trg (°""1 k°"

e. Lucht in het remsysteem

.. Ontlucht het remsysteem (Pt•113.

e. Lekke zuigercup

a.

VhiEUY:efrIel:e.1ht
)1:

re 12:.:1,2 ' orMl!vrv,t"-

b. ,,2 :
10-

:=Ze totnigta: ::

do

a. Lekke

'. Vervang de

in ho"""-

ayataam (pt. 113
remslang
b. L,,1:12=:22g'

ei.

e"

Draaig
lucht het remsysteem (pt. 113)

WIELEN, BANDEN EN NAVEN
e. Wiel verbogen of losse beves

d.

Warmgelopen, niet

e.

==telt.:77
."."gen
"."g "

a. Stel ef, vervang

b. Lekkende vetkeerringen
3.

X ‘7,21 11,;!" on

geli jke

a• Ongelijke bandenspanning
b. Onjuiste voorwieluitlijning
c.Verbogen, slingerende

a.
g. trast ig:11: e de eeerge
b. Controleer en stel af (Pt. 102 )

c.Controleer en vervang (pt. 125)

„
stel af of vervang
goed
d. Controleer,
d. Bee:11:1:d2:11:fger
d"ge
en vervang (ptn. 104
e.Versletenstuur-ofspo"""g- e. Controleer
kogels
f. Rapporteer
STUURSYSTEEM
a. Vastzittende stuurover
b. Vvrehitern:repOZ)diet
e. ste). er (pt. 103)
d. 0;,.t2,
(
3,;r, vereen, en stel er
a. Onjuist toespoor
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e. controleer en stal ar (pt. 103)

Herstelling

.. OeYecte
brakers """'"g °I• "h —
1. si=e.ziating los of niet
a. Bevestiging stuurhuis los
Shimmy bij lage snelheden

4. Shim, bij hogere snelheden

a. Onjuist toespoor
^. Onjuiste wielvlucht
.. Losse wiellegers
í.
rzrzEitr
"'slet"
3. Losse stuuroverbrengingen
s. Wielen en/of banden uit balans

c. C( ';=1-rOreneel e44)". ""eng
d. Stel af

e. Controleer en stel er (pt.109)
b. Rapporteer
c. Controleer en stel er (pt.127)

e• =glertd7dberd'rirta" er
(ptn• 125e . 126)
b. Rapporteer
" vervang
c. Cat. 1747 ' stel

d. Bevestiging

5. Trekken neer é, zijde

e. Losse stuuroverbrenging

e. Controleer en zet vast

a.

e. Breng de
schreven besp: tri'» 7

hendenenenning

" '"e -

VERING EN SCHOKBREKERS
1. 0:1,:i2.41,oende of stugge voor-

a.
a. ,te.",,te!,trd'::"e e" vestzittenb. Schokbrekers werken niet of te
stug
e• Veerbladen gebroken of """-

r:211,1Zitie:t• 7;t7M'g "" "eraf of vervang ".Contrlear,

,t.

a. Vervang het voorveerpekket
(
Vervang

tinkende
3 ' tz'on'.,,e. e" le""

e.

c. IIS:cntireene veerstroppen en

"""er-kkei

=„ntolt,"" voorgeschreven

d. Gebroken veerbladen
e. Verslete
n bi■,dEgenke
r e rn 2'atre
l
4. ,°:tren"
,

of

a.
de veer

ee""rl

5. roltere of te slappe ach-

en vastzitten- a. Controleer envervang

e.

"et e"-

a. Rapporteer
reetang:rStre""""e"le""

b.

voo
re steunen

1" i"

b. gZ e tscite=' ::ntel:Imtnit7t

KRACHTAFNEMER VERSNELLINGSBAK
a. Verbogen, onjuist afgesteld of
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Herstelling

LIER

t• =.2tree" "et

na

"t

e. Kleuvkoppeling " "" "geb. vervang de breek,. (pt.159)

2. Lier houdt de belasting Niet
b. Voering
t
van de lierrem

a. Stel af (pt. 156)
b. Rapporteer
.. Stel d. rem

r:,14,,,,t,1"ea" "" bij

4

e..:,t,i,""e"" niet goed efge-

.r

(Pt. 155 )

e. =. d:G t"""."1". "

het
KIF1NSTALLATIE
s. Onvoldoende .1" " de pompcilinder
op e" te hoog "eb. Motor

c.
ME2:']::::::1:Int

. Vul olie bij

c. Plaats de bedieningshefboom in
d:ihg:g:teke"
"HOUDEN" en schakel de krachtafnemer uit

a. 0,,,remde olie in de pompoi-

e. Vul olie bij

b. Gebroken b"ekp" " "ad""asspieën
c• Kapinrichting overbelast
e. Verminder de lading
d. :2:12,2,4,"iNd"""i" goed d. Breng deze op de juiste wijze
aan

36. ONDERHOUD
a. Algemeen

r

lt dve ' llti's igg'atrter,',e'srtele s'glIre„b'erd: ts'etl'ent,lr,

z.v.iit-re':,:23r,r,;21,:ntzleor.r —n

de

b. Veememtest

el

dr ' tiorde
reinig deze.
ti . 67) en controleer het entstekimgatijdatip (pt. Se) .
de benzine

2b) nra'S'PflZfer Pltsem
: 1 7 ■1■;pemP (Pt. .) en de ber.... )-Ridingeu•

37. KLEFTUIKELAARSFELING EN -AFSTELLING
a. Voorafgaande werkssamhedan
Brang de motor op bedrijfstemperatuur (minstens 160 °F) en laat de.e tijdens het afstellen draaien op
b.Verwijderen van het kleptuimelaerdeksel
- Maak de motorventilatieleiding los van de nippel op het klepthimelaardeksel.
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r12

.B. 31 VAN ELKAAR GENOMEN SPRUITSTUKKEN

: 1''72.;w5rt:s tjw:si,tOg,obrj',".,L7r.te, ,,,",:..nii,r.:n. t:re elnap=d: t-tues2nUltI:rt

i

t'l n
l ' astspruitstuk en neem

f de spruitstukken niet zijn krom getrokken. De afwijking mag

gior 're;

2 tgrrrr
t jltrorgre is'Petnsg.usi,t;:2rtg'en.'
g
de """g
Ztrtuk i :int r:ev'tIptng.eer ierrdtgnde moeren r.

.B. 32 AANBRENGEN V. DE SPRUITSTUKKEN
21 : .';11-11t,esrtU.ZakliTnE

43 . 111.1t1 1: tastrP'riu'j,r1
95

chterate
de spruittukken stevig vast.
pijp en het uitlaatepruitetuk.
d liggen en monteer de uitlaatpijp

a.

motorventii.tielei.n g
d
motorv.^..
v'rbin
het T-stuk asn•
49) en verenigens de luchtfilter (pt. 52)•
de rart=rtItle P
- Pl"" tect i rlIfemperatuur
ad'
konen en controleer of de spr.itstulutonron N.nd
FsstRe-

: Br:ggkl9tbg"gh:1;_l_d
2

eprreteniarsell

- Monteer de carhuretar ,

or;

. • 47

ATiN

39. MOTORCARTER (Afb. 33)
s. Beschrijving
t" bestaat uit
oliepan, een
inthetoli everannelbek,
"" Pl
doch P

12t27.2i
:nZergeekt

irr::

bevestigd.

AFB. 33 AFTAPSTOP EN OLIEVERZAMELBAK Attapstop
1. Asnsuigstuk
e
J: t.27

t:

Olieverzamelbak

"wscHijwiNG' schadiging van de olieaeef te voorkomen . Dit werk mag alleen in een hoger echelon worden verridi t.
b. Aftappen Fan

a.

olie

brengen. Controleer
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Zttgg":L' Iae r!rt‘a.pr,t.:p}." .=ugi !aort2L.r.

°aai'

alvorens"" "" aan te

AFB
1. OliePilterhuia
2. Filterelement
3. Oliefilteadeksel
40. OLIEFILTER
e. Be ecbrijving

rl'ri 5111.Fidgr:I

. ::111:t12 III":1:11 " a,t

:De
mrevrzi:l
d eaEn; vdgel7
rediinFg1;1
het motorcarter.

g:i're7

rol

j;Uct rg

4;erel:rar‘

g' ar;

b. Vervangen van het ollefilterelement
- Verwijder het ol1efilterdakael met pakking enveer.
- Verwijder de aPtapstop en tap de oliefilter af
- Licht het oliefilterelement uit het huis.
- Reimig het huis en het dekaal; wrijf alle delen droog mat e schone lap.
- Draai de eYtapatop in het oliefilterhuia en plaste een nieuv noliePilterelement —een nieuwe dek-

.. „vv.—n v.n ae complete oliefilter (Afb. 34)
(í) verwijderen
: Naak de invoer- en afboerleíding los van de oliefilter.
(2) Aanbrengen
: nrtnad:efriette'dei„tekr-lerrefv2:-'1'etr■

- DratELIgidrp=2

2:1= :g

ig de klembouten
1

211:1;tet.lernter met de vier

b

1=01<bt:rrg0871%.t

41. MOTORVENTIELATIESYSTEEM
a. Beschrijving

re
dt

n Inchtcircul

L i'}fl v

inda m

tiztia.Ets
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AFB. 35 LUCHTFILTER VAN H. MOTORVENTILATIESYSTEEM
1. Filterelement
3.
2. Deksel
4. vi,',,- ,rro7dr:e.dupdip
ba Reinigen ven de luchtfilter van het mDtorveoti1atiesysteem

=

,1,:dv:„tzt;n1 egt„fete.7,ride: :tedr2r;:t=2:."- -

— Doop het element in motorolie en

het teveel aan olie uitdruipen.

– v" "t "" t" "t
oltejetrdrPterclernig serde old re■grolpljp.

de vleugelmoer goed vaat.

gc

c. Reinigen van de motorventielatieklep
da leiding van het k1eptuimalaardeksel e an de ventilatieklep.
=,T=,
`1;2r de klep van de T—vormige nippel van het inleatapruietuk.

= Dra- gde"s1;1:1:71:',a,",e'Zt.1 1,27rt.l.Z
het

=

J.,.

ItZeMerl'arjek:el en ..: Pde
— Draai de leidingwartels stevig vast.

d..e.P met veer uit "--"""s•

2t

inlaatspruitstuk
en
' Pst ko;hernld
sn
e.:t:,P

Zntlatieleidi„, aan het

42. MOTOR
a. Verwijderen
het 'tweede
roto;17

98

t
van "n "g"
ollelrotrCj oh:erri'rk

echelon, mg"

"t toestemming

E. Ont
F. Uit
G. Ben
1;:}Startmeterkebels
J.
E. rttrl= ip
(1) Voorbereidende werkweamhedee (Afb. as)
- Sla de motorkap op en demonteer de mQforkspateun (A), zodat de kap tegen de voorruit

2

"Iiiri'd.57zIldr',5 1:ndaer di.-- het

carter en de veranellingsDak.

(z) A.n de voorkant v.n a. motor
E=I:rr á: rjátgnr,
- Verwijder zes bouten, vaar
vaatgeaet ^ neem de nummerp
zifpaos1an is vastgezet.

e radiatorbeachermer aan het rechter en linkerspatbord ia
f, voorfa tien bouten, vaarmede de radiatorheachermer aan de

_ n2rire::

;21:zt't,s2:11:et,.s2n ring weer handvest worden sangebrac
ac:J.r.:rveri7.;,-de•guct.';',; 7:'„i'dte're°.;:tsre"..torst.— (D).

vaarmade de tva. radiatereteeestaegen (B) een do radiator(C) aan de onderkant ven de radiator i

- Verwijder

99

. _ Maak d. ...toringsotrip (E) tussen het chassis en d. .tl.tpijpflens (F) los ven d.
PijP
- Uervijder Lues moeren en teWduaerriWgsn van de radiatorsteunatang een de achterzijde van da
Pig

Ft

: Verwijder

;.... bouten met tandveerringen, waarmede de steunstang aan de radiatorbeugel is be-

de

' e reedraZto=aermer met radiator en trek beide delen naar voren en omhoog van de
(3) Werkzaamheden aan de rechterkant van d. motor

(6) Werkzaamheden aan de onderkant van het voertuig
- Maak de k

rIt' lei trirgit:lirbe-

t112ert.h etk ge.

"'-

steun en

krik

ral; motor achterophanging.
motor niet wordt
e

..122merga

borgdraad uit de houtkoppen van de onderste bouten vaarmede
lingahuis is vastgazet. De bouten gijn vanaf da binnenzijde ,'':„ het
pbouten en vervolgens de bovenste tapbouten tussen koppelingshuis en ver-
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_

AFB. 37 UITLICHTEN VAN DE MOTOR
(7) Lichten ven de moto: uit het voertuig
eens
de versnellingsbak een
op de prisa-as (V) komt
tijdig naar voren om de we;:

van

""k: kt

AARSCHUMING: Laat bij deze werkzaamheden het keppelingsdsuklager niet van de entkeppelingevenk
wordt "'d" opgetakeld
- Alsdemst"erst
rs::
Buig de voorste zitpanelen ee weinig van elkaar om de motor geheel vrij te maken en trek de
- meter van de voorkant uit het shaSeie (Afb. 37)
b' "nbr
(l)V eo no:re'b
ldend3e 6

;;;ESbe . deedei

t ve s•' re;' :smsol.;e:sseli7DrP's
delen goed
- Controleer ook o
los tussen de tv
nieuwe motorsten
- Controleer de ru
de ond
- Plaats
- Plaats
- Breng
motor
°dr:

r"andui"")

em de motorsteun van de dwarsbalk.
ertsplaats de bovenplaat op de steun. Zorg, dat
na of de rubbersteun past tussen de bovenplaat

!:-

.11eirat:,7,,r-22:v.r.1.:ttzerztb‘otrp.rert-ugestl'zer,biz:ztre:

'ge!:%err.2b!1:1,'..

- Plaats d
Aanbrengen
: '7.2teg-grie:=2;s:11ZgsljatLP12:sdan:letterjghrh2Ers" staat afijn.

VC VC
gt in de ontkoppelingsvork.
ij gelijktifdig de prise-as i„ het kop-

't:P :ig g

Z411rtjel g:b::'el;
gt

plj' 71:J2);

t::t 211!1.t 1:11;e
kso lt

01:P::::::::n

ak aovar sakken, dat de motor op de juiste plaats in het

te
,71,'1,11,,Z

i1:21:

'd'Pet' e 'n1kr, s. ei'lka2r2r

:Zna

achterste
i'd,,eg:;:t.°2rgmelrvr

de

:irolt

e' ;:e t"P-

draadgangen
e v̀reerdrEoge„

et vliegwiel op het koppelingshuis en set het deksel vast mat vier
toríngastrip (U).
steun tegen het koppelingshuis en de versnellingsbak.

rot 2;7.7.-1
'

rgli)e)::17:ed: °=ea:r:ir:Zistang.
s
(3) Werkzaamheden aan de linkerkant t va(z) d::::o: ilibdor. zorg er voor, dat bij dr robirgr or orpii
temperatuurelement (R)

- 'lr..2?•an'jf "?;' : f're :.7.t

e tr eribT elt

-

'y' :75:' 5.2edrukmeter. Gebruik bij het vaatzetten twee sleutels
de carburatorbedieningshefboom, welke aan het ci-

'mverwrr"Zir):e
e
van
ti:1:rtiokul s bevestigd.

nieuwe pakking op de uitlaatpijpflens (F).
aatpijp aan op het uitlaatspruitstuk met de ontetoringsetrip

- Plaats
Breng de
(E) onder

claxon en
aan
bediening '1)rt'r):krcil'el'en'd

de schroef_

Bh7t0) k::: 12t: ia rtMleiding van het inlaatspruitstuk.
(a) Vastgeklemde type
- Plaats de luchtfilter op de carburator, d,aartplj,lestbout aan de zijkant ven de luchtfilter

O.M.t:r :rl
- 15131 7t v
,en: t ‘ lfttg P
t:g
..,;),21,2t1

1 c ed:1
(b) Flenstype

ht'fil't' :r1:: ,:ti f

a sgt

dratii drklembout vest.

: 1›
chtt
t e:vttmlrirtieZ:1::e7 bur't°r.
i rechterkant '" P het
(4) Werkzaamheden aan de
Breng de
vanodet::hterste tapeinde van het kleptuimelaardeksel met
onderbreker.
letel,,,tmotor.
kabele (J)
de aansluitbus,,) aan
- Monteer de
d:)::b5
Breng d, 20t
(H) en de kabel
"
- Draai
- Plsata de benzinefilter op de steun en zet de filter met tva: bouten , veerringen en moeren

el

I!

flir i

- Monteer de
cZtt:is?ji'
niuit bij een volle benzine- Monteer de be
, etr 11::171t1'i ng!' ?Gle jintbe
l
boven
tank de
--n-i'eleidi"g
rembekrachtiger in ae flexibele leiding (P). Pleets de
en de vt'l '''.
Se'l ee:1
mer.1:2arritella goed ;'
(3) Werkzaamheden aan de voorkant van het voertuig
- Centreer de opvulplaten en het onderlegatuk van de radiator

:,J.: me

pt't

n met twee stukken isolatieband vast, zodat ze bij non-t het
r
:e.
,,,,'1). 11,!:
', ,'1:,!
' ',.lili2 ekT1'
e
llniven.
2:e
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- 122:!:%;

beatuurderezitting.
(7) Laat.. werkzaamheden
hiel.k°1"'"ter en de versnellingsbek.

: vz't

- Verricht alle verdere nodige afstellingen alvorens de motor te starten.
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Sectie VI
Koppeling en bediening
43. BESCHRIJVING
e• Algemeen

DeDiz

(mat voering, toraieveren,

1111:' z5gFetii::lra
vg: b

ki

tf'ti
gn eiefer;l5gi'llee;12g;eni'17.Fi"i'
koppelingspedaal is die afstand w
tkoppeld. De normale slijtage ven de
ze Le handheven moet de koppellngapedaalbekoppelingavoeringen moet de vrije slsQ ca.

b. Afeten.n ven de vrije slag (Afb. 38)
nauwkeurig "'
' telmoer
_ minder
is —„kre gear:,..? deet
Jr:Jten.tr"
e:.222 ide:

zcdr;rtr,,:f:t
g . "t de juiste """'

AFB. 38 KOPPELINGSPEDAALVERBINDINGEN
F. Trekveersteon
A. Pedaelasateun
1Koppelingspedaal
H. BA'frerZro-er
C. Padaales
B.
I. Koppelingevork
D. DltevlIng
E. koppelingspedaal
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EN VERBINDINGEN
a. Beac'ri juin.

111:etki
t 'tliginEidnE5212: : 01:"dplelierin2.1 n„":Ik
te efuèrlb22J:ti5blidgDèl'itarer. '''rd.
b. Demontere,Afb. 38)

i4e lrvrernr..t.
en daarna de titelstang.
iirei". ree l'aFsestEir.1'.,:ene'g't

: 111ronlrt.
V' :e t'
:‹di

e. Montere,Afb. 38)
- Plaats het koppelingspedaal op de pedealae.
r eer
11;21t de afstandsring
.. e smeernippel.
korp=ener:t
b
erl.'ttev: rehroefd»:.voorz
.,...de. het

-- Monteer
Cte'brd' est="
de
etterrOrg,neer aan en haak de trekveer vast.
de voetplaat.
- Stel de vrije slag af ( P' 4.) •
45. VERVANG. VAN DE KOPPELING
s. Demonteren

2tOrvrier=dneltltir12 ,g:;221tt. door e" "g" e"""""' doch mag inn""g""11"
er de stelsta.g.
:r.! edle i

b

.

n=a2=ratz
Vóór

"tearhng:r
v
tinh2t

lTolgredltltt2:2 °.t l"ggeld"""u" "st e" "rC-

etds 't'g:la:gas b:gbouten
i'

vt.11.12r; uit
tot de =1;1:1!

t vliegwiel en verwijder het lager.

leger worden gesmeerd door deze vanaf de open zijde in te vetten en de ligmet vet op arfdr, 1 het lager meet .ddh een de zijde een e
De afgedichte

1

Pl :ielgi::"2
het
I'ï:it e"."1.
motor
h" vliegwiel
1'
...tb... is vanaff. da

Pio.b
van laat kaPPalia.
't h "
eh"
;
. het
dat .f
Leken aP Bet
deksel
'e de
::rr
e ierg gkenP: te,
vank"PPelingePl"t
de d'ig
Bat13-agabl.)
..,e rtrmede
aser".
- Plaats
de drukgroep aa. het
1 let:en
vliegwiel is bevestigd.
be..n ...n.'
moeteng'-eirrIgrA:
beurtelings
slag worden vastgedraaid om vervorming ven

de vrije s
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Sectie VII

46. BESCHRIJVING EN WERKING
a Beschrijving
Het systeem omvat de brandstoftank , de brandstofleidingen , de brandstoffilter, de
carburator , da luchtfilter en de earburatorbedieningsorganen .
geeft de hoeveelheid brandstof in de tank aan.

de

b. Werking
pseinbe r:rart

1,111deg;, dealtra:dr2nrete 'tiedre irst:iho2erhilerionrg:rgenDlvieln=t;e1;mbeZd.

47. CARBURATOR
e. Beschrijving
De carburator handhaaft voortdurend een juiste drukverhouding tweeen de luchtinlaat en de vlotter-

1,2::121'drff.:: 12=1 georJ esignord2tt's=r1tOr "d't',.:ng7,:2nben'e
de sproeiers

gl:d,b

b. Afstellen van het sollesttoereotal
- Breng de

-Dra ide
2.:t.;7241ccm zodanige stand,
veer 400 ',;1;1011,7.
d' de nIctcrec"el loopt met cnge-

e. Afaten, ven het millestgaamengsel
: Breng tr.orsPntitraiBit.,este=lt=eien

: DiFe'li'di:de'::strstnejt.etden;172.s 't'egtasMen-rer=ntz anz at2t,r,o'; '71:n:2,......zgint te dalen.
na
- Draai — d.
=

hoogste--rana.- 7—rha:xztr•
versteld
,dersttmr—ite22:1:7= : 1J.P" ""

d. Verwijderen
- Verwijder de luchtfilter.
- Draai bij de carburator de klemschroeven los van de buiteailcabela van de choke - en handgasbediening.
- Draai de schroefnippel ven de binnenkabel van de chokebediening hij da chokehefboom los.
- Demonteer tevens de geapedaslstang van de gasklephefboom.
- Verwijder
Koppel de trel?:22,rf.:f
..2:

:=2:17rdet;:ri",2-ne,:n1 ,:ttInttis i%itstui, is vast-

e.
c"'""'

ofdejuiste pakking t"Bij
sen tt;b2r.trr,"tvzelilzagrerrr,tz

- Plsata de pakking en de carburator op de tapeinden van het inlaatspruitstuk en breng de moeren met
veerringen aan.
de
alr,eure‘n.. carburator.
e rb
:
-Monteer da binnenkabel aan de ctpkeklephefboom.
_ Zet de buitenkabel met de kleaaohroef in de kabelklem vest es stel de ohokebediening af (pt. 48b).
- Breng de handgasbediening door de Hl , op de carburator
he
etsdrb=relt,elld ■rt.
ErderangeZeg:ttrarg frIt de buitenkabel met de klemschroef

Z

_ gni de schroefnippel op de bios...bel es stel het hesdges
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af (pt.

CAREURATORBEDIEN/NGSORGANEN
e. Beachri ^ving
De cerburatorbedieningaorgenen bestaan uit de
b. Afstellen van de ohokekabel
Draai de

en

- Zet da chokeklep geheel open en de schroel] ^i^
c. Afstellen van de handgaskabel

r

-"'k d' k"dg"k""
rb1222:=2: :
ened:t:PrOgrO:iflIegen de Stop - zodanig a
schroefnippel overblijft.
TOERENTALBEGRENZEP
e. Baathr1ju1ng
De toerentalbegrenzer ie "e"n h" inl"tsp"
toerental ven de motor.
b.Verwijderen

rezIlt

de carburator
van h

c. Aanbreng.n

t""

- Br.., de ....rat.. aan (pt•

r2tt

d. Controleren van de toerentalbegrenzer
Ri' d met

°f- :27"al 2.
;:=Z27
13);

Ze

mat de
alig afgaat
teLvia.nt'

(Afb. 39)
a. Beschrijving
De brandstofpomp , gemonteerd een de rechterkant van de motor , is van het membraantype e
de nokkenas aangedreven . Bovendien is de pomp voorzien ven een hevel voor handbediening,
worden gebruikt om de wlottorkamer van de carburator vol te pompen als deze leeg is.
"11'11 la'2.
b.
benzinepomp wordt :

ern,. ongeveer 3, pui bedragen.
B

c. verwijderen
- Maak de brandstofinlaat-

uitlaatleiding bij de pomp loa, alsmede de olieter.groerleiding aan het

_ rezriL trTert;:etrz.1 en d. ..hterato bereetigingsbont.
- Verwijder de pomp.
d. Aanbranden

_

meten
r zij de ;;ie-r.
d.02'2,2

5.2fola:

(„„ 39) .„ oe„ t.,_
do olíeterugvoerleiding een het doorboorde

51 BRANDSTOFFILTER
s. Beschrijving
De brandstoffilter ia van het lamellen type en aan da rechterkant op de cheeqislangsliggar aangeb. Reinigen
Si"tde brandstofkraan bij dedb
Verwijder
erl',X=I'lri't. de filter af.
elt:IltEte:„t:Termi der het huis met zeef De... de peldd„gen
- Licht de neef en de veer uit het huis en reinig alle delen in kerosine.

Clf

OPMEREING: Eoperen zeven mogen met paralucht worden gereinigd , doch papieren filters niet.
- Controleer

j:;2.212,

en pakking

en de zeef in het hui..
- Plaats de
: Controleer
aan
d-eedekeell' sefitrif= itedci,i;,iggrn
- Breng de aftapstop sen.

:2 1Z:2!

a. dekeelbont

rt filterhuis
ul.ro'vt.s vast, d.t. de filter

c. Verwijderen

:

'"t:E de filter af.
""a"r.brandstofleidingen
d2'rgatd. .
" ter.
Verwijder
er de brLde.torfE

lt;k

waarmede de filter aan het ehaseis

bereatigd

d. Aanbrengen
- Plaats de brandatDf £ílter aan het chassis en breng de twee bevestIgiWgsbouten met moeren en veer-

d 'de' beneineleidingen.
--11.2gre'
Controleer of de filter niet lekt.
52. OLIEBAD LUCHTFILTER

Een luchtfilter is eangebre
De lucht wordt aangezogen,
Door de plotselinge richfIn
neer boven door het met oli
108

om het binnendringen ven stof en w11 in da carburator te v DrkDman.
. via een afdekkap, die boven op het £IitarhvIe ia gemonteerd en wordt
iebad gevoerd.
reWderíng slaat het meeste w11 ín de olie neer. NaWssst wordt de lucht
drenkte stealwolelement gezogen waar de raat van da stofdeeltjes wordt
vnmntreinidinaen zetten zich af in het oliebad.

-L 2b.^-fehjderan van de luchtfilter (klembaudtype)
: VIii Fileir r,ere,l,O1,y511::eir,:m.l el.2:,t.rdr1122.rtVlaterd■t ecvare
le2=beyestigt, en lic. de luchtc.Verwijderen van de luchtfilter (rienatype)
- Verwijder de vleugelmoer boven op het luchtfilter eo licht het deksel met filterelement uit het fil- Verwijder de vier echraefbouten weermede het filterhuis aan de carburator Sa bevestigd.
d. Reinigen en vullen
Raadpleeg de smeerkaart SK9-373.
53. BRANDSTOFTANK EN LE/DINGEN
De

ee=ege:rtrer
t
e db:27,irgng:rtrrprer,i,er lart'egarer 1),:t,!:O,Itili-iekver=

rakr,7r.rohd:Z

De tankdop sluit da tank volledig af,
als een te grote :jr'rE rflt..vr-kgrg'
de dop ope nt
eP "
vdat b.rndrel.rv.:2zr.7;...cte.r.tk.i- in
Oe
De
ai, vt'dle.itindr:zzklezenee:rutraFt,:r.'Ll.vers:inusstrgr.ten„-n-b20,9,;.
l eiding
en
sou—.2gdv:221.---Drek
e- het ---..2.f.inottz
wordt

nr:nztr.orlreitl;t1t

prtIs;27tcoi lWilegrandord' en op hun plaats gehouden door klem..n en kunnen gemakkelijk oorden verwijderd
';d'f:::Ere'bire l';,:antd enr,‘,ah
.
n i ree'ett.reo';necii rlifligr■t. e eh het de' ven de leidingen« 'eng

nieuwe leidingen in

A. Leiding van brandstofpomp naar
B. Brandstofpomp
e::":"7:7DB7Paltorlst'ft'' ter
C. renhale leiding ven
„ser
27122,Tdrert 'n' : teek
en frame
tussen
Carburator
E. iltEgan
d tofM.
F. Leiding keo
kraan

109

Sectie VIII
Uitlaatsysteem
54. BESCHRIJVING
Het uitlaatayateam bestaat uit een uitlaatpijp, een knaldemper, het laatste deel van de uit7satpijp en
'fil dettir.tesiats;:td :em dient voor het afvoeren van uitlaatgassen en het dempen van geluid.
55. UITLAATPIJP
e. Verwijderen

r

:.,:ri arul2t.7.2iMp‘arrt bet spruitstuk los.
- Trek de uitlaatpijp zover vooruit, dat het achtereinde uit de knaldemper komt.
- Vermijd., de uitlaatpijp.
b. Aanbrengen
roltrfi rertgl'attiPlej;fliennpvddrttal' id2;pid. "al"'" aanwezig
- Steek van de onderzijde van het voertuig het boveneinde van de uitlaatpijp tueaen de motor en de
de uitlaatpijp
knaldemper.
i" d"
- Draai de moeren beurtalingd vast.
.d bout.
: rtdgett=rirdervr= da:hre:r.rdrandrucii=Mt
56. KNALDEMPER EN LAATSTE DEEL VAN DE UITLAATPIJP
langsligger
cli edetzek7i llise2
s i es rd:dervelt:21-vaï;:tet‘Plinia'd'i
an:r:Ct2a2hd

- daZ „d
i er dlgeFe:li2gd'dvd
d.
"igd.

Het achtereinde van

57. WARNTEREGELKLEP (HOTSPOT)
Beschrijving
De warmteregelklep is in het uitlaatspruitstuk gemonteerd en bestaat uit aan klep en
De regelklep dient om de hete uitlsatgesaen langs het uitlaateprultstuk te v ren 2.2:271eze
voorverwarmd wordt en een betere verdamping van de brandstof wordt verkregen e
b. Afstelling
te plaatsen
midden tussen
DE:.`17.2rIt't.727:JArtrrleenTen ..Zi:r.:?7;',;t,
"°
- Draai de mo
an de borgschroef los.
de gewenste
worden geplaatst. ,
- Draai "borgschroef z"" '
rard e de
t d" "
l'Irracc itro:ff :1„:r.tl 'art..etingtdrejtr,127erg:;=„N. Z• evag:sliedj
c. Star^d stalarm
Bij temperaturen
3Ó F (Fa :. : 2151 ')))
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122:,.OFF. en ^Oliu i„.

58. BESCHRIJVING
Het koelsysteem bestaat uit een radiator, koelvloeietofpomp,
ID:droe'll:idset'o'f'Porpedjgri: onderhouden, wordt r4=4:
tor en perst de vloeistof door het cilinderblok en de cfilind
slang
,
1;:rraFkl,lailr.j;drrIt er,lv:liid
14:11:1 •O
Een 17.
laat

11b

22,42(1:ndrerlin:5115;

LE,rig:,

én:g2=1.

2.22,11r5

AFB. 40 DELEN V. HET KOELSYSTEEM

7. ONDERHOUD

het koelblok
koelblok met

f perslucht
et te dicht
koelsysteem.

brj' insecten en vuil.
p:i/rtliferm.:2r2j7b.„g . radiatextop aam.

60. TEST OP LUCHT- EN UITLAATGASLEKKEN
a. Luchtlekken

b.

,.ttg:l'ztott:rezorferrot,
e
.Be
_ra; '1.
r,rt=t,=...trht.r Zorg
-

Starttrolve:th2f.

d.

rot

2:ne'rs't..took,°,2vRI:211f,

61. VENTILATOR EN V-RIEM
e. Beschrijving
Een vijfbladige

d"' de krukas-

voedt
met "r"'"" tezamen met de "te"'" e" d'""'

AFB. 41 CONTROLEREN VAN DE AFSTELLING VAN LE V-RIEN
Vervlj deren van de ventilator
Vervijder vier bouten, vaarmede de ventilator aan de vaterpomp ia bevestigd an verviJder da ventiAanbrengen van de ventilator
Pl sets
bladen cotorlrl-ot: rore:rr.

112

r:',,.:rsteanr,=r,Prz:t2f.trztv2iutt.:Prznt,g2i.v.;:t;i2rd;

Draai twee bevestigingsbouten in de dynamosteun los en vervolgens de tapbout in de stalbeugel . Plaats
de dynamo in een zodanige stand, dat de V-riem de juiste spanning heeft. Tussen de riemschijven moet
de V-riem t 1,5 cm kunnen worden ingedrukt ( Afb. 41 ). Draai de tapbout in de stalbeugel en de bouten
in de dyWamoateun vaat.
e. Verwijderen van de V-rlem
Draai twee bouten in de dynamoateum alsmede de tapbout in de stalbeugel los. Druk de dynamo
mogelijk neer de motor toe . Neem de V-riem van de riemschijven en verwijder de rrem over de remf Aanbrengen van de V-riem .
de

2 :11edV-Vr-12e:.feenrseit ventilator en

"e""""" "" de krek"' waterpompend'eme

62. RADIATOR
a. Beschrijving
De radiator

v" "" be"- e" 1""1""" "t

een

b""-

ondertank en ra

b. Verwijderen

da tapbouten

0,;'

rv%tanw,tel‘d""" en

:e

,"eoicelIn
net 'e a. a,
e 7
i det ta,,l
et e ir,tai dr bl'teui' rgo,dit de

ven

elke
"es" reet"" e" "e" 'cie"
en
wijplaten vrijkomen
voorzichtig
van de nororo‘itt:

c. Aanbrengen
1322 1
dger12=t:Prier
veerringen
P

o

voertuig.
etmet dr . bouten en
. veern
rrin aan elke zijde. . tapbouten net
radiator
van
,1 vagdgrde
br e nga=t1Ort
r de
een
word.. vast-

- Breng de ventilator aa. (pt• 61)•
Se"re" de "eralts="aa'tiel tetrtjrng:: rilrtgrpraeargt."'
n aan

LP:t:ite:fe

en

""te

uiteindendoor

nt Jdvi t Fr. (g:

goed vent.
:e
11:v?:
eir teoa.7
P
±a:
al.2e
erellTelL
t:earraesi;dd'
'':;bear
e721rn
.
:te t eenrds tv
ringen
moeren.
- Monteer de echroefberen met sluitringen en moeren op da onderste radiatorbeveatigingsbouten.

I-

d. Afstellen

r,:

rt:tbrirte 1=1::;ve

,r
e"

D"ehett u ergrgeai:ere Zd
ertaka'tn
anikdee rari at tiZ er,d4t. r eddredleso,e,7nirartteti.
steunstang
VIrlerer ednI ndri•
e Iljain
et' det er e" ruimte de re" e k ce
n e e" e
t.
: f);:: :=2er= " belidra2r=rdrt
e
vaa r er g.til,zn draai de weren van de ...rat.
radiato
tig vervolgens zover aan
e Draai
'slr eolel e resrilawgztz: de juiSte spanning op de veren te krijgen;
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AFB. 42 RADIATORBEVESTIGINGEN
RAFtl apk e
e 2■""e"

2. Reavdia=r4e1
3.
63. THERMOSTAAT
a. Beschrijving

De thermostaat eee het heighYPe le gemonteerd in het thermostaathuis in ae wateruitlaat ven de
De thermostaatklep begint te openen bij ongeveer 160 °F (ca. 70°C) en is bij ca. 185 °F (ca. 85°C)
r:osrle;2a Indien de temperatuur
beneden
klep van de
thr l
ardror rt
geen ven
door
'ij'
Een omloopleiding om de thermostaat laat echter circulatie aan de koelvloeistof door de motor toe
waardoor
volledige
is den 'Pe"'
"r1
er.tl'o'reilorPlik
eatt'; detdr."'""tkleP
.1n
rictatierl'ej'd'emrcce
b. Verwijderen
Verwijder deheddeheedeP,
ePeh de efhePhreeh yen d. radiator en tap a. radiator .r.
_
- Draai tree
- Verwi.i der twee tapbouten van de wateruitlaat naar het thermostaethuis en licht de wateruitlaat van
- Til de thermostaat uit het huis.

- Plaats de th
- Plaats de wa
- Breng daarna

- M'ont:1;

de b
- Vul het koel

nder de linker tapbout de klem aan de omem is.
en

64. KOELVLOEISTOFROMP
a. Beschrijving

P::pdr,ovrdr'reecelev Znajoodr; :11eU:1`li‹.°6;11;laneaifstd:f1=av371'erStChelejr4rIgV:IYIP."angeb"c"t. De
'

- Maak, de slangklemmen ven het kniestuk van de wateromloopleiding los.
- Verwijder vier waterpompbouten en verwijder de pomp met pakking.
- Schroef het kniestuk van de koelvloeistoEpamp an manteer deze op een nieuwe pomp.
c. Aanbrengen

=
-

Schroef
erbij

laat en
Breng da
- onder ee

onts
"t
koab:r.7
b. Ontstekingstypen

2

Illr
CM=
t.lart'es'Izeoz.evrniedtstzt'st..2,2et.,:',teerteol.erzrote..t.ie (5° ""

r,:10;:t:ec2rort•0 7,;..

2,12.7.::2mtd,22,tteze;',ens,tre:',;— genoyer .
t't

„..

AFB. 44 INSPECTIE-OPENING IN BET VLIEGWIELHUIS
1. Vliegwiel
4. Wijzer
2. Inspectie-opening v/h
5.
ber1C/ri
S. Ontstekingsmerkteken

e.

lnys"guiel"'s

Blijkt na de v orgaande controle de rotor in de jui ste
Monteer

:,..;',:r „".estsgtert';i
a— wordt "" gehele
stroomverdelerkep en controleer of de bougieksbels
de juiste ontstekingsvolgorde

in

c. Afstelling met draaiende motor (Afb. 45)

Z"afstellingte
:Zthef,';.elt' tl."1Zovr ah' erd.T.P11.7.'geltij:)giO; het
2" ellv1.7.

"'-" ma":lijiv" hit vliegwiel
r delttd "ZneheleM:Merc:n
kan
t
op het vliegwiel
waersenotcen. Het ontstekingstlidstiP is ....re,
°(;<'07.1
de wijze an de inspectie-opening staat (Afb. .).
orden losgame
troomverdeler wardan verdraaid tot het juiste ontstekingstijdstipeis verkregen.
Draai de bevestigingsklem na het afstellen goed vast.

AFB. 45 AFSTELEN VAN HET ONTSTEKINGSTIJDSTIP
2. Stroomverdelerhuis
3.Rotor

',d-Stelling met het fijnregelmechanisme (sate...select, (Afb.46)

AFB. 46 AFSTELLEN VAN HET FIJNREGELMECHANISME
1. Fijnregelmechenieme
°"wanneer"" de algemene
"e"r":=tic.;
iia kan met het
tijdstip te vervroegen ("A") of te verlaten ("R").

v.rldr,r.2!.7,,ttehrtd2r:::f=:2:Z tetng`1"

67. STROOMVERDELER, ONDERBREKERFUNTEN EN CONDENSATOR
e. Algemeen
De
t:lo.k1 cge Elrair.i ge
de i

rt

de
FI,527e. ionderkant
tnl ra
van
aldnrdeh
ei :„t ;Ok''
r:t v erd:::lie:iX. motor;o:X'z 'f.;:ntranen' 11:',":rIrP2 tin
d'"

b. Afstellen van de onderbrekerpuntenspening
- Verwijder de atroomvsrdelerkxp en de rotor.
- Reinig de onderbrekerpuntsn en vlek de ae aonodig af met een Gontactpuntenvijl.
- Torn de motor tot de punten zijn gesloten. Controleer deerne met een lichts unster - loodrecht op
l':e
Met

5.:en'd.b:21k:el Ert' =.tgs'On'ts:OrlIgeve:rd4'ieg:1: « onderbrekerpm„ten„eZ„igookio"tt,.42go lo.„,,o„.„2:,0„ ._

r

'24
et-se dan ba:s. openingrin.,,k,,, r do rotor
- iserrncel lesrevett:gingssehroef
e
hie rna wees vast, controleer e
n
ne

Lu, ,LL. L,,,,,Ljaeren van de onderbreken., (Afb. 47)

5121: rd e:::?Pk'aFve r•e ell

a:212ZZlnrst clrel 'oels: sOnderbrekerarm omhoog

'
or d :
el' i esorP 7en:;I:dell reag!nff n'gis e
ele
an het draaipunt.
- Verwijder de bevestigingaschroef en neem de vaste onderbrekerarm uit.
d. Aanbrengen van de onderbrekerarm

het stelschroef;
de
111:2 lee1:et
ss: e
1',2112;:2
.:;oired: Iragt s. panningenaluiting geplaatst.
- Pleate de condensetorkabel oo de laa.soannines,t.it
g,
goed vest.
draaf deeh,vestig,.ngsmoer
ntroleer of de spanning
tussen 4

,,:11:;1

r,'t-;.lezdrrro
' ,etoiasrete,`;.
r

(1) Verwilderen
ing', de rot
: 4
1 :2; jfl:rr
es tatr
:le
e
condensator aan de onderbreke„laat is vastgezet.
- Maak de condensator lom ven de leegePenningseansluiting. Licht ao eend...eter uit net stroom-

;;Z;e t:2:P

(2) Aanbrengen
Fl"te de condensator " "

1:1::tee lee =1: ": r,tl rek:t2o:e <rledeleTer,e.'

-- 1

e2aneelni' Zinreree:tt cle:t m: h=f• ri7grre!tv. "t
g

er bougiek
jzend naar

k nu zonder meer
vervangen els de motor in de etend blijft
WAABSCH'ING' De e=rer
a
al:gv:
het
dezelfde stroomverdeler wordt
gemaakt van
727.id
trrett=
het ellroe
•d el:rh
tegenover bougiekabel nr. 1, dat

=r vs

2elic

l,r,t

s(tA‘gen r,a1)1:s'

l:trllajolgn
irt1:3 dencb sg
:11:a inivrt i. ikomt

' eneet i greTiTgien.r
t. niu
enigneh
- Maak de
- Licht de ro
- Licht de stroomverdeler nn hlt,j,trd'et;b1:k.

68. BOUGIES

119

veveve,_11,,,,,,,,,„ en afstellen
(1) Reinigen

- re_72 de bougieseen beegiereiniger.

(2) Afstellen
♦ e =1. .1 7.,

lre
fi

de eiectroden ernstig ingebrand, breng d.

t eleetroden geschiedt met een ronde voelensaat. De juiste afstand tussen de

c. Aanbrengen
Schroef
bougies in de cilinderkop 66
gi,gb(j. bc
Monteer

.441 d..a met een torsie...tel se bougies vast tot

giekabels in de juiste volgorde aan de bougies (1-5-3-6-2-4).

69. BOBINE

Maak de
e=rd:relarel:ilinder"P ia
El eerer:riel ndrr Ztjt rb

en tdi
b.

de
Monteer
: Plaats de b:rInn kabel
b=aa„ op de tapeinden van de cilinderge
kop.
moeren en
- " bobine
met twee
ettnrargrOtaansluiting van de bobine en de toevoerdraad
sen
l'"e21,-)leakarsItjtrngd"
- Drsai de moeren van de eensluitingen goed vast.

rbo'

Sectie XI

71. CONTROLEREN EN REINIGEN VAN DE COLLECTOR

l'etXd:ror<dlematg=tgrmarrmirerep'gllespea;t2'n:r. vuil "
OPMEtGffNG : Gebruik nooit schuurlinnen voor het reinigen van de collector.
- Blaas

2:Nz'o'r.rs uft:rit=rt-mom, daze uitstekende micaplaten, dan moet de —ot._

AFB. 48 STARTMOTOR AANGEBRACHT IN VOERTHIG

A2r

X. g:2:21221 14.r
r
N.
L gerer.t1:1.Z:roN
D.
E. .r1c!e:::17oure.
ffilter
N. Brandstoffilter
Trekveer
G. St
eerherboom
2:ri
Steun bouten
H.
I. Xrbeir:rampèremeter
B. S ilr82:1 c:/er-s
C. Startpedaalassteum

r.tmc't°

72. VERVANG. VAN DE STARTSCHAKELAAR EN DE STARTMOTOR (Afb. 48)
a. Vervangen van de startschakelaar
(1) Verwijder
Zet de batterijhoofdschakelaar
- Verwijder da
s'art'ehakel''''
met
i1de'r
.. .m.i....,

schakelaar
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=

- 2et de startschakelaar en de condensator
huis vast; draai de schroeven goed vast. "t twee se"""e" e" "—"" aa" "et " -t—t"Monteer de kabel van de startmotor
de
- terij en de eoWdensslarkabal op de
.r.1 1ttryzent2ttr.telr?" —""" "aar
"tast.
b. Vervangen van d. startmotor (Arb. 48)
Verwijderen
,rij en empéremeter alsmede de condensatorkabel
yang aan de startmotorhefboom i s verbonden.
17:17;ede de startmotor aan het koppelingehnie

la 'Ordel= idet=: . ,set nevel onder de ...rale
vast tot de startmotor goed vastzit.

ntertfartizde.wi"te de veerklem°

einden grondig.
van de startmotor naar batterij en die naar de ampére- Schakel de To:rt.....11:%rsaJzit a

a nsluiting

draai de

startmotor.
y

7 3 STARTMOTORBEDIENING
e. Algemeen
s
ltjtsrítgralr:r es'tt,g, b: tallte.dr tdee'ea'j e"
ts,::h:;b:;4 rn i'd ee :tfle:=Zejna:lh2.1(11:Pesti,jr,gre%-:nden.

I

b. Demonteren (Afb. 48)

1:n

: VD:Zng e rr : vi ' rel;,; ath:Wa=rdrisi.ennen en de a. nu bereikbaar zijn.
- Maak de verbindingen en de veer van de startmotorhePboom loa.
- Verwijder twee tapbouten , waarmede de assteunen aan beide zijden aan het koppelingahuis zijn vast- Versrij der de afstand :bu: onder elk der steunen. De hefboom en as kunnen nu van het koppelingshuis
worden gelicht.
e. Monteren (Afb. 48)
- Monteer de hefboom en as met twee tapbouten op het koppelingshuis met een afstandsbus onder elk
der steu
- Verbind denveer en de stang sen de starthefboom , monteer de voetplaat en de knop op het atert-

EMMOM.

2,t2Zre're, d7.271:

r22:2,„„„ op he,

76. STROOM- EN SPANNINGSREGELAAR
a. Beschrijving
De s,v” spanningsregelaar is aan de linker bovenkant van het motorschutbsrd in de ....ruimte
aangebracht.
1),stea:t
a,37.,fi ij:Ps n.Ttr,g:Fgespi :eri,i;:sotnrg;2.
i:
1e ,:;
"lre'tEaga:it

tga‘v'tsnr:1;1)Larsec re rgerer:er:ZrOo mrilr''.

b. Verwijderen (Afb. 50)

127177t,',Z2Lernlrp'Erlingr,e;?eaare'n'eFelTjt,2eber=trtraZre'irgrendeeir,:geg'e":ar .

AFB. 50 STROOM2.
1. Brtra,ijr1=25.reeerl'
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SPANNINGSREGE7R,i:::::tzbi
glngsschr.„„n

(Afb..
sr.Tregel.... en het
dit schutbord
- verbind :
dynamo als beschreven in pt. 75c.
= Pool
Schakel de batterijhoofdschakelaar in.
-

tendveerringen en zet da.. a.

,112..L11

Sectie XIII
Batterij en verlichting

77. BATTERIJ EN BATTERIJFABEL
De batterij is achter de cabine sen de rech ,erkent van het voertuig geplaatst . De neg .
batterij is via de DatterijhooTdschakelaar aan de chassislangsligger , de pos. (+) pool njet) ',re start";d "
schakelaar
75. TESTEN EN OPLADEN VAN DE BATTERIJ
spanning

d..‘:Tit.1:Ergt:5;:? ■;,, 26.gd et,:. tet.;gri=s:11.1;21f2S1Heg:br,iikv11:t'eSng. ' l lsigrili Slan
ter elke
t of als del ovel.le.n"onde77.tinrg::rdt i t4r;: tcrill ieint2 Issrt"tti 'joi2Z
;a1:estiZI:rtsisp=t721%Irj=s v 1=Oprldie, 'nrte.t.sBg;er4'5'Csrt"injg:.geen verhoging

79. KOPLAMPEN
s. Afstellen van de koplampen
et een koplsmptestappsfast; indien een derge-

' 'F''1d . 15f)rirh'''igrlr11. lajt=rtIr
t
sort'
v
' jj'st' pdge'll7jrrce . hoogte (Afb. 52). Des. lij„ snijdt de
liniFs'prnheZers'e%.2.3f,'S
X'

middelpunten der koplampen en
helft van deze afstand af.
"t vanuit het s"'Prn't v'" ""»""'"'de

AFB. 51 AFSTELLEN PAN DE KOPLAMPEN

DE HELDERE PLEK MOET IN DE BREEDTE
WORDEN GECENTREERD OP DE LIJN B-B

LOODLI JN D OOR

"A—

,D1bi LL=rop'N. It rAT_EA

HARTLIJN VAN
H. VOERTUIG

DESDNrCHTEIR' IP}L'EAITAF''' 11"
_

HOOGTE VAN DE KOPLAMPEN

- A
8 cm VOOR ALLE VOERTUI
HELDERE PLEK VAN DE

ST EL
iz,ED „,,D=TEJ .Artra,g-

AFB. 52 PATROON BIJ HET AFSTELLEN VAN DE KOPLAMPEN

- Druk de ror71=erri
h
mg om de kabels in het gat van het spatbord.
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4. Stadslampen
5. Veiligheidareflectora (wit'
6. Verduisterde rijlamp

"4:7"

- Demonteer de schroef in de onderkant van da lamprend.
- Trek de rand aan de onderkant van de lamp an licht de rand met reflector en glas uit het lamphuis.
- Trek de ',fitting uit de reflector en vervang de gloeilamp.
- Controleer de lampraWdpakking.

2rtd:

"t

"" en reflector in "t i'"Phu".

c. Verwijderen
- Draai de schroef los , w mede de kabel ven de verduisterde rijlamp oen het dooruerb1HdiWgsLlok ae
- Trek de kat. :lat' 'Z t aievPatho=sn: en de spatbDrdfltaun.
- Verwijder de moer , veerring , sluitring en tandveerriog ven de bout , wasrmede de verduisterde rij_

zrek d. kabel uit het spatbord.

d. Aanbrengen
- Plaats de rijlamp op het spatbord, met de kabel door het gat in het spatbord en de bout door de
st eun.
sluitring, de veerring
e" de" 'aa.
daea t.",dveerring'
: j31);a:vdirtjerra2=
'
at
de
: ireerUn'alea:a k;ter din h:t . io2to.v,:r'bnd:InrsilvIroldvenerd:eStfggel"
"" voren wijst.
: 11Z:rd!ebreteltrgirg'sretgcol : 1,easjt.d.e"t"1"t horizontaal d e" "e"t
GRENSLAMPEN (Afb. 53)
a. Beschrijving
De grenslampen zijn op een plaat onder de koplampen gemonteerd.
b. Verwijderen

:1.:,dv tifeerteek de kabel,aluiting los en verwijder het achterste deel uit de steun-

- Breng de lempkabel sen het achterste deel van da lamp a
n plaats
- Plaats de gloeilamp en schroef het voorste deel op de grenalamp.
"t i" "
82. STADSLAMPEIT (Afb. 53)
Neeat da grenslampen zijn de stadslampen gemonteerd.
a.Verwijderen van de stadslamp
- Terwijl het achterste deal met een steeksleutel wordt vastgehouden, vordt het lamphuia me

tr2:reillenp uit de fitting en meel( de lempkebel lee.

- Ifens

b. Aanbrengen ven de ...dele,
- Verbind da kabel asn het achterste deel, plaats de g1oellemp en steek van de achterzijde
deel in de aLeoHpleat.
- Schroef het lamphuia op het achterdeel, terwijl dit met een sleutel wordt vastgehouden.

De normale stop-achterlampen zijn aan de achterkant van het voertuig op een steunplaat aangebracht.
Elke stop-achterlamp bestaat uit twee delen. In het bovendeel bevindt zich de stoplamp, welke door
de stoplichtachakelaer in werking vardt gesteld, in het benedendeel is de achterlamp.
b. Vervijderen
door het
=

hot --is
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84. VERDUISTERDE STOPACHTERLAMPEN (Afb. 54)
a. Beschrijving
Naast de normale stop -achterlampen
" achterkant
achterlampen
"i" "rn

"" voertuig twee

"""""de

stop-

b. Verwijderen
Het verwijderen geschiedt als bij de normale stop-achterlamp.
c. Aanbrengen
Het aanbrengen geschiedt als tij da normale stop -achterlamp.

85.

RICHTINGSLADEN (Af.. 53 an 54)
Op de radiatorteschermer en op de plaat , waarop da achterverlichting is aangebracht , zijn de richtingslampen gemonteerd.

es. VEILIGHEIDSREFLECTOREN (Af..

53 en 54)

Zowel
ru "ds"n"
""ig"
""trg
7' de 1""b' "j" , "e""'"ent"'
toren =
achterwand
alsmede"" de achterkant van de le.adb:11fr'orvellIghens: fv1:tcol:..)::debm2tielj'
87. 4-POLIGE CONTACTDOOS voon DE AANHANGER (Afb. 54)
e. Algemeen
jrli 'emsor::2■
e

"'""ta'" aangebracht"" "" aansluiten van
Z::12;;rj:net voertuig een
"e"'ii"
et.

b.
- Verwijder vier bouten, waarmede de contactdoos met deksel is vastgo set.
- Neem het deksel en de ring met stofrand van het voertuig.
"t"t"" e" verwijder de
= ;',70.12:"2:1=ir:i'n: achterkant "n —
Aanbrengen
( zie bedradingsachema)•
aan
Verbind
a.:Jrrt:td= de contactdoos.
.,l
e:t'r
oiBit:pkre
contactdoos met det'"fd"Ae"
Plaats
de onderkant`ger'"st""
edcontactdoos.
vr
- Breng "b 't, m:errIng ege"
delsrl ' o; de xi' f■ ren".,: rj e‘" twee' o' vrp.i 'geltbOrt'en aan de ste.

= plUts
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88. ELEGTRISCNE INSTALLATIE
e. Algemeen

re
er "t de kabels niet worden
of ver"""i"
:2eiderd'e
t ekrZeraLdslurttg: nrt
u
gDe. :14e, le.ghe installatie is 6V. Voor identificatie ven de kabels moet h. bedredingeschema warden

2E320'

1hogiiim

•••_
-, ,...
...

"aa•-•B

ZEI:jEggEgg

AFB. 55 BEDRADINGSSCHEMA

131a

Sectie XV

89. DOEL EN BESCHRLTVING
De radio-ontstoring heeft tot doel het opheffen van electrische
verhinderen dan wel de pleata vfln het voertuig kunnen verraden. st""""' " 1" " ""°—°""'"

Sectie XVI

90. ALGEMEEN
Alle meters alsmede de instrumentenpaneelverlichting zijn geplaatst in het l
richtinglampen- en onLStekingsachakelear, alsmede de handgas- en chokeknop 'i'jn' Terd:n=n
onderkant van het
instrumentenbord aengebrsaht.

AFB. 56 INSTRUMENTENPANEEL EN DE DAARBIJ BdEHt0. :D. EndD2It.:
A. Bevastigingabeugel v.d. ';,jetri2=Zten
'reerPe:ennurnin...
C. Bevestieinesbeueel v.d.
,l,ielterelPaneelInnP-kaP
edMeter
emperatuurmeter
nelheidsmeter
G. Instrumentenpaneel
0.
H. Ampéremeter
P.
v.d. instrumentenpaneellamp

ts=="

t=

91. INSTRUMENTENPANEEL
Alvorens e . i
ihogs..;,:rzta:rag:erd
t,:or,:zerd iom kortsluiting

"" de

e. Verwijderen
af tot onder het peil van de a nsluiting ven het temperatuurelement.
tourelement uit de cilinderkop. a
er in het schutbord en druk de buis met het temperatuurelement door het gat in

-Plaats
bedradin
- Breng de instrumentenpeneellampen aan door de fitting met gloeilamp in het instrumentenpene
- Plaeta het instrumentenpaneel in het instrumentenbord en draai de bevestigingsschroeven vast
- rlee e
' lY geenbrnn=jel in de eensluiting ven de snelheidsmeter,
- Druk de buitenkabel tegen de snelheidsmeter en eet deze met de vertelmoer een de meter vast
: VS:ri'grri

Uee`ck,ie-11:rocp' d:1-O7..Zirk-Mrt.enee„sldtin„oed vest, teneinde olielekken te veen
133

92. METERS
a. Snelheidsmeter en snelheidameterkebel
(1) Snelheidsmeter
(a) Verwijderen
te draaien
- Verwijder
de

=

uit de meter.

1'2.v:

twee "e"n " dr:22%1

d....tztrtdzeg

n.

(b) Aanbrengen
"""desnelheidsmetervanaf de
- Plaats de 6eueatigiWgabeagel op de ""-'de i" het insrzn:r2.- snelheidsmeter en
draai de
goed vast.
binnenkabel echter in de snelheidsmeter en ..t de buitenkabel met de wortelmoer

(2)

Snelheidameterkabel
(a) VarwiJaa"'a
- Draai de wortelmoer een de achterkant ven de snelheidsmeter los en trek de kabel uit de

5

len"eann'dr=illbcte=e::.'t schutbord, e" de e"seiel".lig.T
.A;ndedredestkun

-Trekosabe:uztvd

schutbord
de doorvoer t.
verwilderd.
TX:t detktItitr=oin
'
het
d
(b) Aanbreng..
- Steek het einde ven de snelhaidsmetarkebal door het schutbord en breng de doorvoer om de
kabel aan.
- Steek de binnenkabel in de snelheidsmeter.
- Zet de buitenkapel met de wortelmoer vest.
- Schuif het plette uiteinde van de binnenkabel in de reductiebakeanalufting.
vast.
BZ :dtbgdedbett be
e ttL
1 bouter,
„
aan, waarmede de kabel aan de ...b.... baksteun, e...langsligger en schutbord is vastgezet, zorg er voor, dat de bochten
b. Oliedrukmeter (Afb. 56)
(1) Verwijderen
d
- Neem
(2) Aanbrengen

:ntd:anN. trs;rumentenpaneel.
paneel.

beugel
±drelh:,
t
- Plaats de olieleiding tegen de oliedrukmeter en zet deze met ae werLa7moar vest; draai de moer
goed vast om lekken te voorkomen.
c. Temperatuurmeter (Afb. 56)
(1) Verwijderen
- Tap het koelsysteem af tot onder het peil van de eensluiting ven het temperatuurelement.
- Schroef het temperatuurelement uit de cilinderkop.
endr'temperatuurelement
" temperatuurelement
temperatuurelement
temper
vrijgekomen
Verwijder de . schutbord
"T
opening van
- Verwijder twee moeren en veerringen en verwijder de bevestigivgsbeugel van de achterkant van de
letete:',Z groord: eg:rnrvvarjell '17,:rrj:nrt':;a2en71,
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rorritt.1;.°

en het

temperatuurmeter , de capillaire buis en het temperatuurelement boven op de motor
ra)1 :gen.één geheel uitgevoerd. Bij defecte temperatuurmeter moet het geheel worden
verva
(2) ...brongas
: P2:L"C'Ite.

temperatuurelement
instrumentenpaneel en

sen de achterkant ven de meter de beveati-

_ ,s2rzuse2or=r,:t.sr7:
- Schroef
- Vul het i' gt te mperatuurelement in de "li"e"-a"s"it"g.

(,) Algemeen

2n*

:2:Zin be:2' 11,tab2.t, = 2rert,tehedtel2sreerlItar=1.1r.' tankelement de brandstoftank en
(2) Verwijderen (Afb 56)
los,
bevestigd.
ren
2:2: cd:
1s' :lj eeligl:;a' rser,g'
1.72 le ;es• meter
aar aa
kant van ae meter tin neem de meter vanaf de voorkant ult hot Lnstrumentenrp)a r
(3) Aanbrengen

er2:".

te

de
- Verbind
de
ringen vest.

moeren en

bezaolgs....) en zet de kabels ---ren en vo.—

e. Ampáremeter
. Verwijderen (Afb. 56)

- 22ilter
Draai de twee moeren los, w rmade de bavestigingsbeugel aas de achterkant van de empèremeter
ia vastgezet
.' ,:ecei,",,t e eï
:t r.ret i t, mra; en verwijder de e.remeter ven.. de ,at het 1,1-

(2) Aanbrengen
P'11::2 cal:„n=kan.
'
het
eb==:11.es set de beugel met twee moeren es voorslagen

- 223.nd d. kabels ... de empáremeter (zie bedrading.....).
93. SCHAKELAARS
a. Ontstekingsschakelaar (Afb. 15)
(1) Verwijderen

t ....
nt:tor
- l';:a
e":''
"bete;:l.:;;;:horv:;;;; los g. ..t"
" eteik",..g--kant uit het instrumenten
Aanbrengen
- Plaats de schakelaar vena
de schakeleer.

de

e: r"..21

moer

dvecth
k:ei.rtrz
vanaf
a de ...er

b. Lichtschakelaar (Afb. 16)
(1) Verwijderen
- Veruíjder da hefboom van de schakelaar door het uitdraaien ven de bevestigingsbout.
- Draai de centrale bevestigingamcer , waarmede da schakelaar is vaatgazet los en neem de schake-

uit
elciat lienralde'taerl';,:;kant van de lichtschakelaar loa,

t‘tutdedlikezte.21:teirgriz=leocrira -,:iamtez . .....,.. bevest„ings,..t.

- Monteer de hefboom van de li chtschakelear,
.. IHatrumentenpaneelverlichting en -schakelaar
(1) Algemeen

r

atnzanrd'oneeravel'etr: it,}-ra=t:=.d — d--"""—"t . De" 1"—

(2) Verwijder.n ven dm Damp met fitting (Afb.. 15 en 56)
- wrik van de voorkant set een schroevedraaier de kap met fitting an gloeilamp uit het instrumen-

- 0= 1
- 2t

1:1eap mat de ene hand en trek met de andere hand aan de kabel; verwijder de lamp met fit lamp uit de fitting; de fitting blijft aen de kabel bevestigd.

(8) Aanbrengen ven de levIP met fitting (Afb.. 15 en 56)

ltri

- SFa
' itcsdele
m.lerAt 't' ing faei ntid. :%hterkant door het gat in het instrumentenpaneel.
- Druk de fitting stevig in de
- Zet de complete lamp vest in het paneel.
(4) verwijderen van aa schakelaar aan de instrumentenpeneelverlichting (Afb. 15)
- Dreei de schroef ven de schekelaerknop uit en schroef de knop ven de schakelaar.
- Verwijder de m r, waarmede de schakeleer aan het instrumentenbord ia vastgezet.
Verwijderc
:
tter=:: "..7:2:drre el",:ilzet 'aa-n re= zijn bevestigd.
(5) Aanbrengen van de schakelaar van aa instrementenpaneelverlichting (Afb. 15)
beir,e'l twee schroeven en
vast.

r

- Schroef de knop op de aejHka1e.ar en zet deze met de bevastigingsschroef vast.
i. Claxon en drukknop
(1) Algemeen
De e1ectrischs claxon is op het in1eataproilatok gemonteerd en wordt bediend door aan drukknop in
het midden ven het stuurwiel.
(2) verwijder.n van aa drum., van aa via...
trer."1 Sa vastgezet.
: =ijrartre ehtrrn:
hrt: renctirarritrat:rerdes ■
(3) Aanbrengen aan aa clasendrukknop
- Plaats de veer, de isolator, het contact, de d leknop en de houder op het stuurwiel.

naZZ'e

e. Dlmschakelasr
(1) Verwijderen
- Draai de twee schroeven e
-

Driao

Draai drie schroeven
k ete:1,

rringen los, waarmede de dimschakelaar een de voetpleatstauH is
waarmede :eabels
k aan de dimschakelaar zij„ bevestigd en verwijder

(2) Aanbrengen van aa dimschakelaar

h"

Ver""d de kabel
dr t """t """dne<eltp2tretni eneti:le brcraltanr t);ee schroeven
""
e
l zr22:nrert:sr "
f. Stoplampechakelaer
(1) Algemeen
Da stoplempschakelaar, in de nippel van de uitgaande leiding van de hoofdremcilinder gemonteerd,
bediend.
wordt door de
"""1""""r'
te
""
""""17:12tret
rPorden kortgesloten; branden hierer,. anders Porden gezocht.
e:t2rzl:=
g
Verwijderen
(2)

Ircle"

=We

Trek
lotr,;:ts„:2,`,11,f22';g:Ir.212,1eir:re*.ippel aan de uttg...de leiding geschroefd.
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ting

e oude schakelaar

7,1 ; Z:r::Z.t.tr:
(3) Aanbrengen
"""'de schakeleer goed vast "
- Zet an elk
aansluitingen
en een kabel =t?eDrtIcnerkU:221t keurig word. aangag. Richtinglempenschakelsar
(I) Verwijderen
-"'k de ""1"'"1"d" "o=rX,1 1:1=1:;s11 los.
:
Zhre2is:r.5'
(2) Aanbrengen
- Pleats de schakelaar op de juiste plaats.
- Zet de schakeleer met de centrale baueatigivgsmoer vast.
- Sluit de kabels sen (zie bedredingsachema).
h. Batterijhoofdschakelaar
(1) Verwijderen

r

bat terijhoofdschakelaar;
drh:=112wel: 2..telerd.
„out..
- Verwijder de hoofdschekelaer do. de twee bevestig ngs
te demonteren.
(2)Aanbrengen
de motor tegen

i/H:;0

- It'1'"'d'1,t1,:::tran de schakelaar, plaats de sleutel en ccontroleer of de batterijhoofdacheke-

gveer (e) van het linkeruiteinde van de dwarsas.
hterste moer los van het oog van de steunstang (7) van de versnellingsbak (Afb. 57).
e gaffelpen (e), weermede de steunsteng sen de linker steun van de dwarsas (9) ia
Demonteer bij voertuigen

:Z2:rrn'tt1517.1
„
nb.,. .,„z ozt
ls
igr
me t krachtafnemer de dienings
,„
m alsmede de moer van de
weermede de rechter steun

7t1r)nelensdr=grn-grakt rtrstgeset en verg uitgerust met een krachtafnemer, demonie
en de ve
kmppelingshuis i s vastgezet.
gwiel aan het koppebngahuis is vastt ven het koppelingshuie. "PP"i""-

: ti,liid

ttt=.t:

errevn
d dkomt ven het 1,pelingshuis.

to, de

vrij-

;,:ntertdrrewgi =;%ect"hveetrit'i!gbedakrolncleetgjjeetn= 'crlro'ntt;i7:7.1ng2Po2',tre17.-

"i"Se"""' L

v
d: het
- vrijkomtve:ncei'll'ir,g:ltkantonv
et Zio' :::,jg uit.
e.

g'

rtl

p'eli

ns

f Peld '
daleropreleir:e!rr.: glrgli.
n'Irodleva."os e ti -ntropb i:ges ed2regetrdso
- jeng deevereneilingsosk op de goede hoogte en schuil' de prise-ss door het koppelingsdrukleger in

WAAASCHUWING: Leest het gewicht van de versnellingsbak niet op de neef van de koppelingapleat rusAls de

naaf van
.„1:1zror.rdr-I de e:;;:selnr,

grtr,: n
P7.:.2:int cbtucl

Hete tapbouten met v rringen e4*i' x mede de v nellingabak aan het koppel inga
et slamede de twee onderste tepbDofeH aeH veerringen van de binnenkant van het
pbouten goed vaat en breng door de koppen ven de onderste tapbouten een óorg1 0£ garagekrik.
skael tegen de onderkant van het koppelingahuis en set het met vier tapbouten an
van roid>,:trgt.,m.'") "t

d"" "-"d

tapbouten ven

: 2:::it' sd deb=17t' errtieIrt(1.1) en de dwarsas (10) de de twee tapeinden aan de rechterkant , v.. ver- Zrli
Zet de
en ',00rringen goed vest.
ud:tscal• essis i tg gte711.9s)t.°P de tapeinden
"'Ria"' 1,32 vdetrsrll.ng'silre. kkrentp'atirjtene
Zat
Bij ,̀;:e7Ziegre1

.7,: vtiej7cli:tInerre'r'd ;j:t*;ie werkzaamheden dezelfde met eis uitzondering,

t gbarltefgeolOrorleae=1",anadvee=r2f::rees:hsali,:ciieren.taP'""' wasrag de

b'd"-

van
dwarsas (10).
in
aan
-- Plaats de
e'ollartte:bt
'
("4 en 5) met gaffelpennen en nieuws
11
rar
splitpennen aan de hefbomen van de dwarsas.
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(2) Bij bruggen v ." ..tsplittype
t
°n de voorst, stalmoer
stalmoer terug tot de moer volled.
- Schroef
stalmoer "a" ""ra
"""rZta.
t
vore..
Draai ta; .r2. voorst...er ee. voile slag
- Draai da achterste stelmoerstevig tegen de ateun
- Plaats de handremhefboom en de steun
- Breng
twee bouten ( 2) a met e ,,3
( 2.;;irjag eoEi:re es k
2a e. :
ga(b
ti :lies:::

r,g

ár'e

ar rj,:alti rgav 5,t,t12i élai

d: v' ' o;gij:=12. oliesoort.t
v:,.1.
"" de versnellingsbak
drs
a ",."Id
re
lisgmsa it.a ..(s it 'a
ve
en laat de versnellingsbak drie tot vier minuten in en een

-

2'teer de flens van
reng%:1
;1
;i :1

‘jrars(l'agn;ran de krachtafnemer -

vast.

versnellingen

h, esmsaa
enhtvoruig
as uitgerustais
van

v-r-lecgt2'1d7.i':11"1;'
- Plaats
de vloerplaat
21rdlkyr:Itg
over de 't:Itt.,addlr';g:he72ral'er2d7.:1'''In'2:e'FI'n
ingen vast.

r

;Jaerr 'is en plaats de stofplaat over de hefbomen.

lfet
d iZt,- Er:f ejl 'ast.

XVIII

AFB. dB REDUCTIEBAKBEDIENING (met ban
A. Bi ei tegl van de hefboom van de voorNielaan-

ri r,

N EN VERBINDINGEN (Afbn. 58 en

89)

96. BEDIt'IN""FBC'd bedieningestang ven de voorwieleandrijving
n. Afstellen

be: . eingeetang (K) los van do hefboom (F) door de geffelpen uit de etelgaffel (I) te

n' t

a. uitgetrokken (uitgeechakelde)d
- Pl"tyfleibejbo" ?) , ctl: ,ier g:creld" "

ts

t,

en stel d. bedieningsst.g (.) net

g2

tigede bedlingeetang (K) met de gaffelpen aan cle
- webruik een nieuwe splitpen en draai de borgmoer van e

_ 'b1::edgedres:2:letsev-orciied:z-.1.1 bege overbrenging in of .ii om te controleren of de arre-

-

in de uitgeschakelde etend, wordt de hef;'' we'n'; ;2 1: 1r2:122 I21:ekelee eelt.
dat er circa 0,5 cm ruimte tussen
''''''ings"'''''
bddd "dr dd "gd dn
:
1 191dheg2n Le7. de%orwielaandrijving
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AFB. 59 REDUCTIEBAKBEDIENING (met aplitbrug)
B.Bovendeel van de hefboom voor de hoge en lage
C.8:::=::'lgvan de hefboom ven de voorwielean-

an de dwarsas

ol:gli=e
gvoor de hoge en lage
:eZi2,12:2;t:ing
hoge enlage overbrenging

Breng
)
"dbenn'g"'Un"mel drtjfielteme't" de gaffel
dieningshefboom en draai Se borgmoer van de stelgffelevest?

"' " drter
dn.
d bondereinde
P" e" he e "e e v" "

o. 2:2.:=gvan de dwars. (0) en de steunen (M en P) van do korte hefbomen voor ae hoge en lage
Zie pt. 94.
d. Verwijderen van de bedieningshefbomen (Afb. 59)

: 11:rd:e2:r2i-aeth21-e2 II:hrd:efp=o= 1: Zdf=entteelev::btel. "dr"herbe-.
- Verwijder de bovendalen van de hefbomen.
OPMERKING: Bij voertuigen uitgerust met een krachtafnemer moet de krachtafnemer worden gedemonteer
- Plaats de ver5ne111ngahefboom in de neutrale stand,
- Ae1nig het versnellingebakdekeel grondig met petroleum.
- Verwijder het deksel van de versnel1ingabsk.
l'ARS"PWING 1::,,,,e2e22.1;tedrnig e%:nrended:e=111ngearlfnion;<=ott.,, d2tetut nrrer'-

: p=tfd:ektbrtP:212eg:dI:Ig:h:Mon/ne e;:251:2212iget:::: 2hrf desa oever
r rechts Lot de aple in de a aichtbear wordt.
- Vervijder de spie, schuif de assneer links en neem de bedieningshefboom voor de vooruielaandri

- 12.21; de as uit de steun.
- Breng de as in de steun met
- Schuif de bedieningshefboom

nok neer

2111:7=1:nrri:12:e.7%.2',.22:;:1121: =1:11.17,:tle

712=shttl:%1:ggtellehtbaar wordt.

Tik de spie Sn de apiegroef ^ eet
veerad elsandrijving en schuif de
lager van de steun komt.

2: :2:: rectr(::tt2:
(buiten)° ::::

in de bedieningshefboom v r de

,

f. Aanbrengen van de dwarses en de steunen van de korte hefbomen voor de hoge en lage overbrenging
Zie pt. 94.
g. Aanbrengen van de bedieningsstangen
- Controleer da gaffelpennen op slijtage en seebrog zenr
- Verbind de achterste bedieningsstang voor
g:
_

„....k.,.. van d. r._

overbrenging aan de buitenste hefboom van

lWri

Vstrei
fell bede! t
- Controleer de

dde u,',!:r-rile v." dev"r'teld""""dg
bedieningsstang
elli „ade
e ': ie2Td irE'nstm
oge
' eld'Te'
, dg

fel van de : fo r lits etvebd d' ildeg

de """""" reductiebak "t de

n

b hiervoor).
-Verbind .e de korte hefboom en
gd: de

.

gaf

97. REDUCTIEHAK
a. Naruijderao
is
ver' van
hoger echelon ""
echelon
dii
td'd
u'o';
'd
ovortgle,e vtr 1d reductiebek
sr.strjr■Plio de dv: ct,:Prtrttzt.erA'f'br,',reJ.g,‘91>.'t""n ""

°P'"I" nIng7ir

"t t"""-

: Ie:Id
'r ct drelebri.1-ent'

Buig de
Last de

ztgit=vr.torrn:ttizr.r. 71,-oxittttt

--).

AFB. 60 REDUCTIEBAKBEVESTIGING (voertuigen met eplitbrug)
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'verlies niet de af
_ Demon

2,i:tid7elfadizeeZt7rd:tre:toZbek
rt',:i

Aanbren
- Breng het handremmechmhisme aan op a. reductiebak (aie pth. 121 en 122).
Aii uoerruiueH mat ban iohruu
- Plaats de reductiebek op een
rik rsJu'..2re °"'" "t - "tuig
n buig
Idg-1.11r;21Cnne:ht:rrr da
Bii voertuien met molitbmag (Afb. 60)
.tetealbcdthdiclee7,',irte.ks't:

en
jd nnIdo rlat ri ter'brto'fle afstandsbussen tmeme„ de red.,

:e1Zr
Isff,e'p'sbe
k: tegen b "tkd.".
elictlebak.

in het

haidsmeter
jftsHduíel

.'2:121`.4 9.% er voor dat de lip aen het bihhenkmbeleinde

Vieralebete=2 t :f'« (;,'; ' ' 6 ) en monteer de bedieoiWgeatenge
iteekafratp'-tta tr12;n2htenge=
.
vastgedraaid sd
en

S e o t i e XIX
Tvssenesaen, kruiskoppelingen en rassenblok
98. BESCHRIJVING
e. Tussenassen en kruiskoppelingen (Afb. 61)
Vijf tussenassen en een rassenblok brengen het motorvermogen via de versnellingsbek naar da reduct:
bak en de voor- en achterbruggen over. Elke tussenas is aan de uiteinden van een kruiskoppeling vo.
aien. Aan het ene uiteinde is de krulskoppeling vast verbonden een de tusaenas ^ aan het endere ui4
einde oen een schuifkoppeling voorzeen.
b. .4446blok (Af D.

re.trzri,-,b1-0.":,..rtr?,..."..2,zr:.r.1:2;i1=-."--

de re
dat— ""-"""- "uiteinden
""- b""

De a an het rassenblok, welke op conische rollagers is gemonteerd, heeft
oliekeerring en is met U-vormige bouten aan de tussenassen verbonden.
BRUGGEN VAN HET SPLITT,I.

i 711=
L11.
BRUGGEN VAN H. BANJOTYPE
c,C;;;

AFB. 61 TUSSENASSEN BIJ BEIDE TYPEN BRUGGEN
A.
Tia'1=14nrl'ort"
B. Trsrert:: neer de versnellingsbak
fiat
E.
reductiebak
acht
C. Tussenas van de reductiebaknaar
K'U'ss:eak"
da voorste brug redueti

4t1ebek naar

z

blok naar

99. TUSSEN... EN KRUISKOPPELINGEN

PIJLEN
,..D
J
. j iir/ 14 IlLaji
S IP.ING sT:FicAp
CHUIFKOP

L

u

AFB. 62 UITLIJNTERENS OP DE TUSSENAS IN SCHUIFISOPPEGING

145

Controleer voor het verwijderen of de pijlen aichtbeer zijn (Afb. 62); is dit niet het geval, dan
moeten beide delen van merktekens worden vooraien om deze in de oorspronkelijke stand in elkaar te
kunnen zetten•
IIk der tussenassen kan worden loagenomen door de uiteinde als volgt te demonteren.
Met U-vormige bouten

J;

- """"r "r.
ttu-cirrzira=przz±=s:.11:: ,. - st or. het
Dafvallen
eok:ako de :a:: ‘t' e:g1;I:oZt "
) Het rechte boute.
- Verwijder vier bouten, w rmede de flens ven de kruiskoppeling is bevestigd.
- Verwijder da bouten en neem de flenzen van elkaar door de tussenas bij de schuifkoppeling in

AFB. 63 SCHUIF- EN KRUISKOPPELINGEN GEDEMONTEERD
A. Fien
B.
met naaldlager
C. t
D. Kruisstuk
E.
F. Pakking

G. Seegerrin
H. Gaffel me schuifstuk
I. Pakkingri.
J. Sluitring
K. Stofkap
L. Tussenas

c. Demonteren (Afb. 63)
(1)Schuifkoppeling

g2

ri:fd:eLte":: 'Ittf,k2k.( 12.
stofkap van de a
Vervijder de smeernippel.
(2)Kruiskoppeling
Verwijder met een tang de saegsrriogsW (G) uit de gaffels.

_

p—ingring (,) en d.

-= Neem een kopere doorsl ag
kruiastuklager Lot het
'xr,1;: kruiskoppe li ng 1S0°

t5". rt,==.;tdtir,i•Jzin,n2enItg;teri;

lager uit.

OPMERKING: Let op, dat de lagernaalden niet uit de lagerhouder
- Verwijder het kruisstuk (D)
Verwi j der
-- Verwijderd: vjeeerni„el.

(F)

Dat RFuluutuR

d. Montere.
(1) Kruiekoppeiíeg
- Draai de smeernippel in het kruisstuk.
Ittet
r r"" "k" 1"'"
- Plaats
Plaats rez
b:::::::
(ge_
- Breng een kruisatuklager aan op het bovenliggende gaffeloog en tik
doorslag
bruikt bíj het demonteren) het lager in het gaffeloog.
- Draai de gaffel 1S0° in de bankschroef en breng het andere —sat:aager op dezelfde wijze

.

andere gaffel ln
kruistappen
"'""det wee
" a ndere
22 ankschro-Lesugi2.,d.:
- Breng
en
- Breng :
.

de

zijde Van de gaffels. Oe druk van de legeis op da tappen zal hierdoor morden opgeg -

Vergbr,z,hrerk2r.:„2,g2gbri'mr,it'etgrrtr„=gringe"
ee t
en de drukvlak 146

(2) Bet rechte boute.
- Plaats de flenzen tegen elkaar en monteer de vier rechte bouten.
- Draai de moeren en veerringen goed vast•
100. KUSSENBLoK
afstelling

a. Controleer
Verwijder

«"=.7"'

voelbaar bij.; is de speling

beide
van het tussenblok
moet einden
het 1hntd: )
' de ni moet
d:
vorder vervangen.
ggroot
e het

1:•7pttrMagenhurre„,ks
d

Mt

AFB. 64 KUSSENBLOK (bahjobruggen)
1. Kusaenblak
2. Peilstop
3. Vulstop

4.
5.
6. 'B n :

Ee ;7,5E'
i l
b ehat bnok
l

b. verwijderen (Afb. 64)
- Verwijder de tussenas een aan beide zijden van het tussenblok `
lagers komt..
de Askoker is bevestigd en licht
s az,bor
d e,
.. waarmede het kussenblok AA. de steun

_

rtr

019

147

iJr24..rdveizatsraosreennar„z,ozia:=1„:zna.dmi. d.

goed

101. BESCHRINING
Deze
e6 typen v
414":42f
" 4t12",:=In
"
heide
, 4‹"
.> ,r;;Zgli' "6;e4C1 . 6''
assen„t tkruiskoppelingen
1
"'
"eindhett";;2 hebben
ut:
" ""
bevestigd.
,2 rdr;:4"24"="
v
br:ggarc"d:Aore:ttt:16'49"41:ttl:"'IZZ aan het

"" """'"'""""

102 UITLIJNEN VAN DE VOORWIELEN
a. Algemeen
Een juiste
r,:teilaiten:zr;,:nad:111;tzed: ""e """""—" ""
De factoren , welke de voorwieluitlijning bepalen , ", askanteling , wielvlucht, ""1"0" ".""
het toespoor en gelden voor beide typen bruggen.

AFB. 65 VOORWIELU/TLIJN/NO

C.Ta:rr

Gminus F. Wielvlucht t: mm
H.

A "Am' B. Draaihoek binnenwiel
D. D raaihoek
E.
arm t.o.v. d

I.

in

b. Askanteling

27,;;:;tit,51741",.:61:1.141,e

1":

1:2■14112eltiZ%eZ trstdblrill";L 'i

rrlIntten't'": "44dhog2t : "41",112: ;Te,

c. Wielvlucht

re

De wielvlucht b,'Jetari'
ierenit:arEe
e
',1,■ rdn'iree nd
ge ."n":;:r:4 <ltvt "en""(H3, deAfb""61 )t•
envt d'"
a ,;44.Z"
1" "

d.
pcZ, driZi."611i (vieocrh';thg7.;,.:1.:1 d;ovtr <al.:1

:orgrZtr,„12

rar.'tuit' De" h°'
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retelr,Ircuthtea:rIndrz:n2 en de achterkant ven de voor12.1.1:7r;i2.nr3t,
rollen. Door de toespoor wordt deze neiging tegengegaan en rollen de wielen recht vooruit zonder
te slepen.
103. AFSTELLEN VAN GR TOESPOOR
a. Controle van de toespoor
-Controleer
'. 127' en vervang de
alvorens af te stellen.
—en (nt. 125' als "" "in beschadigd
- Breng de banden op de voorgeschreven spanning en plaats het voertuig op een vlakke ondergrond met
de wielen r
- Plaats de
aan
voorzijde
de
did
:g:t'dt
,,,t a.;,±,icn
iidrzotziz,z.b:g grond iJ.rd

tzz.— de

1:d2de:tgdPjervocavit, dat de spoorstok
achter. voorbrug komt, waarbij . kettingen
geeft

: E:j1r1:

de Zridt-irndbarjdorb. raken.

2)‘.'"aP"'

'sta ""P"—"

b. Afstellen van de toespoor

: l'JPIPetetd.evdaProref,adn:dr; renrredfinlertep2;a4117p‘tv.rdlÓ4Tr gerond k"".
OPMERKING: Bij banjobruggen worden
borgring verwnjderd; de
Bij sp71tbruggan worden

;:edibei'lkdieel'eg:a'll'fi:(1.241dgbE :f:11g,', 7.11e' 1-1,11:::to: rrf
e' e rn e: 171:crr :44:1
tr'13°N,or(v3 d,r11) g:Zrgrort. . " "'dl

wc11,a,

::st% ';

grelj.fn: tal:" 11:

"11"1"

deit'.delltedgiodZ2ng de spoorstflngarm.
en moer aan de epaor-

■Pgdde2trrEdspltp2r, gaffelbout

OPMERKING : Bij splitbruggen moeten de gaffelklemboutan en de borgmoer worden vastgenet.
Bij banjobruggen moet de borgring in de linker spoorstanggaPPel worden geplaatst. Controleer
- Plaats de gaffelbout, breng veerring en .er aan en draai de klembouten goed rast.
104. SPOORSTANG
a. Alge...
al erbiOrd:t= Zors.Z:nre;m:nrge ra tfferardj fj,dr

:Pd dr,i't1:1,d,dr■dardeltp:getr:e 's:11::fga..freld

de spoorstang in de Tuiste stand gehouden door aan borgring sen
1,e
31d rilrer.7.27, "wardte.
„
spoorstang, welka stang door da binnenste gef£elklembout wordt
Bij splitbruggen geschiedt dit door een borgmoer, welke aan de linkergaffel is geschroefd
gaffels
}e van o;rne
os,fn
,2or:rti —"

bij bedde

'P" gespleten en

""t

met klem-

b. Verwijderen
: PPlirat ds

ledrlIrctngedrPdad'v'o2birg :2dbreegrghe nj:tteitrerell7Oeg, dat het gewicht var, de wie-

erwij der
i a7gis en verwijder de spoorstang.
: VS'a'''
' ,If:::r:rEe
artr;1',O'v'en rrd: ':pcol2 r:ZeIggh
c. Aanbreng.,
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104.

105• STEEKAS MET HOMOKINETISCHE KOPPELING
Het verwijderen van de steekas met homokinetische koppeling wordt door een hoger echelon uitgevoerd106. VOORBRUG
a. Verwijderen
De split- en banisbrugg....... °P
geven.
- Zet het voertuig op een vlakke ondergrond met de handrem aan.
- Plaeta een krik onder het differentiaalhuis an krik de v rzijde van het voertuig omhoog.
de veerhanden.
d- e -la•
terken enert doet herge
sireregos ol oi rg ge
gelhro,de steunen komt te ...eten en houdt de krik zodanig, ch,t de voorbrug nog 3.-sh wordt ondersteund•
Verwijder de wielmoeren
beide voorwielen.
=earsegiejninverd==e enhind de tussenas ssn het voertuig om schade ss„ de

- rsa.t.-

sad

- Maak
de t line
krUle"PPe
..
132, •
- Sluit da afsluitkraan van de voorremmen aan de
- Maak
remslangen ren
binnenzijde
de wielremcilinders
' vre.d.:iri=
1:n
g van
dearne
" "eseiere'inding
de veren
verschillend. Om dese reden nov
den deze werkzaamheden afzonderlijk behandeld.

1::e.1:1 j2=.,

(1) Banie.tYPe
rerw"d" de m'ere"en rle;:n isrdsree=gierernnt bestte,t=r. n.
e= re re:=PIP
(2) Splittype
Verwijder sen da
. linkerkant vier moeren van de v rstropbouten en de moerbeschermer.
stootkussen.
tokbrekerbeVestiElnENP1.t
- i/e0g1'3<
el: d
e de
Veeretrbt.„er....
rechterkant
"'wijder een
- Verwijder
ti i s laat en het stoot... (ae viar tapeinden blijven op
hun plaats).
- Laat de krik
- Trek de brug zakken'aed :: tirgrIgir.:
: . vier
v. a.
koker bij de onder bet

Ve

■

Pteir:Z=1

b.
De volgende werkzaamheden gelden voor beide soorten bruggen, tenzij
voorbrug op
i;rii
t
onde,
i ",,rk,,
d
set
de vore. en ....g er voor,
de veerzittingen
'""G' 1:21

"

sr.

I'j : ;:: Inrs'evre:';1:,:inggiranirgPol:rr.17t'ef viertapeinden in deg"-

rtsztoz. ‘b"

De werkzaamheden voor het aanbrengen ven de veren aan ae voorbrug zijn voor beide soorten br.22.
(1) Benjotype

2;d

11j
ere g:g

"
gerso
einet" .:
:.
ililnrj.lecrant geenr: r:.'JeeP:::alrslev=e dn: rdr.::: erkwainti: nanglre
langste van deze twee:
de binnenkant nest bet differentieel
.rat
aangebracht . Plaats
veerstroppen; plaats de moeren en draai deze : ral stersi l;:/iPtt.:7.1 "n d' ''"e"""er"P
(2) Splittype

lte

' 1:t rdesi;ekieerreaeanr e: reej nre=tle "renet— "t .t"t"."" ente".t"i""".t
de
:72°::',7Z:rd.r2de onderzijde en de bevastigingsplaat van

1-ittr.rd2'rveTt.:5;,',d.:tdr.r:10111:ZnbZte'd:
- Draai de
- Koppel de

worden

v—

de schokbreker op de

s aan het

ogen aan de : ef l.;;;;elliteltlegt E/19211.1 de Verbindingen bij de chassislangsliggers.
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- Draai de afsl

seearm en stel de stuurstang af (zie pt. 132)*
n en draai de wielmoeren stevig vast.
:::ga:P..-,',..

rzl- crld,r,ervrelzr;.°'" de l'"g'i

kruiskoppeling (zie

Sectie ni
Achterbruggen
107. BESCHRIJVING
a. Algemeen
steekassen met
Elke
—"—"et"; el"
teittzbrlitIg.""

""t drie reactiearmen

11::„:1'nfdr="Xtrdrent21;2.tr'udgg2-. de actiearmen 2t"lect.„711O,tshrtersitittpt.
b. Werking

oren

Het nrarra'rehtejawt=hZie tr'btgreecirertsregl '

erZrenuZetsvsZate

""te"rug overgebracht

108. STEEKASSEN
a. Hanjnbrng
(1) Beschrijving

AFB. 66 DEMONTEREN VAN DE STEEKAS VAN DE ACHTERBRUG ier DE AFDRUKBOUTEN (ratel weggelaten)
1.
34. n:1::;bout
2. SAtf'dtbie'Zn

(2)

Verwijderen
Verwijder acht tapbouten met veerringen, waarmede d.aardrij fflena senSs

,TW

re

a.,ee dv,%:rs et:12T2rdn. d21:,:fed

- Neem
r de
(3) Aanbreng..

Ss.

' is 1,sysst. .fd•
te dica'Zi:.r.,"12 blinde

t lrn eb
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e'

uit de naaf (Afb. 67) en verwijder de pakking.

steekas
"'"'leerde
op
Plaste
u
i s'tirrlettl

'.

.;...kasflena en steek d.
van het differentieel.

5. de askoker tot d. ..b...ver
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1. Steekas
%-lug

AFD 67 STEEKAS GEDEELTELIJK UITGENOMEN
2. Steekas £lens

tapbouten met 77 .r. ingen

en dna., de bouten vast met een aanhaelmoment aan

b. Splitbruggen
(1) Verwijderen

2

: VD=i'drarlhrtukrZer, 7.:
de borgmoeren geheel terug.
- Draai beurtelings de afdrukbouten in, aardoor de steekas en de tapse psasfukkan van de tapindsn worden getrokken.
- Schroef da afdrukbouten uit en sla de as tegen de neef, waardoor de tapse passtukken van de
tapeind.
OPMERKIN

it=rerdrE2,42:= To-10,==áenn`,1:.:212°t
,,ug::

worden gedemon-

aan en draai desa beurtelings vest, waardoor de tapse passtukken verder van de
tapbouten worden getrokken . Sla da as Eegen de naeP en neem de passtukken van de
- Trek de
(2) Aanbreng.

ekas uit de naaf en verwijder twee pakkingen an de oliekeerring ven het wielleger.
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68 R IMTTEETUSSEN"PASSTUIS EN AANDRIJFFLENS

ed t12naintrgr' 2:;: "'"e """ik d" re""e-

,gid :11:21retig7dr ;,bati°
Or'
verwijderen brug en krik deze zo g op, dat de bi, wordt,

de askoker is
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tot d. veeruiteinden

amheden gelden voor beide typen bruggen alsmede voor zowel de voorste sla
rik art rijd de brug onder het v ertuig.
verplaats deze voor- of achteruit om de voeruiteinden in de geleidebengels

l. t Pt

ertree ' it;9 "*
r) met taphouten en veerringen aan de steun op da aakokerq
mcílindera en aan de chassislangeliggers; ontlucht de remmen
sart en zet de m
n diagonsalsgevije vast.
n kruiskoppelingen als voorgeschreven
;me...kaart) .

Sectie XXII
Remayateem
110. BESCHRIJVING . NEMING
a. vwetremayateem
(1) Beschrijving
De vecuumbekrechtigde hydraulische voetrem bedient twee remschoenen op elk der voor- en achterHet voetremeysteem bestaat uit een voetrempedaal, verbonden aan e n hydraulische hoofdremcilinelemedenwielremcilinders , xelke de remschoenen ven de wielen bedienen (Afb. 69).

AFB. 69 SCHEMA VAN HET VOETR.SYSTE.
(2) Werking
,B,:ewur.13 vsn de voetrem ie afhankelijk van do druk op as hydraulische remvloeistof en van het
(s) In werking stellen van het remsysteem
iiresvt7Iter:Lerat;j;tc‘nrrnbetrc is aan

'eierli.irtri:;eposzidtleandzt z=hrt,
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"
r" e ger
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b. Hordremsysteem
(1) Beschrijving
Da
ke 'a' t 'ernefl;e2ctge ct ri:egelm=ctliart%t er=1171.:IrmI

Z, 'eten= trInf,:.::%-b:,1,„ri-

De remtrommel ie gemonteerd tussen de flens van de reductiebak en de flens ven de kruiskoppeling.

111.

TEST. VAN HET VOEIRDISYSTEEM
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Het"etr""ete"

á.J=rnn.
:t 12eg
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r- g■:•den opgespoord, dienen veem.- drukmeters te werden ge

Met draaiende motor
ongeveer 10 sec, op nullast draaien.
flls nodig sou ziJn om het voertuig normaal te doen
oetrempedael en voel, welke druk ongeveer nodig is son

r

;—

- gen e
- Laat

°P1" '"'

In het algemeen zal bij iedere volgende maal Endrukken van het rempedaal m ar druk
nodig gijn t. o.v. de v orgaende slag. De o sak ligt in het uitputten ven het
vacuum door het in werking stellen van de rem met afgeaette motor.

- Druk het rempedaal vijf :
druk om het rempedaal, .

2dj.1%1:=1' 7:21:aglreanm-setriros117.'j'digde
l'c
vordrre27.e2t"d«.is druk op het "r
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— -s— van "
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in werkingorengenvv'entoeeresseen eponsachtig aanvoelt, is er lucht in het hydraulische systeem

:
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ts "a.jYa Pe'iZten
r 'l=t het vriespunt normaal functioneren, doch onder het
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De "gel"'
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112. AFSTELLEN VAN HET RENSYSTEEM
e. ueatremoystaem
Algemeen
Gewoonlijk
(1)

" ""°h"e" worden
roatl'n'inharrled:rst'17;t:selnikU't‘gr,att!
pedaal en
n hi e7tirEel
.
lg:e r
(2) Afstellen van de voorneiremmen
Controleer eerst de wiellagerspeling (pt. 127). Een goede afstelling ven de remmen is niet mogeliJk e1e de wiellagers niet correct zijn afgesteld.
Bij
.r.t.dekseis van a. ankerplaat, één aan elke zijde van de flexibels
(') -ne.:
Demonteer
b
b

dire

2

'echte

door het gat in de ankerplaat tot de schroevedraaier in het af-

Steak een

de wielremcilinder
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fb 2 . het deksel gezien) tot het viel juist
- Dral; r hetiv
d erse rechtsom
aanloopt als het rlas
w:al gedraaid.
Juiste
t
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' Bij
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Doe hetzelfded
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achteren.

OPMERKING: Is het remeffect na bovenvermelde rt
afstelling worden verricht als in te.-vits)r,r)-b-:::,-zi.e.;,e,d,s.- "et de grote

de de handre.eieng een de re...
Peling ymm 0,25-0,375 mm (0,010-0
renkering i e

7,.3.)s

en

tussen
d t ;e=

AFB. 74 AFSTELLEN VAN DE HANDREM AAN DE BOVENKANT
1. Grote etelboot
43. RiX2kkeri b'ut
(c) Afstellen aan de bovenkant

Cr`, :ot, nt,7 stel

_ Draai de
(a) Ar.ten..n ven de hendremeteng
- Draai de borgmoer (2, afb
einde aodanig , dat het ga
- de borgmoer goed v
- Verwi.i dar de blokken voor

troleer de hendremwerhing.

113. ONTLUCHTEN VAN HET VOETREMS1STEM

De hydraulische leidingen moeten worden ontlucht, indien door het verbreken van een remleidingverhet
binding
gekomen.
noodzaak tot ontluchten blijkt gewoonlijk uit een
sponsachtige pedaaldruk.
b. Handige uitrusting
Het remsysteem ken op normale wijze of met behulp van een druktank worden ontlucht.
(1 ) Normale ustánds
Bij deze methode z1Jn twee personen nodig; éan persoon vorgt v

,:it=rotai lttelletrts:'.

vdr:e2s.:fcr al rclirge;e::7<fstiver;s:1
(2) Gebruik ven de druktenk

r

nstante hoeveelheid remtweede moet

"t het ren"d"1.

ire7.dre'eseZnw2ken% rold12tedtrlidijaWronlutddere=rdheadjddertdr ■trlori'evteo;no%:rrrodlriddoldldte'druk

AFB. 75 VOLGORDE VAN HET ONTLUCHT. VAN DE REMBEKRACHTIGER
Nrs. 1 ss., 2. Ontlushtingarippels

op n
aai de
en de vloeistof in een compacte at
rhael deze werkzaamheden bij de ontluc
n, dat de hoofdremcilinder met ramvloe
De opening

. Zorg tijdens

bovenkant tr,i2t hulpcilinder, onmiddellijk boy” d
behoeft
.

2 „, ti..ti,,gose,...e,
AFB. 76 ONTLUCHTEN VAN DE WIELREMCILINDER
1. Ontlushtingssle6E

Het ontluchten van de wielremcilinders geschSedt
g het
waarbij de ontluchtingsachroef bij de ankerplaat overeenkomsti
C'ERKI"' Alvorens met het ontluchten van de
hoofdremcilinder worden bijgevuld.
dZ1272,:2`

(3 ' 11"r

volgendewielremcilinder te
""m""'

Bij gebruik =,72t.
.1 'grenZ2.`1:r."'"h

"" de

"" gel"' echterbehoeftde

AFB. 77 REMSCHOENEN VAN DE VOORWIELEN BIJ BANTOBRUGGEN

str.r"

21 . Verbindingsstukken
'ds'ke
3. Ace::e/ remschoen

ZUt

11, REMSCHOENEN
a. Voorwielramman (Afb. 77)
(1) BAAj °bruggen
(e) Beschrijving
gemonteerd.

ie.,.:dTPI: gijn

bediening
Aertg
:

in een drukekift, welke in het aPstelbar
Bij voertuigen met vaste remtrommels moeten d
:onteerd . Bij voertuigen , welke afijn uitgerua
niet te worden gedemonteeacl as bij de remecho
(b) Verwijderen van de remschoenen
=

r2

op een ankerplaat

ilinder ia geschroefd.
emtrommel en wiellagers oord
naamhere remtrommels ,
Men komen.
beh.—

en wielleger. met

—st"--""s ( Pt , 121;.. de wielremcilinder .
ir.rdeerJel2ljerolal. 1"
" onderste ankerpenbor g .
ve-""r"t "'en
" "—""""" "
de gel.ide„.,..
'" g'erenevve;en .1.2de de bor gringen en de ankerpennen
- Nee' de r emschenr met daart'ar,01'.7.:t
in de remschoen.
"
(c) Aanbrengen ven de remschoenen
—ts"de""b"d"gsrlt"k:,:":arhve°2:5.1',1,1"rdset:j:;:'.'°;1‘; De verbindingsstukken
Mel:d:c hters t e 'e's' °en
- Breng de ankerpennen met de borgringen een.
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AFB. 78 REMSCHOENEN VAN DE VOORWIELEN BIS SPLITHRUGGEN
Q. Trekveer
1. Afeteinokkens
5. Ankerplaat
3. rt.:27.gne.gen
(2) Splitbrnggen
(m) Beschrijving (Afb. 78)
nkerpleat gemonteerd. A£stelnokksn, dicht
n de remschoenen. Geleidepexu^en, twee

bij het
in elk der ach
Sluitringen op

L

'd:or;:ru
'ornmwzdrz:::,t,027.2ede

splitbroggen zijn afneembare remtrommels gemonteerd.

1 15b,
doch verwijder niet de ankerpennen.
sponnen van beide remschoenen.
ex,ege
op de r
p elk
rg-el2dge=1/72%.„. de remschoen.n erop te schuiven.
ti Pten ven de wielremcilinder goed in der schoenen passen.

rdrgetetptere'n7r‘.d; de C-vornage ringen aan op de ankerpen-
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115. REMTROMMELS
a. Bij banio.ggen
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de remtrommel aan de naaf ia vastge...t•
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116. REMPEDAAL EN VEUBINDINGIN
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117. HOOFDREMGILINDER EN VERBINDING.

Itth

=2212:ddr;detat igri.„tfL:UnddSrirjrkinigd,=:e7,21.Oarsi:i£tr déd'47.elarr'e.r
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remCirildind'er'sle

deren van de hoofdremcilinder en de verbindingen

erbonden
vestigd en verwijder de
ten los te draaien.

ven in d hierna.

- hoofdremcilinder. de afstand af tussen rempedaal en voetplaat (pt. 116d).
d. Afstellen van de stopbout ven de drukstang van de hoofdremcilínder
Nadat de drukstang van de hoofdramcillWdar ia afgesteld els in c hiervoor beschreven , moet de afstand tussen de binnenste hefboom en de stopbout worden gemeten.
Indien het pedaal aan de buitenste hefboom is gemonteerd , moet de trekveer eerst worden losgehaakt
(0.020 Snch) ruimte
rrz::::::b:r:d de binnenste
zod"

..:

•
,tidsed,; . ,:ailled,,,Ecirrat, hard tegen de etuitplaat van de cilin-

BELANGRIJK: liccilarle:r rde21,ze,1. 1 fr:tanedfrIte ,

116. REMBEKRACHTIGER
a. Beschrijving
De rembekrachtiger bestaat uit een hydraulische cilinder, een vacuum cilinder en een hydraulische

C:1 2'lt::g■ad'112:51;tirre'rr'ti''s :'fadean74!g mOr E7at1e2;c1FYFIZI4Itt";sce hi u2Ytbt'Frd2ugiFmotirtee2erd: (2
17e:
Afb. 2'7t9 ;
): ::;:721'''1°.t:n
b. Reinigen van de luchtfilter van de rembekrachtiger (Afb. 79)

g'prel 'hlee rlte lnit' int;718%n: bl.taafs 'll,tertro7Me‘traZallengterZsitrlrcr '""n.
filterhuis en
: IDreiv'ellfig4,1
he e7
'
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'Irr."treeP "t "t"""•

AFB. 79 LUCHTFILTER VAN DE REMBEKRACHTIGER
1. Luchtfilter v/d rembekrachtiger
2 • Betterijhoofdachakelaer

80 A
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AFB. 80 B

AFB. 80 C
AFBN. 80 A, B er, C VERSCHILLENDE TYP. R.B.RACHTIGERS
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idtz,1r2z=nrigrr'n.

_

den tegen a.

:7.krJleg

':god:at,
pt-gr;

2.=2,:rrwzn't 1e)g•k,ida:
Inwer

b.

vt:—.12?z: 1,2:,,z,1127zer,t„lf:52.7.0rentran:

2‘.1,1zr"

1

rszilw.'—g— ""t " " —t""n " "

azreszsrg

Pi)1"tL"n —1""illzdrek21:zit; ,dltrekvzIrvencitlr.""nen
v=i
derz2o=r1—inderb.....
_

1—

reilt:ererit=t2

- Plaats oen pakking (bij splitbroggon

bij t dooaoorwielon, op het uiteinde aan de flsodbolo

- =tri'd'gdrr'oralrnrald,gdeidZi.eterntledit: ged °k d.
- 2.rada't' rle 111:::itnrerasst taea d r.ap2.2:2UP:oarringen, draai do bouten

ast ex, co„tro-

- Praratdai led=r7.21=atirton on breng do trekveer....

■

: "re% ratel 21.1:22,2=1 "1 dan wel do „aars,. remtrommel.
: B 1 de 'c'I dall2raelfi aC Ptaag:1),;aoht, de afsluitkraan aan do aoorrassosn erontlooht , het_.~

120. VACUMEGELICLEP (Afb. ei)

Zr, handhaven.

iel' td

V sotijdderr det
"
"17nt s t' ' rasardr to'n'ddetrardr41112gd"dd
- Schroefedehrogolklop ren de ...slung op h. inlaatsproitstok.

"

lande aa6oluitiog van hot inlaatspivitstok, .a.t ae

- 2hdrIri dob.s.st

ee. .ratcht-

- hej,

a:. .'0-lrervrfm'alre i+rue-gir:Itingleen7ordi'vrt-zIrt' ennkteerlticken.

: 1 :1
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AFB. 81 VACUUNREGELKLEP
1. Motorventilatieklep
3.
3. Vee.....13.1.1.P

121. HANDREMTROMMEL

2.

- Reinig

remtrommel in
, groeven vertoont.
ded
Plaats de remtrommel in de remband en breng beide delen in de juiste stans tegen de flens van d
- Breng de remband in de juiste stand op de ankerpen en plaats de ankerveer en de ankerbout.
- Breng de kleine stalbout a
- Plaeta de drukveer, de ringen, de stalmoer en borgmoer op de grote stalbout.
Monteer da flans van de tssssenaa en controleer of de remtrommel goed is gecentreerd t.o.v. de
_ Draai
Stel de ram ef ala beschreven in pt. 112.

■

Verwijder
1 :;:lj= g: gt'ela
gaffelpen

- r terzijde.

ir i

121.

beschreven
Ig..

en duw de hendremeteng en het ....h.i.-

1os ven het anker, wordt de remband ongeveer 45 graden linke. gedraaid.
- Verwijder de stalbout , de veren en de remband.
Aanbrengen
PSt:Irdretritul Zordrlt=e- steun on de band met het h.lon5.1. einde aan de b..o.ent en

- Duw
"eau'de remtrommel mat da remband naar linke en draai tegelijkertijk .t geheel recht.om tot de
juiste stand is bereikt.
rukveer,
de d
- Monteer de handremstang
n gaffelpen en splitp
Breng
e
stel dere.f.f.
(pt• liz

- 137Zglgr

ingen en moeren los op de bout a
en plaats de moeren los op de bout.
emnokhefbomen en het remmechanisme een het dog van de titelbout me

_-

123. HANDREMVERBINDINGEN

Verwidijr•
i

2:7::irgt;steun els één geheel uit het voertuig.

b.

- Draai de borgmoer op het
- Haak het
le
ied::e21:el plaats
fb.o. en plaats de spl
i,
- Draai d,e=gere,erels nodig is om het gat in het stenguitei

rt.:ZuLt d

- Plaats de
gaffelP1'„er,eetstderg:ivt:7.,tuirtH.eeednv:i . tPen.
- Draai de borgmoer
- Breng de vloerplaat een en verwljder de blokken voor de wielen.

11,,e, . t. brengen

Sectie XXIII

124. BESCHRIJVING
e. Wielen (Afb. 82)
De wielen zijn van het schijftype en morden ieder met 6 wielmoeren (2) .6/or 6 ...moerbouten (1) op

AFB. 82 VOORWIELBEVESTIGING
1. Wielmoerbouten
2. Wielmoeren

3. Velgriog

b. Benden
De

te rreinprofiel
brutnbldop1
eg:;11
"
t.::

n' 2e. "el) "j" "t "" rub"rvelgii"t t"e"

c. Neven en legers
De vo
achterwielnaven draaien op twee conische lagers om de asstompen. De neven zijn op de asstomp geborgd met e stalmoer, borgpleet (borgring bij aplltDrug) en borgmoer. Alle neven hebben
een valkaerriog sen de binnenzijde.
De wijze van afstelling is voor de vdór- en achternaven, zowel bij banjo- als bij splitbruggen gelijk
125. WIELEN
a. Verwijderen
(1) Voorwielen
Fel:egt lo:e

(It=e,1;:trIto:tb:tel n neciltm'eetle=ere'111:‹2ott'terlirlilcs:)? '""eze een "e'e

OPMERKING: De wielmoeren op de wielmoerbouten draaien met de leetste mee.
- Krik het voertuig op totdat de beod vrij ven de grond ie.

172

Ve Ve

,d tt.no,retouten ef.

- ,,), ,,vdt 1 ,
,

(g) Dubbele achterwielen
- Oreai eerst de wielmoeren (2) en daarna ook de wielmoerbouten (i) een halve slag los (linker
u1elmoeraH en -bouten rechtsom en rechter wielmoeren en -bouten

:S.hd'

Ed . '

: KtD);r:ik et
Itiv'e2t tbeeliders ielza
b. Aanbrengen
(1) Voorwielen
- Controleer o£ de vielboutgaten schoon zijn en niet uitgeslagen.
Breng
: t„wilimoZlittrenef
indvest op de wielbouten.
d vent (linken viel_
- Plaats het voertuig op de grond en draai de wielmoerbouten kruiselings
arbouten linksom en rechter wielmoerbouten rechtsom).
- Draai zonodig de wielmoeren op de wielmoerbouten vast.
(2) Dubbele achterwielen
Breng Let tt"e"tel op de
- Breng het
ndaff
rn
- Krik het voertuig op de grond en draai achtereenvolgens da wielmoerbouten en wielmoeren vast.
WAARSCHUWING: 1=1,1=1,1 moet zo warden goPlnatsi dat het ventiel ven het binnenviel te

-

Cl‘

(lrrv.

22:1 :t:11.::2;rtIrztly::..- -

126. BANDEN
e. Demonteren

i:1 Zi
=l'eh'et t ld:r=theet. w‘ Itel. tot de ring in de groef e„ het
2Jejelie ;:e;',. :16fe schroevedraaier in de uitsparing ven de volgring en wrik dit uiteinde over , de rand

‘Ijeerirgwk2i 'i en''',dil' lte l ,1:1 enPtadeldre
25)rigi rr,g d
- ‘
ven

: f'eirtajed.errircie met ban
en de binnenband. volgende
tegen corrosie te vonden
"' roestig
roestig"i" dienen
wijze
bet:et
: el
'
. g " op deh"" "
ee„ staalborstel.

ir a 2 l IT:iel'e'r:idr e5dl annEiEref},11:trgf ef:'es::::'7b
tl
1;r0u:11.2rd"'t groen.

VB;:idi2 d:l'g‘I'wd ;iein
- Breng
b. Monteren

,1%,"tg
, ti, cett dend
bl, i tnntrnbeenn"d"ul irdrltiuniZefilliterj.1 te't' ettt:int relt:Ider1■121,Ptildierliee dor idte" erg ,o,r_taegentrre"
- Leg "" wiel

de grond en leg de band om de velg; zorg dat het ventiel op de juiste pleet.
t2jd'e
breng
trg de volgring aan.
EZ:P::122 b2:
pse"d
o tr p
GPMERKING: Begin bij het ene uit einde en sla de volgring mat een koparen of zachtmetalen hamer in
de groef.

rtin Ple'"

AFB. 83 VOORWIELNAAF MET LAGERS - BANJOBRUG

173

de grond.
erkent van het viel en wrik het viel heen en weer of gebruik een 1enge sta

r 'yaril•s rgl:g2 ftge„tr:,..:211.7:!,Z :11,1;Z:'t= vrij Z.

AFB. 84 VOOMELNAAF MET LAGERS - SPLITBRUG
K. Wielmoer
fretens
o
L.
2f
:estigingspleet,

(2) Achterwiellegere (benjobrugge „)
Het afstellen geschiedt op deaelfde vijs. els bij de voorviellagers; echter dient de steekes te
C=1:171:trrdrinPgt Opi ntege of beechediging e„ vernieuw zondig de borgmoer e„ keerring.

AFB. 85 ACIITERWIELNAAF MET LAGERS BANJOBRUG
A. Buitenmoer met
RK
rnftronmel
B. °rEPleet
J. Binnenlegercup
C. Binnenmoer
K. Binnenlager
D• Opsluitring
M. Binnenste
L.
E. Buitenleger
ej:
p
G. Borgring
(3) Aohtereiellege , e (sPntbroggeo)
b..ter,keer,.g me, houder.
- ve, ..Jder de
en
Verwijder
omschreven
in 1,1) hiervoor.
op dezelfde wijze elsonso
en vervang
Hefe
afstellen
SORIleer de keerring OP Slijtage Of beschadiging

.2.,(019
AFB. 86 AGHTERWIELNAAF MET LAGERS - SPLITBRUG
L.
A.
M.
B. '.1 lastlol'Utekoorring
N. Wielbout
C.
0. Binneoleg.'ouP
0. Borgplaat
P. Binnenlager
E. Binnenmoer
A. Keeryin
Q.
G.
F.
S. Keerringhonder
f. vp .d. rentrommel
H. , 7er.1
I.
U.
J.
K. Wielmoerbout

tr"el

.-2!:‹

2eS,i .2oeriejFr

Prlio8

r uit de neef.
= Verwij

lichte hamer de loopriugen uit de neef.
ntr,gre. :2.errirz t2.dmr,z,f

Reinigen en inspecteren
(2) Indien voor een periodieke inspectie , herstelling of vervanging , de legers worden
en
neten zowel de nava als de
lager. droog met
lijk daarna opnieuw van v

\LC \LC

Lu_ wAARsCHiWWG ; Leet nooit ticrrisg
koming van

Ft= re, 1.::2

perslucht

gg=4.egti see
.

aangebracht en niet teveel
speling hebben.
Contraleer het loopvlak ven goed passend
op de eest...P (bij ...br. ook °P
.
slijtage of beschadiging.
Gebruik voor het invetten van
lager niet
onmiddellijk gebruikt, verpak 2,,,:zr:o2ti‘nroggrr=rrztti;
(3) Monteren

d. Achterwielneven (benjobrug)
( 1 ) Demonteren
125).

! uit e

de loopringen uit.

e:e2beschadigd.
nfe't
l'"'''.
(2) Reinig.n en inspecteren
Zie o(2) hiervoor.
(3) Monteren
OPMERKING: Let bij het monteren op de binnendiemeter ven de binnenloopringen.
TPtere ri tegrotd1.:::ertItnirlebui". T111 gereiretrt iedet g7.
neeer: if;met een nieuwe vetkeertrvier lager toegekeerd.
:
- Illtgdnt::efiriolevro'orl';3tkgeedZr;.: Me''
Schuif de
de asstomp in de floer.
ret"a:red71grvIrt:rbt.t::::f.ella.::::":2;
m
- Breng echtereenvolgena de stalmoer, borgplaat (borgring) en borgmoer een op de asstomp.
- Stel de wiellegers af.
Breng
,g

steekas aan.

e. nonter,....,.. (aplitbrug)
( 1 ) Demonteren
- Verwijd:,
Verwi j der
Buig

(pt. 125).
n de borgplaat om de borgmoer recht en verwijder de borgmoer en vetkeerCelmoer. ...tom, (ne legere, loopringen en keerringen komen met de .af

- Neem het

: IrTrilild:;"d:' ;;O:;;Ing
(2) Reinigen en inspecteren
Zie c(2) hiervoor.

uit
een

d'.'' '' 1"P""""

125).

Sec tie XXIV

128. BESCHRIJVING
bestaat
Het gemonteerd een
Ierdr=etenr=1: linker chassielangsligger en door ..„ stuurarm

ru

ooYlv,eit ur:rierjrirstuu7,1e1 wordt de beweging door de stunrasyorm, ...moer en stm.armas op
stuurarm overgebracht.
1
i rug:e","
unrsx. aan de fusees. verbindt, brengt
brengt de beweging
viaa da ...arm en de sp
:. over.

129 STUURHUIS
°'"'" tr vrer ra redrecittor=72rteht "" v" "" "g" ""1"' "" "g "t ""t""

ok sen
‘ad'ele'
r d:e'

t

21:1‘

ZiSkO lorac
v
ein klari:s

langsligger
orvd"ils""

stuurkolom doorheen
bevestigd.

: TIli;•tnhg ' LZ=1.'"erg‘st'217:;ptl'esteten122rdeTttre' r2sddord-rOpening in de linker langs-

13'ggerd'e Pb2sitla:vt.
e.1: de twee voorste bouten door de st....i,lens en langsligger.

e

avde.:trgleil:22:stc:pam,

- Breng
F""" de
een
steun
kiv"rdt

=

virg.zr;er.v2 en dre.i st.:.=::,.

Bevestig de clexonaraed sen het
- Breng de stuurarm
- Breng de arstang aan (Sle Pt• 132) •
- Breng het stuurwiel sen ( zie pt. 131) •
130. ST1RJRARM
a. Verwijderen

PelFsit

=

151'bZu!'en4:rel(tPtil; stuurarm ven de stuurarmee.

e r:i''''Fr':kelally'ro:pdle4

Zat de wielen
worden gemonte

adat de stuurstang op de
uurwiel

B2,2t.d:estv'eZ

. 32 draai de moer vest.

2..

reg:rj:rger de stuurarm kan

131. STUURWIEL
a. Verwijderen
Verwijder twee eenroeven, w rmede de claxondrukknop een het stuurwiel ia vastgenet en vexwífder
ed
op, et contact, de isolator en de veer.
d
178

1. Stuurwieltrekker

2.

2rP
t2:, :.el.eri'd>redg"
q.
-Verwijder de stuurwielmoer en de contactplaat van de claxon.
- Plaats een trekker met drukstuk op het stuurwiel en Lrek het stuurwiel van de stuuras.

=

Controleer of de spie in de spie groef van de stuures ligt en plaate het stu

Plaats
- houder

'zieeh2:2rnste. t """t' de "'dm"

en de houder inh

t

stu

STUURSTANG
delen, echter rizrtextr,re=t■utzl.nggge':egeebeal-t.e-d"'

bestaan uit gelijksoortige

- Verwijder de aplitpennen uit beide uiteinden van de stuursteng.
- ➢raai de stalstoppen zover mogelijk los zonder deze te v rwijderen.
- ➢raai het stuurwiel in beide richtingen om de kogelbouten in de zittingen los te maken.
- Neem de stuursteng ef van de kogelbouten ven stuurarm en 1liseearm.

gelet, dat
:2';:g2sver2rr.rclugtont.%, dr.r.:t17,1:1Z'2 . ..:::°E.tve,nwdr=
stan g
: . fuse"-ei"een -r,tr'iee't: d:
kogelzitting
!ratrttt
veer
_
_ t:trr'
erbt2Zetre1.1',ZIrg
"" """g g'"").

Bij het
zitting

''''''21e' r':re2'destIrs't°7"''''

- Stel ef els voorgeschreven in c hierna.

c. Afstellen
- Controleer of de kogelboutziitingen van de stuursteng goed afijn gesmeerd.
: \Sreerz,'j'erdedestseVs'tterraustt e:e:ere:r.-1 't,' Ofereleg terug
t
le e. dezelfde Ni
: nazlitzejan'tferejel.

ze er.

d.Zerstg;-,.

VC VC

vat, de uitlijn,

olg gijn
voorbrug "orde voorveren, dan wel niet goed afgestelde, verbogen

:t..2,tetr,forge 7:".2.:

."" beschadigde

delen

is het "" ""

"" "°"'

XXV

133. BESCHRIJVING
s. Chassis
Het chassis bestaat uit U-vormige langsligger.,
Andere
bumper berer es t.!2reld2gt: ca'

hoeksteunen, beugels en dwarsbalken zijn

7.jr: ":tor.'22t:::eZetb:2ea rs

ja"re'vlea reitgl.e. ePle"'"e"" e"

""

de

134.VOORBUMPER

= `vrr.tii rr: re'r.r.r:trf'.::::::."n2:072:k11`,2kv.Z.22,te„:1 -eZhtt,... en de cheaslslengsliggers.
Dr"' deac"ertet,"er "n des l,: ttv212
:a1.0:2;;e2 " de onderkant van de
=ge litene dera'PerZe cZnItssislangsligger.
- Plaats de bumper op de langsliggers met de korte afstandsbussen (11/1.6 in.) tussen de iengsug- 1, 7.2trdrs== . en zet deze met twee bouten, twee veerringen en moeren vast.
- Draai de moeren handvest een.
- Breng de twee bouten een weermede de bovenkant van de bumper aan de hoeksteun is bevestigd.
- Plaats de veerringen en moeren en draai de m
n handvest ea
- Breng twee bouten aan om de onderkant ven de bumper aan de langsligger te bevestigen.

r
r42";::.722:.=:`,1—=`,nevestigd.

- Draai hierna alle m
ook de achterste oesz; vanva. slp;,—. goed vast
De v.e...., bij een voert.. met lier is van hetzelfde type als die bij een voertuig zonder lier,

135. SLEEPHAKEN
l ggver,r1tj,d-j gr;Oertaut r'mae-e l.1:%:' deedok,'rei'sZetred,rgretlt,P,'.'"

"t bouten bevestigd
a" da

a. Yan+ijderaW van een sleephaak bij voertuigen zonder lier

Vaettijre; drie bouten moeren alsmede"" afat"da""a".
b. Aanbrengen bij een voertuig zonder lier

: rleaatas

1;17,}elpItaarm: a=d

ri%tUrleingde "a; as:tEls i■g:xeire; :tdgar=trre' Mhteiste

181

LL,L.ni erwi j dere,, bij een voertuig me, lier
- Verwijder drie bouten, moeren , veerringen en een afstandsbus weermede de sleephaak ia vastga- Verwijder de sleephaak.
d. Aanbrengen bij een voertuig met lier
- Plaats de sleephaak met aart afstandsbus ven :inch lengte onder het achterste boutgat van de
- Plaats de drie bouten, veerringen en moeren en dreef da moeren goed vast.
136. RADIATORBESCHERHER

'ir r laa.tt:itfrarrrj:6 1 ::: h=t het r62•Zt
'31"; nr.:t
d
gr-dix=irto.:2rdoeljribg let2io'

;011.."dr:',1"trZelre
,rd'::
art belang , dat de
storing ta verzekeren.

voorts sla versterking van het
"" " " steeds stevig

e. Verwijderen van de rsdistorbeschnrmer
- Verwijder resp. drie en vijf bouten e
eert elk der zijkanten een de radiator
Verwijder vervolgens vier bouten art ml
rsdistorbescharmer zijn verbonden.
_ Trek de radietorbaschermer neer voren

oeren, waarmede elk der voQrapetbordan en het pleetwerk
chermer zijn vastgezet.
en, weermade da radistorsteunen aan belde zijden een de

_

b. Aanbrengen van da rsdistorbeschermer

-_
_ mat: zd,r,tm:rx„::-gt;',:::g::::;_ned ,t

s,... radlatorbeschercoer
r.di.,..._

schermer ia
- Plaats drie bouten met tandveerringen en moeren, waarmede elk dar spatborden aan de rediator-

stevig vast.

_

AFB. 88 RESERVEWIELDRAGER
1. Borghefboom
2. Wieldrager

3.
4. 2gitIrdiee."" o"""

De vracht- en kipauto hebben
cabine, horizontaal onder de tdir isregrome. (Afb. 88).
Bij de tankauto is de resarvew1e7drsger vsrtikaal tuasen de eehiWe en de tankopbouw
geplaatst.
e. Verwijderen ven de reservevieldreger voor vracht - en kioeuto
- Verwijder da borgmoer van het tapeinde weermede de drager sen het chassis Ss bevestigd.
- Licht de borghefboom omhoog en ewaei het tel
- Naam het reearvawial van da drager eP.
- Yeruijder de aas bouten , vaarmede de dregersteunen sen het chassis zijn bevestigd en licht de drager van het chassis.
b. Aanbrengen
Bevestig
veerringen"
=."""' veerringen
di!,,de'ertgNe'v'eitg
,
- heets het r eserveviel op
twee tapeinden <vin.
8rngn, net
- Plaats twee wielmoeren op de tapeinden en draai de moeren
- Licht het wiel in horizontale stmla en zet de borginrichting vn •
- Draai de moer vaat op het tapeinde een het chassis en breng de borgmoer aan.

het,

C • Verwijderen van de raservewieldrager voor tankauto
: Maak de

en klap de klem neer.
- Verwijder het reservewiel.
- Verwijder acht bouten , moeren en veerringen veermede de reeervewieldrager op de langsligger is
- fror'
tretagar wan het chassis.

d. Aanbrengen
Plaats
tre"e
w
dTt"e respectievelijke
llijkrtt =et elkaar in lijn staan en houd de drager °P zijn
P,..atsdosorrenka4drewels
draai
stnnig
de klem tegen de band.
dragerer1'
klemmoer vest en breng de sluiting n.n •

ors

:
- Draai

71

AFB. 89 TREKHAAK
1. Vergrendelpnn
2. Vergrendeling
TREKHAAK (Afb. 89)
De trekheek is in hetmidden van de echter.. dwarsbalk gemonteerd. Het vooreinde wan llds haak wordt gogora stelen
schroefveer dient
te
..
vd:Irregrl 'tt:Xt. Va"
re e‘g■ask=1; e vastgedraaid

olZo[S

183

AFB. 90 TREKHAAKBEVESTIGING

3.

Moer

4. Chsssisstson
Irel as t.erun
ekha "°'

227gfcaZ

e. Verwijderen yen de trekheek (Afb. BO)
vastgezet.
t--"ster
"r'""r "s b""d' "'rmede
leenlJ<<1;
d
2r,:tese.2.2.stprer,..,x; 'di! 'trekhaak.. en trek de as uit de achterste
b.
.::t.d2et'strittwirod;d:01,1=-„trele.2. en plaats te=k—tachz:r=g trs;aa.
uitsteekt.

1'2

: 1
<11 : •.z1:::kestc=e1,P,i2e.e.:r%tru.1 22,:g."" het se-fs—
- Steek "" stang"" het
02tv: t.,t2rtt-tron:"Lteivs:re—mt.
_ rd-ed=wlet'aes
_ringen
de 0:emateun aast.
- Stel de moer zo ef, dat er juist voldoende veerspanning is om rammelen te voorkomen en borg de

omme
zijn

,,norr.„

zxt. ,:eratr

22%,.112ts°,12
s De veeruiteinden

netdriee:L.e.....htorbrug, verbinden

achterbrug,.

AFB. 91 VEERSCHOMMEL VAN HET Y-TYPE BIJ BANJOBROGGEN
1.
3

rtr"" .. KIZ.vteer"h1

VS=It:Z:te.
7. Stoot......

ba., ban ,obx,egen (Are:Atn2r,gzzlrestigd.
uiteinde,
7,:ere::::71vgrtnr=:Plen2(b
A:r.e92)
veerschommel bij
"-n
e veerschommel
eerhand en de
b.A. vonden
"d
f eee moeren "leietrb=ltr2Zt',i? v7eltertte
Ir,
("b.

d:JO

AFB. 92 VEERSCHOMMEL. VAN HET U-TIPE BIJ SPLITBRUGGEN - RECHTERKANT
1. Tapeindmoeren
4. Borgplaat
2. Tapeind
5. Stootkussen
3. U-vormige veerschommel
6. Schokbrekersteun
ruggen
najaar.n van het voorveerpekket en veerschommel bij baniobrug.. (Afb. 91)

e. uit (het che
vee rgrtel

ruggen
rwijderen van het uoorveerpakket
Krik de voorkant van het voertuig
""--11- orineer onder spe—in
Blokkeer de achterwielen.
Demonteer de moeren ven de tapeinden en bouten vaarmede het veerpakket is vohtm
wijder deze.

hem

e;1=sererretr:tredr,t:e.
bij
Ste:gr
re,i'"berl"

2'7;5:voe%ig2z.,=Zteri
rboutein.er=rerzzsile
,'2 si—, e

, dnelhet
borgplaat
,,en

rom=

7,1

AFB. 94 ACHTERVEEROPHANGING
1.
2. =Zes
3.
4. eees==rtn

rr

err

veerzitting

78. VOnderste reactie-armen

141. ACHTERVEEROPHANGING
e. Verwijderen van het achterveerpekket (Afb. 94)

- verwijderen veerpakket is opgeheven.
- Draai ""si"nt° wielmoeren

rve.%"71:1:rvhe2st:=V;
rIl viilrvtarr,rd. veorilitit,:: ,
hei vooreinde u,„. geleide beugel
d. voor.
"tkan
"osrrr",:rv
°
- Druk de voorkant van het veerpakket omhoog en trek de veer naar voren tot het achtereinde vrijkomt van de geleidebeugel ven de achterste achterbrug.
- Verwijder het veerpakket van het voertalg.

g

""

Ier2"— .."

b. Aanbrengen van het achterveerpakket

- ronr hnarr

en tot het achtereinde van de veer in de geleidebeugel ven de achterste achterbrug
veerpakket nu
achteruit tot de torenbout "' in " ligplaats van de vaarzitting
e torenboutmoer voldoende is vastgedraaid).
pplaet op de veer.
pen in de sleuven van de
n de veerstroppen vest ve
tgt- '228P tIss.
ambouten van de veerzitting vast.
el aan.
of de wielmoerbouten vestzitten.

""r
ctr2n.rrolzP

d
Loet
""' e —1—

.:d.

verwi j der d.

ik.

142. ACHTERVEERZITTINGEN

is opgeheven.

es de vaarst...pp...
Verwi j der
Schommel de veerpakket
.it'Iteg t 22. beide kanten. w erbij tegelijkertijd Legen de zitting
Ala de veerzitting soepel heen en schommelt zonder merkbare speling is verdere co
meer nodig en kan het v erpakket w w rrworden aangebracht• wordt spelins geconstateerd
schomma len met stoten ge pee rd, dan smoet dit een een hoger schelen oorden gerepporteard
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AFB. 95 BOVENSTE RE.ACHTIE-ARMEN BIJ BAAJOBRIN
1. Banjobrug
2. Bovenste reactie-arm
3. Tussenes

t:

143. REACTIESTANGEN
s. Beschrijving
De reactie- armen , drie a n elke kant van het voertuig, verbinden d
aan de schommelassteunen en de chassisdvarsbalk (AFbn. 95 en 96). ,
ven zes reactie -armen zijn in speciale lagers gemonteerd.
OPMERKING: De reactie -armen van voertuigen met
"l'tbr'"" zijn
tuigen met benjobruggen.
144. SCHOKBREKERS

„r^r^^ i dil ^, 3D 1, _ ^^rn

Sectie XXVII

145. BESCHRIJVING

rlt;22t: h
8.

zerwa2

rorltrirs't7212.eZorrnndezirjX12, d:I.:rrptelah tleZ""

een zeil, dat alt éen stuk bestaat en over de kaptogen is geapan-

146. VOORRUIT
a. Beschrijving
"'ss". raamwerk met in elkaar
N.D:ji=ealerstibp;:r.ke" scharnierend bevestigd "n een
De buisvormige
scharnierend "v's"' ir
2.nblimietdrrodoMonZbiarjnarelv2estrgid7kant
b. Verwijderen van de voorruit (open cabine)

rle%r1=dro'

rd

lorrrere'raimerr te demonteren.
rs1r0Zertd ea e

strIrrere=rg g
-)1e M'ar
s=i
- Klap de voorruit geheel omlaag.

:ard' selrt= ms vastgezet en verwijder
: re:Ztjg eershd e l===aleider
de stalarm.
- Verwijder de ruitewisser.
- 41rBc met een schroevedraaier de ophengstsip een één ...de wat open en schuif de voorruit geheel
uit de ophangstrip.
c. Aanbrengen van de voorruit
: kat tsedr=iitnmierdr:h'al
a
stand. vóór de opengewrikte ophsngstrip sen de bovenkant ven het
buisvormige raamwerk en schuif de voorruit geheel in.
: Trek

2,:%",,e7:=zr.;......

d. Vervangen van het voorruítglaa
- Verwijder de voorruit (zie ad b).
- Verwijder de bovenste rand van het r

_ 2r2aph:z

rneerf"rhe.2 de hoe

rome door

""

schroeven ven de

midden-en zijwanden
vergemakkelijkt "t """i""et 'd'r'''. Dit
,s,rnor:ft,";1:2" in de
"t glas " "t frame.
- Leg een nieuw stuk opvulrubDer om de rand van "" glas "
- Breng da bovenste rand van het raiEfrsme aan.
"ju'.
- Hreng de drie schroeven ven de kruiabeveetiglng en vier bij de hoeken van het Frame aan en draai
vest aan.
- Snijd met een maa de uitstekende opvulrubber weg.
147. RUITEWISSERS
a. Beschrijving
Twee,aan elkaar galij ke.vscuum ruitewisaere gijn sen de bovenkant van het linker en rechter gedeelte
an de ruit gemonteerd . De ruitevisaera zijn door aan leiding en een slang verbonden sen het inlsatb. Verwijderen van de ruitewisser ( beide motoren worden op gelijke wijze verwijderd)

:

Mrjgi lor,

=drarzttize:

op de -vneearmotor ia vastgazet.

91

:

}het 2e1=1:csiere blaedleo=e=r1"7:tebel'alemee';.tit af. .t het slot van da arm.

e. Aanbrengen van ruitewiaserbladen
- Flank hett
- Klap het jlierorr ee:Itelli.thhte:

Otlerdr!ndn't e

rl: n:t.' tle,1,2ser,e,eacotard'atealecr n het slot

- Plaats de rolfawlsearerm met blad op de ruit.
148. ZITPLAATSEN
a. Beschrijving

g:id: h2tptet:ertlw:;,t. }a'ne:I= gt el' ijkirg=te:r ide:it,ther;erho rg7,e,g't;J: enee, bouten aan de
" ''1"""g"
bij
"rese
".7pel!:,:fsaneL
sits;..`pl ter:tiel`
..„ beu gel ...e. —st_
Al lee" '
he P eedhhe" zitting
" van de bestuurderszitplaats
bestuurderszitplaats geeft toegang tot de bergruimte onder de
!:,etl.ng?PkiePPe" ""
b. Verwijderen van de zitpleet;
- Klep
"t'ijelet.nitettl'ngtto.-p." rugkussen.
- Verwíj der drie moeren , sluit- en veerringen, wasroede de zitplaatsen een de verhoging zijn be- Ir hd
t t." 1 .. zitplaats uit de cabine.
c. Aanbrengen van de aitplaats

1 iltraf se
d "s

1‘

erg e

n
i lirth d+,e27.
P a„
Zpa'
e re■g ,more„ op de tapeinden en draai de moeren stevig aast.

149 MOTORKAP
a. Beschrijving

'■

De motorkap is
""""t bevestigdenwordt in
"e""hlePt"tehd "ete al2pr22 aan het .
gezet met twee ,l'erlt=arh
b. Verwijderen van de motorkap
: Trek
'et

roltOrtP Vd de eereltra'art'vderbouten, moeren en veerringen los waarmede de motorkapataoo

- Meak de twee radio -ootstoringskehela los van de motorkap.
- teat de motorkap neer.
de scharnieren.
: Le rewh 't 3edies emrteo;kia' rt: :t e: re trtfr "h
c. Aanbrengen van de motorkap
- Plaats de motorkap over de motor.
- Breng de hengsels in goede positie en plaats twee scharnierbouten.
92

150. ZIJSCHERM MOTORKAP
a. Beschrijving
I)e zijschermen van de motorkap bestaan uit een vóór- en ashteraij scherm met besten tezamen
aan een versterkingsstrip, welke met puntlassen sen het voorste zijscherm is bevestigd.
b""'"
b. Verwijderen van het achterzij scherm
- Verwijder drie bouten waarmede het echteraijscherm sen het
- Verwijder moer, sluit- en veerringen en bouten weermede de
aijecherm ia bevestigd.
-- Itgtdheit'i

rd'i zoi-OrttteroT4s:rr eiPtist het achter-

rj is:hc/ b =re'nvriert'tdeis'eS:berent ro:1, ru' lg.

c. Verwijderen van het voorzij scherm
- Verwijder drie m

, sluit- en veerringen en bouten wearmede het voorzij scherm aan de spatschern-

de

-

I :MOetd.sluit- en veerring en bout waarmede het si,eoherm een de /adtatorstang is be-

- Schui£ het zijscherm naar achteren; licht het omhoog en licht het van het voertuig.
d. Aanbrengen van het vóórzij scherm
- Plaeta het voorzijacherm op het voertuig met de onderkant in de klem op het voorzij scherm van het
- Zet met drie bouten, drie moeren en zes getande veerringen het voorzij scherm sen het radiatoracherm
getande
■;: es •rng:ng:ltonev:rrret,:f922‘g1 stcrl
r,:;:t::11:;mter: re:,
Olerd':Irourkopuee:
twede
onder de m er).
bouten
Gebruik ook twee getande ""13•1 ■Zseniééntonide'd1:%:rtko'pleeree:It:'n're'rgel'Ito.er.r.
"er.

:1- Ipkr,

e. Aanbrengen van het achterzij scherm
Pg 'eZtleb::erl ■t■eg:l s

éerror,del: td:ebtrorlt, 1:„a :„rdr.::;) "de'

°e e v

t_gp7:.tdra2 ',r,t,:sr;k1 :rg rIstna.„

e:lr.

orltatori„gskabel aan het sijeohers,
_ 131 v:stg%re z
- Gebruik hiervoor één bout en moer en twee getande veerringen ( áén tussen ]®bel an zijscherm ea éán
- 71rMetle een hamer

opengeslagen klem meer dicht.

151. SPATSCHERMEN EN ZIJSCHERMEN
a. Beschrijving
,:/tIt',17=Otruv . '
erIn
l:erde
roi enviZeni.'
sr■ e=t t bs "g::On't::2 ";'::ktd. e'
koplampen zijn voor op de apatschermen
n,larlt,k of els samenstel] t„, yen het voert., worHet voorapatscherm en zijscherm kunnen

Pt

r,11
grj":oe

1:1":73'

et'aSUlleu

s.','
' , 1,};e1,:ig ie:°."—

rM
de
s.
a uit he
et onalin
pt

iZ,:a Irp1Wpr:2 v ttlt

:"

schermd :atn:rf ejpedorront is bevest i gd .
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AFB. 97 RECHTER VOORSPATSCHERM HET ZIJSCHEAM
aneel, achterste
H. Aanaluitdoos

94

anaal, voorste

J. Aadiatorbeschermer
E. Asma1angveer

=ter., p...1.P
Taterde rijlamp
spatscherm

M. Versterking voorepetscherm

Sectie

BESCHRIJVING

111

i') :■id2ePrter' 1:21 'g:,b,g e nh'e

l::t2e2ft m: tet'e! 'igingsbouten en klemmen

b.
‘;'J',.tele:JittIroor- 11nrouZgerell`lees,t,2:
"

e

',:vr7i=ebirer2,t,r;a0. de treeeteren ,orey....egoberge„

no,Itoz,ceit: :;"

Sectie XXIX

153. BESCHRIJVING

l :E„c' :Sil r•:'i;an

Idliel
ri

ri

r:r oF'1

krachte2t eFlirce:;, 7,;‘ at'r P : i

tili t

tlke rechtstreek. aan de uitgeende es
organen overgebracht.
ven. vo., smering van de krachtafnemer.

(I) Enkele aandrijving
Twee ouerbreHgingsverhoadingen vooruit en één achteruit
Type
Gar Wood
Merk
Van uit de versnellingsbak
Arniltijving
(2) Enkele aandrijving
Type :Twee overbrengingsverhoudingen vooruit en één achteruit
Merk
GMC
Van uit de versnellingsbak
(3) Dubbele 'a n:cdrijving
Lieraandrijving
Twee overbreng.gsver"ou'ingen vooruit en
n achteruit
Merk
Aandrijving

Van uit do versnellingsbak

1 54. KRACHTAFNEMER IET ENKELE AANDRIJVING
154.
e. Algemeen

t:r
rle
r'hr.re

iM eetbd2i r221gceInad:ard'ca h a=rfnetre
OPMERKING: Bepaalde typen

.

Ir' het

ch=ralc:r4gebens :Pai2Ite*

d'ea rrZne'lli:IngslIkv. "b°""n

worden omgebouwd tot één
ani
bo to
met

n"1
t

b. Het demonteren ven de krachtafnemer met e,dcele eandrijving
Het demonteren
- Demonteer de

van de i
toz:rtIrkgál.ftc.12.werze,r,et.:122:1,11-zglirt.r,t,

==:r.

"a':::::1,1.:, 1

t.i.:ig :':ta1:itge —st met

'dd

wan'2":,".er""gen .

moet

van de
dftdP"dP

- Demonteer de bouten van de vloerplaat; til da vloerpleet omhoog en demonteer de stemplaat (Afb.
Draai
a1 de
1
:

: :in de achterste gaffel van de kruiakovveling en neem de gaffel van de

OPMERKING: 22=trja-rlat rIt izerdr.'"

het

vast

d. d.

AFB. 98 BEIDE TYPEN ERACHTAFNEMENS mgr ENKELE AANDRIJVING

c.

_ Plaats daarna

kracht
op elk der tapeinden.
- Draai de zes moeren beu
- Tussen het krachtafname

12
ribtontet.engi=
groot is (lawaai), word
speling onvoldoende (va

Monteer

'2:121'2

frgzfe'f,li spie .
2}trI

goed vast.
en het tussentandwiel van de
c'e'; verso
zifn en ca. 0.005-0.008 inch. De
chtafnemer aan de uitgaande as te FaalFen".'inn
e2.,1.,:
e'
is

ki " t"""

tafaemer aanwezig is.
kruiskoppeling vaat en bevestig de veiligheidskraag op
inde van da Dedien£ngshefboom sen de schakelarm; monteer de
e bedieningshefboom een sluitring en gebruik een nieuwe splitlosgedraaid, waardoor de arm
t gat van de arm past.
t daarna de tapbout van de

_

van de

197

MEI DUBBELE AANDRIJVING

vim
twee typen 99)
"s, "'"e : hefbomen.
nn ivde'gT N. 39g030 " van ""a"'
bestaan
e
7Delee
reductie
tert
eltstr.,
::2,1J2Zegrketreertellenlin'et
van de krachtafnemer

AFB. 99 BEDIENING VAN DE KRACHTAFNEMER n, DUBBELE AANDRIJVING (chessishre lager dar 398030)
A.
B. Ldi e rlre'd1:23:2La' nged
re=hvg::t dang ":1.
77
mIP
saa„drijvieg
G. Bedieeimgehefboom v.d. pompaandrijving
G. Bediemingehefbomenas P
Bedieningsstangen""
inschakelen
D. "e"ed""dngs"dr""m
"et
v.d.

:

. Demonteren van de krachtafnemer met dubbele aandrijving

erjef

"etd""td"delmvorA' ad:2e'r.lacc
=f 2.d2d'vt;:lml:el'erda:Jearfre:=M:t 'd'a:le"arjir-ivj7inr,g7:Meij
in vd °e ' rerce andere L aangegeven. g
- Demonteer de vulstop van da verenallingebak en de aftapstop van de krachtafnemer; tap het smeer
middel af.
lier.
peraint bod :glaeltrfitrelse t
Dr
cope 31:dgriaiardev:h't'e'
var de krachtafnemer los.
- Demonteer het svoorste vophemgleger v12.n de pompaandrijfas en draai de moer ven het achterste op-

:er

rjil" de
'
1welke
7:1:1Fne :72 rf eld4L
:Es
nTni :Orr, i

- 1?,e' lgcl rejZijferuNl.ag en n,em gelijktijdig
krachtafnemer.
lager kr.g;ggitnAggi,"'gg)le
de krachtafnemer ver2
err . dge j.:ef
teelb7li'
gelia
ands
ecl',ti'27e'
e
sme vanre':d"klmchani
-' ' 2:tatralevrie•reel'i cei

glg,:fb?1

e°°

d de i vOiareZ ' rt'ar}d ' Sroodgrer =
i i4
(
. di a p
) litpe„ eh sluitring

- D2aii
V
. etdeteilt.e■drr2nedVe ars' etkeeladl'. coll. er draai de arm om deee los to maken van de lierbediemings- Verwijder

van
IrJ2:1Pe"

van
d,t,o;Idre
ee'lli

enstrAl;itgrl,?,:7
"
,,irdle:
v
rer2:nd
P
eranvg du
' ltll
e heter-

- rmo'd,t'ergydeterekZer:tx:fneere gr ' var het voertuig (pt.1536).
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Sectie

ra

Lierinetallatie
158. BFSClBiIJVING

De lier, welka door ee
wormwiel
op verlengstukken van dewchaeaisdwaraligg
wordt via de krochto1YEamer e.

ven, heefE
rkant van

grjderirr

elvork

aan de lier om de liertrommel i
ische mem.

Type
gyn

E

.50 .:<:,Z:grm'rere

n horizontale trommel.

157. CONTROLEREN EN AFSTELLEN VAN DE LIERRE14MEN
a. Controleren
van da idertrdmelrem
trekk de kabel van de
de kabel wordt Retrdk 1"'""rt=drallri' k ophouden
,irjrt-erd'.
De2,-±zatrir2
dan moet de trommelram trlrd
b. Controleren van de automatische rem
voertuig
le helling, helling.
ander voertuig
Z1: 7::122t.
t
1,helling
',oertulg
elling
a
t
.et
en h krachtafnemer
, in :„narlah,,,,,,,t,moetde
geschakeld .
het --gt:nirtt
-ir-ri; mag dm, niet aachteruitrollen;.
mm, worden bijgesteld.

"'"s ""IieraZ t::
e
- Trek dit laatste

wit—c"-- n".
ibeeb<>mbet word.. bije....

200

gelegd, isserti :ferttia'irleart

}=dtrijtj.

^I^P-btellen van d. liert...1.m (Afb.
- Schakel
:;22,1rrarel lid. : gsli;tai;eigaffei af om een steeksleutel op de stelooen en borgmoer te kunnen
- Draai de borgmoer los en draai de stalmoer een volle slag terug.
- Zet de borgmoer vast.
- Gout::
ing (6 hiervoor).
tot de juiste remwerking is verkregen.
ng verkregen, den moet de rem van een nieuwe remsehoe_—. voor- Wordt

AFB. 102 AFSTELLEN VAN DE AUTOMATISCHE FLDI
d. ...lien van de automatische rem (Afb. 1.)
- Draai de borgmoer los, draai de stalmoer een halve slag vast en draai daarna de borgmoer weer
ecmgrroter:_li rrange
aaneve„
hiervoor).
: Stel sonodig bij tot dejuiste afstelling is verkregen.
OPMERKING: d
irjrarj ej rel: t 2teellleingi trjdrnest deeeo lo' neti :•1.‘:•t =trt:•tte:art'e,dMogert' u'oelrgr
rnPP.rtverd •
1S8 • LIERTROMMELREMSCHOEN
a Verwijderen (Afb 103)
: VL eirht3dd e rgedtttotio7=orgterprahZterciU2grff:Ihrdtg,,t;l
weerbij
-

eregrherlieffneme
te verkrijgen.

b. Aanbrengen

On'

oto:nralt ef ete e:eerilt2g:geetiti glrine"riet=m= i t u
' ttr= igsvfZeliterrer"

te'illenndE' F:iaj.elleinr5peTiElentearliZZeVitZdeet. eemeeheee' deeehekelgeifel en

steunen

en eet ?Il

201

AFB. 103 LIERTROMMELREMSCHOEN
5. Moer

2. Scharnierpen
schakelgaffel
1."""""ir
-- ,.r.eliertro...,....
.
Steun
o
34.

s"ib'
78: ,tatt2:melflens

eh.en

159. LIERKABEL

De lierksbel is een met staaldraad omwonden hennepkabel. Asn één der kabeluiteinden is een ketting
van 1,25 m lengte gemonteerd.
b. Verwijderen van de lierksbel

=tertt,:rrarktz.2tv:

tdr,`..2:t'e-ril=0:21.',1:n2.`reirdti=1«., de kie—.

c. Aanbrengen van de lierkabel
- Steak het kabeluiteinde door de klemoen van de rechter liertrommelflens en draai de klemmoeren
- Wind de kabel op de liertrommel.
160. LIERAANDRIJFAS EN KRUISKOPPELING.
s . Beschrijving
5;.pfe'rng n ar da lier overbrengt, hee4t aan de
tt.ttrdrt2ja:15iFeringin7riirogramebkti
.
De achterste kruiskoppeling met schuifkoppeling
Vóór de schuifkoppeling is op de aandrijfas een

2,Trebzuzl,:ntro2t..---

Verwijderen van de 11areandrijEss en de kruiskoppeling
- Trek de

ttr "t slrorrk".". r "dbraakpen.- h .f d kreeg

: Schuif de sendrjr! in de schuifkoppeling otdff2 ran s Lutoorestegg
kruiskoppeling
ii=pT .

is

- rre' de
e' al ' uit
,f .
schuifkoppeling.
- Draai de beveatigingsachroef in de gaffel van de kruiskoppeling los blj de krachtaitiemar an Lrek
- re kruiskoppeling van de
- e
""'""r"'"'".
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AFB. 104 BEVESTIGING VAN DE AANDRIJFAS AAN DE LIERWORMAS
1. Spie
2. BreekPen
34. VArfdrilfr i"'PP"i"g
c.

=
ttsilioes,2,',.2.:i251fv:esf,;g 7,',gd. :01Z:ser,Ifenirrrils,0„.i.g. g.,,,,i op de kr.,..f.—
- Draai de beveatigingsschraef goed vast.
- Schuif de kraag op het gegroefde einden van de as met de punt van de bevestigingaschroef tussen
twee groev
- Smeer de groeven van de aandrijfas en de binnenkant van de gaffel van de voorste kruiskoppeling.
=

::%I•g11 ,etestreg
r
t".'fs
in motorolie
.:0,.`a

_

plaats
'e

„, de gaf. va„ . kruiskoppeling an

vast i zre:ssp,..tpen
r
De origine braakpennen
zodanig
,2:%,s2-,3,r

-Breng
sen de veili gheidskraag en de kruiskoppelingsgaffel.

s.rto'ris
, er2
isi,r:s
t ekils,:smk,se::

sis 11" -'t

"rnmoet blijvent""" ruimte v""

t's

161 LIER

- Plaats de lier in de juiste stand op het v ertuig.
- Breng de v er beyastigingabouten van de achtersteun en de sas bevealigiWgaboutaW van de voor- Breng

"n''iat'rbe'e ahne7lee rr2St 3r2,2- dee;:gn eo rppeitingi'en) drbreekpen.
- Schuif de kruisko
ingsgaffel op de liersceeee•
- Plaats de b
- Schuil ce veulgnei:skreag naar oe k
de
- ID2.2
schtl.strPdeelt:221f,feldskr
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Sectie XXXI
Kipiestellatie
162. BESCHRIJVING
e. Algemeen
rontrnsr,idt:t 2 ' 1:1;;=buarercalirt icin:j4=1: reeleerla<P16: blitliteti k.piel l°222, ag tee Da kipiHete11etia ia duer aandrijfassen met kruiskoppelingen a n de krachtafnemer verbonden.
In de cabine bevinden zich hefbomen vaarmede de kipiWste1latie awrdt bediend.
Deze bedieningsorganen
Het omhoog drukkan van ii.Jr,iciiIrerrivaltd rritri7,1•2s—arort",;a'r.stils%•,a,:btarr"
P P•

AFB. 105 G. WOOD KIPPER

(i)
De ene

uit.
rerzt ;littg'ees,:ririZ "ar.:::zrzrr
eilar2d2,

"f'" is

ri7,71J,02'a'aen
naar achteren "aaleken".
Een veerbelsate pel, gemonteerd in de tuimelhefboomarm, díent om de pampplunger in elk der dri
earzi,71,,;:stang is afstelbaar.
sek'
es:gen:de'p'it g=gr
(2) Afstellen van de bedieningsstangen van de plunger.
Verwi jder
(”heffee,
ileeirf
Jgfel%PrOO'ort de
—Stal de1r
de standen van
1;,':.:±;; gds,Ite'rdb::: :ra" o"rt-":=.2,0"
— Plaats de gaffelpen en borg deze met een nieuw splitpen.

morden bevesti gd zonder

163. AANDRIJFASSEN . KRUISKOPPELING.
a. Algemeen
De aandrijving
bestaat uit drie ma
aandrijfassen, aan elkaar ^erbonaen ya::rdzitri:2,t;fs2eizs•;:rfg:u:s door twee ophanglagerseVdie 88n de chassissteun
zijn vastgezet.
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AFB. 106 HEIL KIPPER
1. Hydraulische cilinder
2. Vul.,
gijn van galij
m.u.v. de achterste welke eet een 6P...61n spie
rij Pas een ach (koppeling vormt.
£fels zi in met orgbouten en spieën aan
eendrijfassen bevestigd.
...01t

voorste en achterste ophanglgger.
t,peinden
eroM o.r.2.2:irv'ovo2trt
v
vm de lagers uit de steunen.

,:rtiarz;e77.:21::rdnleuvirz .0=t:Pr<2:z.;;:127:22tigrzr.2:d:
t

mak

ilreue.millerran:•1.Vj:Inglak:hrt:dr."2:1rv=2;I:srd:rdrbtrgbO a
l rl o' "nrItilerraSs-- ntir kruiskoppelingen
assen
ejrSSSen en schuif de tafee lagers van de middes
as.

De a nateuenae gelen yen ae eenar ving moeten am het monteren te vergemakkelijken op een werkbank ^n elkaar worden gezet en als é
o!ederalnorgt ve'een:ngjeltseTd.?" gemonteerd.
2esszi, drtier:t.irrd7d2-,:r.r.
,1,i2c,,,Ig.ii,.,..entreer het gat
de gaffel va:: de Icrsiskeppe- Schuif

r2

peeling aan

op dezelfde

S ta aandrij fas
pharglagers door de steunen en zet de lagere vast met veerring en
OPMERKING:

sEnesd's.lisief.ZS =L171:1,17.1ein ein is2.rjrt„ tesf2.t11:2gettrl:: . atgr-."t lager en de steun sen de achterkant, slamede tuesan de lagersteun
;:osht::isalr
ErFbEcte'in'e:!

te
retstátiZsoineOr
herlueesid't'ialuen't
e
afgeteld. ...s.de de steun
arsbalk is vastgezet.
na het verkrijgen van de ruimte weer warden vastgedraaid.
205

SISTE.
a. Bijvullen van de cilinder
og, dat veilighe Sdsbalken v
ondersteuning van de laadbak kunnen
klpinstellatie in de hoogste stand wordt de vulstop uit de cilinder
et de voorgeschreven olie tot de rand bifgevuld.
tirtdeizkorterriosistor op het peil van de vulstop blijft met de
g het omhoog brengen, laten sakken en vullen, doch breng steeds eerst veillgheidsOPMERKING: Loet de laadbak
komen, waardoor tra=ahr,gdnolat:1;k1renturtr g=rt —"" ""b. Hydraulische pomp
Oe stopschroef i eangebrach
kunnen wij eigen bij het oorla
Met de hefboom van de kracht.
achterste stand ("zakken^ va

n de bedieningshefboom van de pomp in de
^tortoarantal snel vordan verhoogd.
nhroef moet worden teruggedraaid tot de

?.:ardl r,alfncil ettrierte=
(2) ...ineen ver de pomppakking
te
t ri roMr: "tri dl'et.P;tp.'2,%.7,,,tr re b;1111::.1,° iestanrgt°1:1;i:figrdtivele:,,PZ t: van
het le" tandwiel.
Bij
-at;en
l
zijn borgmoeren gebruikt om het losdraaien ven de pak...oeren te voor-

E''

Llali.j één der pakkingmoeren een lek optreedt, moet deze word.. afgesteld (zie ad (3)).
(3) Afstellen van de Pakkingmoer
- Draai de borgmoer
aanwezig)
)icren le.. meer optreden.
Draai de pekklngmoer cover
""
eborgmoer
'g oed vast te en de pakking.... ....ie" (als na hot
- Borg
afstellen het lak blijft bestaan, o.g. de pakking gworden vervangen).
De pakking

de verbinding cilinderP
:
staan, moet de pakkingmoer worden vaat,

serterj.`rlegj i.irnZe t;1;e2,";:Itt,:erl'el n.7.-._

it:Mt der navolgende
Plaats
dieningshefboom
da n }bee rOt

kipperlaadbak in de
ydraul

ruijder de plaat

: 1
' =r1jCileeril ve e2giorols: h'elrfspvirv2n
C-l 'e sPel van de hefboom niet).
- Verwijder de pakkingmoer en verwijder de oude pakking van de moer.
- Plaats een nieuwe pakking ven de sa.
Br de
Z:nerbtrdde.eru:froMrjr;
'erne:', :nt%1 in de hef- Vul de hydraulische cilinder als ...hieven in pt. 163..
Oervangen ven de pakking van de as van het pompeandrijftandwiel en het loze tandwiel
- Demonteer de aandrijfas van de pomp (pt. 162b).
- Draai de borgmoer los.

: Verjti:dirr

Pctri2=1.:;" esse'

- Plaats een nieuwe pakking om de as.
rort!e'rled:at'erge,Zse:
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:21„::t; lekken wordt

HooFDSTUK 4
VERZENDING EN BEMERKTE OPSLAG
165. ALGEMEEN
Commandanten gijn verantvoordelijk , dat alle voertuigen , verstrekt oP
in bruikbare conditie worden gehouden , behocrlijk worden verzorgd en Ffarud
irer:672t '
cammendo staand personeel zich onderwerpt san de technische

2't' Ondrt j' r,

166. VERZENDING
Raadpleeg hiervoor de V555 -151 en nader door de Inspecteur van het vervoerswezen vest te stellen richt

167. BEPERKTE OPSLAG
Raadpleeg hiervoor het V52-1324.

^^^^^^^i ^^44 ^L^ ^ ^ caLit
n

^, n, n, ^, i i1=1 , ^3^ 'l, ^^ m

DIENSTGEHEIM

HOOFDSTUK 5
VERNIELING
168. ALGEMEEN
rnielingemethoden ...gegeven ...1. g.o..

In dit

■1

ee

ii•

''1'21''''''12'1}1ei'i'l''''redet:li
eih'eedetrdde' viIret
c eDri'd'erbi t2effeendeele 'o' no,:dtarit7,fort: ro' o:Itellelnt ovfc'ed rerfrer
i met de
v3ett n i3:rieeWt1
Sommige van de vernielingsmethoden
rh:rt' ;:. nr:2,
lovsan
ievvenernenieibirnang as :dadnot
ei::,::::::::
niet aan de gebruikende eenheden vonden
Voor uitgebreide instructies v.w.b. het gebruik en de
V55-77/2 van de Inapectíe der genie.
De verstrakking ven de ve Hie1ingsmidda7eW
de om
vinden, moet voor elk geval afzonderlijk
de be
houdende met de tactische omstandigheden.
wii...tftterze„de....
beschikking
staande middelen moeten door de commandant worden bepaald. T
Indien tot vernieling wordt overgegaan, om het vijandelijk g2,„
voorkomen, moet
dit zodanig geschieden, dat het materieel in het gevechtsterrein niet meer door kannibalisatie of reeari bruikbare vo
ertuig
van
reservedelen zodanig worden
P
de
tijd of
,..:triibelangrijke
dan moeten
211'nd2:gebrek
' =,..212et
k
0-ds dezelfde delen ,,ordes ver_
Ei": „:
v
=su.'" arbri eidli'
van
lv
ipkke„ geen brui... uiti g zodat
samensneuen.
'Zat
s cti
oor. gegeven 0m tot vernieling van het materieel over te ga., moet aandacht worden
Indien de

,rit

,:j21:

1X

OX,

"r2r...terzt,221t2erztg

.17'""t:r r

rv:1
t '

Ji

aolgri!

,:e i:Eng= ss

- de keuze
wijze worden dgeed2:2.v:vvez , :
granaatscherven of ricochetterende kogels worden getroffen;

i2n

voir-gre..111.::ar:toe:f.cdtre

169. VERNIELING VAN HET VOERTUIG
OPMERKING: Raadpleeg hierbij aanhangsel II v.o.b. de prioriteiten.
e. Vernieling langs mechsniache weg
: Sle alle vitale delen stuk zoals delen van de reminstallatie.
- Snijd de benden en slangen door.

alle vitale delen stuk.

17.e j Irert' eglio'd' e:fv' artde:".2"ifiee? nirorjle' nle
lucht voor de verbranding toe te laten en overgiet
d van een veilige a fstand, of door andere geschikte
WAAKBGRUWlNG: Zoek direct dekking. Denk
brandstofdampen. Hij
cvlean'elvpilrl=r21;i:eir:dgfar:oMdrol'n':211:"1"
450 meter.
ongeveer oe. minuten.
c. Vernieling door vernietiging
- Verwijder en ledig alle brandblusapparaten.
- 51e alle vitale delen stuk, zie pt. 168a.
- Plaats vijf ladingen (trotylblokje; 500 gr.) als volgt.
de eerste
in het
: 1
e
beide achterassen.
: 121-: t 'ss : ,dreirj‘fide'llavdt:r11:1:
- Breng een dubbele ontsteking
Een zorgvuldige
planning ia noodzekeli ik. De rjandIrte'd'i:e.kartilinrt‘eZiggi:t:;.v"rk°"".

P1.:t.e s

lrItZ

DIENSTGEHEIM

DIENSTGEHEIM

andblusapp
oe beateat
Ver.a

granaatko gels

vel ge-

lende
Oo een afatamd ven 450 meter of minder moot onder dekking mot artillerie worden ge-

DIENSTGEHEIM
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AAJHAO NGSEL I

RING EN
Da componenten (en ...ten.. a.i.

ai,. vermeid

volgorde van ae standaard groepsindeling.

STANDAARD GROEPSINDELING
GROEP

BENAMING HOOFDGROEP

EK'SsET7--

Nr—TIE

07
08

11'2'

11115:r L"S e n W
119;:e

PNIRI:
VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE TEKENS

=
- = vdr4=t2wd:

h" —re
he, de

wri:=
V-H
R

= Verwisselen en, herstellen (sie verder als bij verwisselen).
= Revideren

211

ECHELON

I

2.

3.

S-.11

V-H

V-R

V-H

V-H

4.

Se

GROEP 01 - MOTOR

ra

T °HH
0 T TS rE

"E E "
V

XV

AKKET, motorrevisie
V
V

AT, s/cil.blok voor
CILINDERKOP
CILINDERKOPPAKKING
CILINDERBLOK

H

CILINDERVOERING

V-H

KRUKAS

V-H

KRUKASLAGERS
SNAARSCHLIF en TRILLINGSENPER
VLIEGWIEL ./STARTERKRANS

V-H
V-H

V-H
V-H

STARTERKRANS
VLIEnWIELHUIS tevens koppeli,huis (zie sub., 0E0000)
ZUIGERS en DRIJFSTANGEN
ZUIGERPENNEN
ZUIGERVEREN ,;:k 2sE"
u4
KLEPPEN

ST:I:

V

KLEPSTOTERS

TSEM

mo.R.

DEKSEL v/KLEPSTOTERSTANGEN

V-H

V-H

V
H

1:4•H

V

V

V
V

V
V

V

V
V

PAKKING
KLEPTUIMELAARDEKSEL
PAKKING
STEUNEN v/TUIMELAARAS
NOKKENAS
LAGERS
DISTRIBUTIETANDWIELEN

=gr"

DISTRIBUTIEDEKSEL Woliekeerring

V

V

V

V

V

V
V
V
V
V

(

V
V

OLIEPOMP

V-H-R

212

BENAMING
REPARATIEPAKE., oliepomp en overdrukventiel
ZEEF

overdrukventiel

OLIEFILTER
g:f2
s.HT WPAEING
PAKKING
VEITILATIEKLEP(krukkas,
==NGEi
ONTLUCHTER (krnkkast)
2.ttr:LD
ELEMENT
OLIEVULPIJP
OLIEPAN

Po=r.o.
uitwendig
AFTAPSTOP m/ZEW
PAKKINGRING
IN- EN UITLAATSPRUITSTUK
PAKKING, in-

uitlaatspruitstuk

GROEP 02 - KOPPELING
KOPP.INGSHUIS, bo- en onderzijde
INSPECTIEDEKS.
AFDICHTPLATEN, koppelingshuis
DRUKGROEP, opl
PUNTLAGER
KOPPELINGSPLAAT WVOERING
VOERING (stel)

drukgroep

ONTKOPPELINGSMECNANISME (Ine)
ONTKOPPELINGSWCHANISME (uit.)
GROEP 03 - BRANDSTOFSYSTEEM
CARBURATOR
EEENBPAKKING
DIV. PAKKINGAINGEN
REPARATIEPAKKET
BENZINEPOMP (m/bezinkeelkolf)

MAE422.
KOLF, bezinksel
REPARATIEPAKKET
LUCHTFILTER

=g'

BENZINETANK
VULDOP
LEIDINGEN en AANSLUITINGEN

vu
1511tEll, AFTAPSTOPPEN
REGULATEUR

11.A1,pCKA=i g ISOLATOR
BENZINEFILTER
PAKKING», (atol)

ligU7' bealhkeel
GASBEDIENINCSMECHANISME
GROEP 04 - UITLAATSYSTE124
UITLAATPIJPEN, KNALDEMPER en BEVESTIGINGSMIDDELEN
GROEP 05 - KOELSYSTEEM

RADIATOR
VULDOP
, en
KRAAN
WINDTUNNEL
THERMOSTAAT
LEIDING]. eh AANSLUITINGEN
1,,Illigr rj"ste "1"

lági.,hderete helft
WATERPOMP

girdElt=11.blok
WAAIER, LAGERS eh LAGERHUIS eh keerringen
VENTIELATOR
41/]] RIEM

RIEMSCHIJF
GROEP 06 - ....SORE INSTALLATIE
DYNAMO Wriemschijf
ANKER, KOOLBORSTELS,- VEREN en LAGERS
RIEMSCHIJF
STOFBAND
STEMBEUGEL
sTmime
WAAI. (echter riemschijf)
SPO.ENSAMENST.
STROONSPANNINGSREG.AAR
gigtSÁT811r""
REGELAARS
WEERSTAND.]
STARTMOTOR
=,JOOLBORSTELS en VEREN
STARTSCHAKELAAR
STROOMVERDELER

vor:',3iTakg:T,AiT,grrt.
AANDRIJF. rilatoNDFLAAT
CENTRIFUGAALGEWICHTEN
HUIS
BOUGIES, BOBINE
KABELS
KABEL:CHEO.IEN en KABELTIPS
INSTRUMENTEN, STOPCONTACT.
SCHAKELAARS en coNTRoLELAreNN (0/h instrumentenbord)
STROOMONDERBREKERS
GLOEILAMP.
STOPCONTACT. en SCHAR... (niet op instrumentenbord gemonteerd)
ZEKERING. en VERLMSTUKKEN
ZEKERINCSKAST
HOOFDSCHAKELAAR
DIMSCHAKELAAR
=LAARS (niet op het instrumentenbord gemonteerd) (bureau c.q. werkplaats-

2.
KOP-, STADS, GRENS- EN STOP-ACHTERLAMP.

4. I Se

S-V-H

V-H

V-H

V

V
v

CONTACTSTOPPEN, 3-polig
LAMPHOUDER, kopie.
V

GLOEILAMPEN

HULPVERLICHTING (Isvreee e

vesispieetsvesee)

RICHTINGSLAMPEN so SCHIJNWERPER

V
V

V

V-H

V-14

V-H

S-V-H

V-H

V-H

REFLECTOR

GLOEILAMPEN
V

RELAIS
ELEMENT

V
V-R

HOORN

1110,
BATTERIJ
1.1Dist DEKS.

V
S-V

V-H

DYNAMOKABEL
BEDRADING (bureau •4. werkpleetswegee)

V-H
VV-H

CONTACTDOOS 4 polig

V-H
V-H

CONTACTDOOS 12 polig
MASSASTRIPS

V-R

V V-1

BEDRADING

V-H
V V-H

V-H

CONDENSATOREN
GROEP 07 - VERSN..LINGSBAK
VERSNELLINGSBAK
PAKKINGPAKKET (revisie)
HUIS
PAKKING (deksel
STOPPEN
AANDRIJFAS e/TANDWIEL
LACER
LAGERDEKSEL
PAKKING
HOOFDAS
TANDWIE,EN, LAGERS
FLENS en LAGERDEKSEL
HULPAS en ACHTERUITTANDWIELAS

S-XV

V-T

LAGERS
TANDWLELEN (aa
LAGERDEKSEL ndrijf), Be ""'""» achteruit
SCHAKELDEKSEL a/MECHANISME (ir,
STOMS.
BEDIENINGSMECHANISME (uit.)
KNOP, SCHAKELHANDEL
GROEP 08 - REDUCTIEBAK
REDUCTIEBAK (type ettie-tt)
ASSEN
FLENS
HUIS
nexsEL
LAGERDEKSEL
LAGERDEKSEL, m/heodrambsHdsteon
PAKKINGEN en oliekeerringen
STOPPEN
TANDWIELEN en
REDUCTIEBAK (type split-ar)
ASSEN
FLENS

12, iil'

1 AIDW l k:LI'lee'""n eliekeerring
LAGERDEKSEL

)Alitjj:71k,
1
OLIEKEEIiRINGEN
PAKKINGPAKKET

Z. AILINIAliji LAGE'
5GBAK.MECHANISME, lt. (type basje-at )
SCHAKELMECHANISME, uit. (type basje-as)
SCHAKELMECHANISME, irar (type split-as)
SCHAKELMECHANISME, uit. (typt split-at)
GROEP 09 - TUSSENASSEN
TUSSENASSEN (type beeje-es)
REPARATIEPAKKET
TUSSENASSESI/kraehtafserser/lier
REPARATIEPAKKET (vrachtauto kipper)
TUSSENASSEN (type split-et)
REPARATIEPAKKET
TUSSENASSEN (kracht...ser/P.. KiPinst 8118t 1e) (VI» G8r Wood)

REPARATIEPAKKET
KUSSENBLOK, spl. Was es FLENZEN
°SIM'E=EL
TUSSENASSEI,krasht.afserses/pomp kipisstallatis (type Heil)
REPARATIEPAKKET
GROEP 10 - VOORAS
Vpi)0tRL
E0 iSiG,p1, (type basis-ss)

ASLICHAAM
FA
AAINTRIrTrASZEN"E'l"'

r1

;17A aITP = T

=%1NAIGUIT' PAM"

ONTLUCHTER

FIISEEHUIS m/LAGEILS (type banjo

0114E9RISTA:P1/2KINGEN
FUSEEHUIS m/LAGERS (type split

glITEZ:Fa
'il;77;GING

GROEP 11 - ACHTERAS
ACHTERAS , epl. (type benjo-ea)

218

PAKKINGPAKKET
ASLICHAAM
STOPPEN, PAKKINGEN
DEKSEL, PAKKING
STEEKASSEN
PAKKING.
ACHTERAS, epl (typ. split,
PAKKINGPAKKET
ASLICHAAM
VUL en AFTAPSTOPPEN
PAKKING, aslichaam
STEEKASSEN
PAKKING.
PASSTUKKEN
DIFFERENTIEEL ,HUIS epl (type banjo-aa)
iliE,IRMIN
:A,Gaz PAKKING

DIFFERENTIEEL (type split-ka )
FLENS
en PAKKING.

g=lrigrucET
GROEP 12 - REMINSTALLATIE
HAND.A.CHI.ISME (type banjo/split...)
FWA
VONE2r"
BEDIENINGSMECHANISME
REPARATIEPAKKET PAL & SECTOR
REMANKERP.TEN (kaal) ( type banjo-aa )
REMSCHOENEN WVOEHING
Is.
REMVOERING
EI
RE.NKERFLATED (kaal) (type Split-as )
REMSCHOENEN ,VOERING
REMVOERING
HOOFDREMCILINDER

PAKKET (cup. en zuiger)

EEG

WIELREMCILINDERS (type banjo-..)
ONTLUCHTINGSNIPPELS
REPARATIEPAKKETTEN (cups .. zuig...)

=T

WIELREMCILINDERS (type split-as)
I1==
T
(cups en zuigers)

HYDRAULISCHE LEIDINGEN EN AANSLUITINGEN
HYDROVAC REMBEKRACHTIGER

gginE

.-ps en me---)

AFSLUITER, TERUGSLAGKLEP
LUCHTFILTER
;.1O'' KOPPELSTUKKEN
REMPEDAAL en MECHANISME
GROEP 13 - NAVEN, REMTROMMELS, WIELEN en BANDEN
WIELEN, VELG- en BORGRINGEN

rrr

RS
I

:17K
KE=GEN
BANDEN
VENTIEL
GROEP 14 - STUURINRICHTING
STUURSTANG, cp/
REPARATIEPAKKET, kogelgewricht
gglIgg:gEgErKK
STURHUIS,epl

EE":
L

stuurhuis .. .tuurh

'RRnit/).».

GROEP 15 - CHASSIS
CHASSIS
CHASSIS (vrachtauto)
CHASSIS (kipper)
CHASSIS (tankauto)
TREKHAKEN
RESERVEWIELDRAGII1 (vrachtauto en kipper)
GROEP 16 - VERING en SCHOKBREKERS
VOORVERING
STOOTKllSSEN
VEERBOUTEN en BUSSEN
ACHTERVERING

re=rAr
SCHOKBREKERS, v66,
=IET
TORSIESTANGEN, achterbruggen
GROEP 18 - OPBOUW
CABINE BEVESTIGING
MOTORKAP en SCHERMPLATEN (motorruimte)
SPATSCHERMEN en TREEPLANKEN

VLOERPLAT. (open en gesloten cabine)
CABINESTOELE11 (open en Ps , ...)
OPHANGBEUGIEL, brandblusser
OPIIANGBEUGEL, brandblusser (tankauto)
LAADBAK (vrachtauto)
KETTING
LAADBAK (kipper)
BRANDSTOFSLANGEN (tankauto)
OPBOUW en BEVESTIGING (bureau c.q. werkplaatswagen)
PORTIEREN, achter

I A.-_-C11_11

ECHELON
BENAMING

45 I 5e
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5-KV

V-H

GROEP 20 - LIER-, KIP- en HIJSINSTALLATIE
LIERINSTALLATIE (vrachtauto en kipper)

V-R

V-H
10'11' BT Kt PaL iiIr N:GmTSE=HANISME

li

KIPINSTALLATIE (type Ger w.o.
BEDIENINGSMECHANISME (mechanisch) (kipinatallatie type Gar Wood)

''',T11

H

5

V-H

V-H

V-H

V-H

V-H

5

V-H

V-H

BEDIENINGSMECHANISME (mechanisch) (kipinetallatie type Heil)

V-H

V-H

V-H

KRACHTAFNEMER (vrachtauto en kipper)

XV

V-H

V-R

V-H

V-H

V-H

BUMPERS en BESCHEIIMPLATE1

V-H

V-H

0-H

BESCHERMREK, radiatorscherm

V-H

V-11

V-H

V-H

V-H

V-H

V

V-H

V-R

0; 11

V;11

V;11

-

V

V

-

V

V-R

-

V

V-R

5

V

V-R

V

V-H

V-H

KIPINSTALLATIE (type Heil)

PAKKING en STOP
BEDIENINGSMECHANISME (vrachtauto en kipper) (krachtafnemer)
GROEP 21

GROEP 22

- BUMPERS en BESCHERMPLATLH
- TOEBEHOREN

DEKZEILEN, TOGEN, DIV. HOUDERS
REFLECTOREN en SPIEGELS
RUITEWISSER

l rr
,i rie,TI1A,.01G:UITINGEN

1
,..ri,

REPARATIEPAKKET, ruitervisser
C/JOEP 43 - HYDRAULISCH-, LUCHT- en VACUMSYSTEE4
HYDRAULISCH SYSTEEM (cilinder Wpo.p) (type Gar Hoed) (tipinstallatie)
POMP (hydr) 1dpi...taliet. (type Gar Nood)
PO. (hydr) kipinstallatie (type Heil)
CILINDER (hydr) kipinstellatie ("bYP. Gv-0 0■7
CILINDER (hydr) kipinatallatie (type Heil)
GROEP 47

.cl)

- INSTRUMENTEN (niet electrisch)

SNELHEIDSMETER en AANDRIJFKABELS
OLIEDRUK en T.PERATUURMRTER

DIENSTGEHEIM

AANHANGSEL II
STANDAARDISATIEVERDRAG BETREFFENDE HET VERNIELEN VAN MILITAIR
TECHNISCHE UITRUSTING (STANAG 2113)

VERDRAG
1. IN NATO-VERBAND IS OVEFtEENGEROMENt
a.

dat de .litair technische .trusting, die in oorlogstijd moet ..en
prijsgegeven, op een zodanig effectieve wijze wordt vernield, dat het
onmogelijk is, dat de vijand de .trusting repareert en opnieuw gebruikt.

b.

dat de hierna volgende .jze Ir. vernieling en de prioriteiten betreffende het vernielen van eigen uitrusting, moeten worden opgevolgd.

WIJZE VAN VERNIELING . PRIORITEIT.
2. GEDETAILL.RDE METHODEN
,
Gedetailleerde methoden voor het vernielen iv. aneuitrustingeofudeli en ervan

t'reitlis:rediran22,'Altege"niiv'odo:

`crgke r=2. gnndvotorre

3. VERNIELINGSMEDDELEN
De landen moeten zelf voorzien in de middelen voor vernieling van eigen
nitrusting.
4. GFtAAD VAN BESCHADIGING
a.

Algemeen
De wijze van vernieling moet een zodanizge schade aan uitrusting en nni_
brrs-X.Is
e 17.2 Itsr'itiilgcrjle gsit's
ab
arin
teruggevoerd.

b.

dge veecrit e
lre r
ins=rni llek
na

Geclassificeerde idtrusting
Geclassificeerde uitrusting moet zodanig worden vernield, dat namaken
of ontdekken v. de werking of functie van de .trusting niet mogelijk
is.

c.

13ijbehorende geclassificeerde documenten
g
Ael
l s ehre
gevel
en
" ma
sifie=r
el edlrbettingtleplarordl e
"
het sonderhoudt of gebruik met inbegrip van tekeningen of gdetaillijsten,
moeten op zodanige wijze worden vernietigd dat ze voor de vijand waardeloos en .et meer bruikbaar zijn.

DIENSTGEHEIM
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5. PRIORITEIT VAN VERNIELING
fi
ttgmr:t1 Mt;r ci le

cWen'

lro:rd

c:J4e

gsZeuir
„
t i lZtief.t ei

ded
n age
arbg2reb
n e. h°-

a.

rtidd
e edv
oe

b.

Indien door een tekort aan tijd of opslagruimte een volledige vernieling van de uitrusting niet mogelijk is, moet voorrang worden gegeven
aan het vernielen van essentiële delen, die op alle soortgelijke uit-

rusting
c. de

verschillen2.1igiing
vnsngroP
r e ip'ecnn'is ti;;Ii t vv
e:J..crint ig vptItlaetni.ev.an

6. UITRUSTING INGEBOUWD IN VOERTUIGEN
Uitrusting die in voertuigen is ingebouwd, moet overeenkomstig de prioriteiten van de uitrusting zelf worden vernietigd. Hierbij moet rekening
worden
q
gehouden
g:ho ilig eimet
belangrijkheid van de ingebouwde uitrusting en
van
7. RESERVEDELEN
Dezelfde prioriteit van vernieling van delen en hoofddelen, moet worden
gegeven aan alle componenten en reservedelen in opslag.
8. UITRUSTING EN MATERIEEL VOOR GEHEIME CODES

i en

De
effectieve
v
ervanrble
v
. it2.f;mdslE negentt.l
e;i e21
garandeert moet worden opgenomen in instructies, die door de daarvoor
aangewezen veiligheidsdienst worden uitgegeven.
9. VERANTWOORDELIJKHEID
De verantwoordelijkheid voor het bevel geven tot vernieling van uitrusting berust bij de afdelings- of hogere commandanten, die deze verantl lg
j1h
.d
n
ci o
gn=cele
n elscomm.danten kunnen overdragen, als de

rmrttá

te

tud-

10. RAPPORT..
Het rapporteren van de vernieling van uitrusting moet geschieden via commandokanalen.
11. UITVOERING VAN HET VERDRAG
even
Deze STANAG wordt beschouwd te zijn uitgevoerd als de hierin aangegeven
in
prioriteiten zijn
documentatie, waarin gedetailleerde
methoden voor
uitrusting
ting zijn verre.,
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PRIORITEIT VAN VERNIELING VAN DELEN VAN MILITAIR
TECHNISCHE UITRUSTING
UITRUSTING

PRIORITEIT

DELEN

Cr :21=o,

1. VOERTUIGEN
(INCLUSIEF
TANKS EN

brandstofpomp, inspuitstukken

Motorblok en koelsysteem
Banden, rupsbanden en ophanging
Mechanische of hydraulische systemen
(waar toegepast)
Differentieels
Chassisraam

,G,r,g-sTiNG)
2.

GESCHUT

Kulas en sluitstuk, -mechanisme en reservedelen
Rem- en vooruitbrenginrichting
Schietbuis
..cht- en afvuurbedieningsuitrusting
(prioriteit nr. 1 voor luchtdoel art.)
Affluiten en banden

3.

LICHTE WAPENS

Sluitstukmechanisme

4.

OPTIEK

r

c>Etaiddelen (inclusief infrarood)

Itt
5. RADIO

4
5
6
6.

RAD. EN ANDER
ELECTRONISCHE
APPARATUUR

tcl ii. escrel rolmponenten

Zender (oscillatoren en freq. generatoren,
Ontvanger
Afstandbedieningseenheden of schakelpanelen
Voedingstoestel en/of aggregaat
Anf ts et rereenheden
Frequentie-bepalende componenten, geclassificeerde gegevens en bedieningshandleidingen en alle IFF- aPP,r!Ltuur zoa_ s

te

rs, e

Ctr

l Zi rs'

t- ehe iX;struarei
r.ell-je i
erd
ere
menten
f
enz
KoppelliJnen, g. Pl iFen, n ,•_

rigi

li reenP
sUrtieeni, 1v2:12:er, rplotborden
Kabelverbindingen
Automatische apparatuur
Andere bedieningspanelen en generatoren
Voertuig en banden
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DIENSTGEHE.
UITRUSTING

PRIORITEIT

DELEN

4
5
6

Ratte', (stroombron) regelcentra
Geleidingsapparatuur voor projectielen
(met inbegrip van het doelzoekende systeem)
Lanceerinrichtingen met inbegrip van
regelcircuits
Projectielen
Meet- en testuitrusting
Stroomaggregaten en kabelsystemen

7. GELEIDINGSSISTEMEN VOOR PROJECTIELEN

8.

ITRLI =11gEUNU: E

LUCHTVAARTUIGEN
11
D02E2NgrATIE-

:7re 'ecritliiii.ghe erlirrtt7nr e=r'erleirn:
delende publicaties en documenten en ander materieel als aangegeven door het
betreffende land
Ingebouwde bewapening (gebruik sub prioriteiten voor: groep 2, geschut of groep
lichte wapens, als toegewezen)
Motorsamenstellen (voor vernietiging komen in de eerste plaats in aanmerking;

3,

OrtZ ec

rsc>

lepl io l
ID" tireVenide"l vari ci es nvi tges ztelidafhankelijk van het type vliegtuig en de
beschikbare tijd voor vernieling)
Vliegtuigromp, bedieningspanelen, onderstel (voor vernieling komen eerst in aan
merking propellers, schoepen, tandwielkasten, aandrijfassen, overbrengingslmsten en andere delen - die nog niet in su
zijn vermeld - als door het betreffend
land zijn vastgesteld, afhankelijk van
het type vliegtuig en de beschikbare tij
voor vernieling)
Instrumenten, radio's en electronische
apparatuur (welke niet in sub 1 zijn ge-

3

liElp_rciVrische brandstof- en hydraulische
systemen
9• RAKETTEN

re

Izi et erinrichting
Richtmiddelen en afvuurbedieningsmechanisme
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Blz
HOOFDSTUK

1 INLEIDING

Sectie

I Algemeen
1. Doel
Bevoegdheden
3.
2.

"et"

HOOFDSTUK
Sectie

"

erci111.'

rli
ging "g"e"
5. Gegevens

I Handeling te verrichten bij ontvangst materieel
S. Proefrit
7.
6.

Sectie

II

Sectie

III

Gebruik
het voertuig onder normale omstandigheden
irAlgemeen
13. Rijden
het voertuig

g

Sectie

35
35

9=e,'■""'"g"""" en """°"'"'""n
10. Hedieningaorganen
11. Andere veotoie[tingeo

larire';rapheen voertuig
Dekzeilen van de laadbak
17. Voorruit
Sectie

10
15

2 GEBRUIKSAANWIJZINGEN

IV Gebruik van het voertuig onder abnormale omstandigheden
16. Algemeen
19. Gebruik onder abnormale omstandigheden
20. Gebruik bij zeer lege temperaturen
21. Gebruik bij zeer hoge temperaturen
22: Instructies bij het rijden door water
V Gebruik van de lier
23. Beschrijving
24. Badieiting van da lier

Sectie

VI r5t,iek , dz, kipinstallatie

Sectie

VII Gebruik van de tankinstallatie
Algemeen

41
43
44
44
45
45
45
46
46
47

26. Bediening vee de kipinstallatie

HOOFDSTUK
Sectio

3 ONDERHOUDSAANWIJZINGEN
I Reservedelen, voartuiguitrusting en gereedschap
29. Reservedelen
:1. VGZe=""1"

Sectie

:3. Schilderwerk
Sectie
Sectie

"""

55
55
55

II Smering en schilderwerk

III Preventief
Pl Opsporen vsn °teringen
35. Algemeen
Y Motor
36. Onderhoud

56
56
74
84
93
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graad:

Uitla

xoela

:SI. Ti:

uo

11

Ontat

1

!7r.

Leeds

76. S
Batte
7s. rc

ftr;
iDOer:r2

191
132

r

5.
6.

i=a,rilt:s""eli"" en ""

144. Schokbrekers

ial,

ltles rol
Ing"men
144'7. Voorruit
aser
146. Zitplaatsen
149. Motorkap
150. Zijscherm motorkap
151. Spatschermen en zijecherman

S'""

Sectie EO/III 11b it,,, ,,ghtveaveen, kippeHeedbek
Sectie

ECIX Krachtafnemer
1}e,e

Sectie

,%X7C

nt2e=trit 'igg

rii

15B. Beschrijving afstellen yen

15B. Lier
159. Lier
160. Lier
161. Lier
"Ct"

de lierre..e,

en ...koppelingen

121
1

tankopbouw

bedieningsorganen

11

.%2=,ii:ing
lAirdr7dithe:yrtler s"P".

4 VERZENDING EN BEPERKTE OPSLAG
■jera:71Lg
167. Beperkte opslag
HOOFDSTUK

HO FDSTUK

7E
7

5 VERNIELING

tz

eerine van het voertuig
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AANHANGSEL I ONDERHOUDSSCHEMA

211

AANHANGSEL II PRIORITEIT VAN VERNIELING
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