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Lijst van toepassing zi jnd.e tekenlngen en voorschriften.

KEL,-RIl{ CSIOOB SCffi.rrq
Á. KwaU-teitseisen

1, Ui t'r" end i g _Cgf.Cgbls c]-!g_-vo o r zl-en rnggS.

J .1 . P.ode k::ui.siekens,

1 .2" 0gbergrng brancertts.
I . 3. Uj, tj-aarpi{p "

1 .4. Àn terrnev rethouiler met antennevo€t.
í .5. luik hrÈpbês tuuralêT.

1 .6. Luiken (nanscbappennrirnte ).
1 .1. Rookgra.naatw€rpers.

2. 2. OpberAing brencarde.
2.3. Reeerveloop . !0.
2.4. Kist voor reaorvqperi scopen.

2.1. Munitie opbergi-ng in linkèrnis.
2._f . Saga,Se-rekk€n 6t1 b€v€stlglngspun tEn.
2.7. Iootzianingen voor T.L.V. 84 nn (Cart Ouetav).
2.q; ïoorzieningen voor hsndg?ansten.

.. ,, -i. . 2.9. .Voorz j.eiriagen voor gevêob.tstaasen.

2. 1 0.Voorzièningen voor panor.a&eki jk€r.

.2. í1 .Voorzieningen voor MAG qr .5O ntuitie.
2. 1 2 

" 
Zí t tíngen1 ruglnr ssen s en b€v6 s t i giagspua t€n.

2.13, Scherm acb.t€r chauffeur.
' 2,14.1]zi-klemroen en bevestigingspuntsn.

. 2.15.3lcnclb1usser.
2.1 6 . Deke rÍ enen.

. 2.1J.Voertui$rèrlÍahting.
2. 1 8.O[ectrísohe 1 eidingen
2,1 l. Ratlio-ui trusting
2. 20,Verfwerk
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I. sErcgBI_flLrNG.

iiet voertuig r.',i t dB -{F z]06 serle in de PlïGw t-r-ri tvoering is ge-
schiki voor het vetvcer van 2 liggonCe err + zittènd.e gewond.en,

' tevens bied-'; het plaats aan 1 chauffe:tr, i hulpchauffeur en 1

verpL èger.
I{et voertriig i:r gel.i.il, aar: ,le Pl{I-q volgens fl/A Vtg j2Z/1 , Lrít-
gezonderd. de vclgsnde vet';.nCeringen en aanvr.tllingen.

LJijst van toepassjrg zi jnd.e telceningèn en voorschriften.

Rode .:ruisiehsns SVtS 54

Schui.rorubber SVtg 106 C

Ylebbing riemen SVtg loi
Zoildoek SVtg 102

.t x ) Brancardj.n stall ati ê Daf. tek.nr 32824j /1
x)Draagbaren Sra,aag 2O4O (ind lraft)
r)WirSzigingen op deze Stare,g bij brief ITn ald 8-2-1966 nr ST/' :-,-: --".

52.349-A
r.)Reeds in bezlt vad DAF"

I

II. KEL'3II{GSVO_0_RSCHRIFÍ.

A. Krvalit€itseisên.
1 . 9!wgnË.g--g4geb_€gts!9_Jgan ct e ri,4 gen, a anvrrl 1 ín sen .

V 1 .1 . Rod.e krr,iistekens
up hei voêr'tllig zijn aan d.e bovênzijde, voor- en achtêr
.zi jd.e er:linker- ên lechterzijrle rode knd S€keaE êaÍr-
gebracht.
Dezê tekers noeten voldoen aan S\Itg 54.

.t .2. OpbelAins blang.glE.
0p d.e linker schuine zi jd.e zijn 2 stel sjorband.ên aan-
gebracht woor het krurnen vastsjollen van 2 brancarcls.
Sandên breed 25 nrn.

I fana net gêsp 2OO mn langriand. nêt típ 5rO rDe 1ang,
Uitvoering voLgêns SVtg jOt.

V1.J. UltLaatpijp
De nitlaatpijp is verkort sn êindigt vlak achtêr dê

knald.emper,
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1 .4. Ántennevo e thoudel net ant€nnevoet.
Mid.d.en-achter op de huL l moet eên an telrnevoe thouiler nêt
aÍr tennevoê t zijn geroonteerd..

1 . J. Llrik hu]nbe s trJurrier
no draai"kr.,ns voor d.e .!O mitrailleur i.s vervangen Aoo!
een niêt tlraaibare ring net twee half cirkelvorrnige 1ui.-
ken met nrbber afdiohting. Eet lulk is niet voorzien van

kopp el con tac td.o zen voor de IRJVI.

y' r.6. f"il<g, (r*""n"fg"nminte )

De luiken behoeven ni.et te zijn voolzien van torsie-
vergn €n hefbonen.
De luiken aà il€ linkêrzijde behàeven niet te ,iJa vooF.
zien van hoofd.ktrssene en treklcebel E voor het op€nen vaít
cle luiken.

V 1.?. Bookiranaatweóers
Deze zijn niet aangebracbt. l{el è€ g€lêst6 steunen, raar-
op 4ê rrerpqrg noet€n hurnen wortlen g€ootltéerd.

Deze j.nsta]latie is in r t voertuig aangebracht en is
geschikt voor h€t inbrer,rgen van 2 brancerd.s n€t 2 lig-
gende 

. 
gewonáen

De installêtie Bo€t ranrnelvli j zijn uitgovoelil ên aIÈ-
nontabel asrr d,e cêrloseerie aijn bov€etigd..
Eet gehele f,raoe is tberni sch .vorzinkt en geverfd volgene
wts 6l /-
le:,i"rrstallatie id gesohlkt voor biancarcls volg€ne Stalrêg
2O4O( znd Draft). De op rlcze Stanag van toopasslng zijn-
ale afvri jkingen zi jn ver."n€lct in bllef ItD d.d. 8-A-j966
rc. Sf/52.3494. E6t gebeel i,s lri tgevoerd vtg DÀF tek.
t. sdlz4tl7'

+
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* 2,2. Orberging braqrcald.s

Voor het krlnn en cpbergen en vastsjouen vaÍr 2 brancard.s
noeten èan de linkrlrzi. jde 2 ste1. -sjorband.ên zijn aan-
gebraeht. SanCan breed 25 nn. .

Ba-r-,r,er .3t gesp 2CC rur 1ang, band. met tip 550 rnn 1ang.
Ui- rvoerj.ng volgens SVtg 101 .

2. 3. Resoryeloop .50
Voor het klurnon opbsrgen van cle loop moetên op een nog
nad.er te bepalen plaats voorzieningen worden aangobracht"

'|'.')
2.4 . Kist voor ]:ê eervs-p êri scoD èn.

Dezo kist noct op een :1og nad.€r te
aangebracht.

bepalen plaêts virorden

I

voor d.e TIL.V. 84 mn.

. r:.'2.8.

2. 1 1 .Voorzíeningen voo4 l,lAc. - en .50 Mruritie
(op de v1o er
Vervall en.

2.12.ZittinAen. rugku.ssens en beve s tj-ginAslrur ten.
De rugkussens en beves tigingspun ten aa.n beide zijrlen zijn
vervall en. Eiervcor in d.e plaats is aan de recbt€rzijde
over de hele lêngto oen rtrgku. ss en aangebracht. Dit lcus_
een is samengestêld. r.ri t schuj_mrubber en zei.Icloek nr g.
resp. volgens SVtg 106C en J02.

2. l. Munitie opbelg!!Ê_l!_Linkernls
De zj-jschotten in de

voor d.e zijschottên

,, 2.6. Sasagerekhen en bevestigingspruten
Vervallen,

z. í. v o.orz:.enan,qen
,/ --v êrva1l0n .

Voorzienj.nseÀ_ISg.r hgngggÉaten
VervalI en.

. 2.). Y oorziênj-ngen vogr_gcèl$Êg&.
VorwalI en.

2. l O.Panoranaki jker
Vervall en "

Iinkernis en d.e

zijn vervêll6n.
beves ti glngspun ton
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2.13 Schera achtcr chalrfferu
Verva] Len.

2 ' 1 4 ï":L'.t r.'n'r?l_en. _t,eves_I-lslqsspun ten .
De l<L ommen zijn v€rvallen, de beve s ti. glngsprut ên b1Íjv&r
gehandhaaf ,1.

2. 1 1 Bra.ncib1_r-lss-er

Deze 1s tegen alo rechterach terleand aaJrgeblacht.

2.16 Dekr.mri emen.

Op het deksel boven alo redlrctiebak ziJn 2 sjorbanalen
aangêbracht lang 1!!O mn, breecl 2!oro.
Íi. tvoeri.ng volgens SVts lOt.

2.1? lloertuis\rerl i chtins
De la.up en achten- ni.d.clen en links v€r:valL êa.
In d€ plaats vên de 1amp aobtêriniililen is €on steket-

,l aloos aangebrachi.
Rêchts achtêr is sen extra lamp aangebracbt met schar
kelaar en verduist3:'l n€sk1ep. .

2.18

.l

2.19 Radio{i tnrs tinc
2.19.n, , -l--:. tennekabel .

illectrische Leidingen
De geleidebuis voor d.e voedingskaboL nêar ale raalio-
verd.eekioos is aangepest aan d.e a&blÈa,n oê ui tvoeling.

le twae gel.eid.obuizen voo! d.o antennekêbels

. achtarin zijn volvangon. door een gol€id.ebuis,+
-t- op end van de antennedoorvoer .mictden_achter
naal rechts, tot aadet ale besobgtlkoker van d.e
brand.stof\ r1leicling.

2.19.2,

Deze moruting moet zijn gernonteer<l €a aange_
eloten op de radio-vertteeLtlooa.

-r
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itrid.spreker
Tegan d.e schuine bovenzi. jdo van d.e rechtemis
noet ê6n stelur voor de lrridsprêker zijn aange-
bracbt,

2'19:!' Uic-rofoon
| ,*a,n d.e bovenzijd.e van d.e rechter"ris mo6t een

opbergkokor zijn aanggebracht,

2.20 Verfwerk

De binne:bovenzi jda vèn het voerttrig moet in óe kI elrr
creDo, confolÍ[ te verstre]d<ên kleurmonster, zijn geverÍ{.
Al het verfwerk ncoet overêsnkonstig de eisen zijn, zo-
als gesteld in SVtg 61 1\.aatste nitgêve.

B. KerrinAs tecbnlêk
De aangebrachte voolzieningen noêten i+ord.en gecontroLe€rd, nei
d.e ui trus tings s tnkken, wèarvoor de voorzieningen zijn aangè_

' bràcht. Tevor.s ds voorzieaingen oontroleren, oi juiste uit_
voering montage en afwerking.

C. Keurinesmo thodi ek

1. Elk voertuig noet wo rd.en gekerud. Geen afwi jkingen toe_
ges taa&.

.{AIT\IUL LENDE 3EP AI,ïNCXN

'I . Alvorens met d.e 1lcd*ktie reordt aang€vangon moêten monstels va.n
d.e toe te paeson scbuirnmbber- en zeÍI alo ekartikel en eaJr dè ITD

, ter keuring zijn aangebod.en, alsne<Ie d.o werktekenj.ngen eêtII' strÈLÍjsten van het interieru.
'' 

De serieprod,uktie vangt .aan nad.at het eêxste voertuig van ale
' serie is beproefdr_ goed.geketrrd en aLs standaard vrijgegeven,

2. .D€ voe"ttrlgên moêten bij afleverlng:
2.1. geheel bectri- jf sklaar, ooopleet on in gereinigde toe8tand.

ter keuring word.en aangebod.en;

2.2. geheel zijn cloorgesroeerd. en gevrlld. eet ale jri8t€ hoevee]_
hed.ên van tle voorgcschrêven bêdri jfs stoffen;

-6-
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'2.1. voorzien zijn v.rn geheel gevtrld.e brandstoftanks.

3. ïn voorkonend.e gev3.L f en moet op verzoek van bet Eoofd Buleau
Keuringen ldzage van tekêningen word en ge6eve!, ten behoeve van
d.e keurlngsarob tenaal"

3.'l . Eet iq de keuringsa.ebtonêar geoorLoofal het g€k€urd.ê van eên

. morktei<en. te voorzj.6n, dat afhankelijk is van het resul laat
van de keuring.

::
. 3.2. Bedri jfs stcffen voor d-e lroefrit word.en d.oor aIê fêbrikant

geleverd zond.er koston vJo} de Staat.

' 3.3. !e 'tatr:.tant zel tbv d.e keuring:
1.1.1. De nod.ige assiet€ntio verlenen.
3.1.2. ne benoiligde ruimtq êppêlatuur en/óf gereetlàchgppen

.4.

têr bescbikki.ng stel l.en

De leveranciel d1ênt volled.ige nêd.ew€rki!,g tE- vêTleaen aan aeb- _
tênaren welke b€1ast zljn m€t het opetellen van d.e voor,,tle Kooinfu-
- lijke landmacht benodigd,e bevoorrealings-alo cupon tati e.
Dêze Eealèrryerking kan o""rr"nffirrg. o.q.
schriftel.ijko inliohting be treffênale r

a. d.e stuklijsten en tekeningen
b. ile oonstructiê van het voertuig
c. al€ sli j tage-froquentl€ van d.iverge onèertlelen.
UÍterlijk twee naand.€n r.a 

_ 

goêalkeuring va.n het ..qglste voertpig van
dê serle d.ieni d.e fabrikant te Lêver€nt

4.í. Een conplete set afilru&bêrê têkenihgên, (calques) van het
conplete vo€Ituig, a1 stoed,€ àetai.] tekenin*"rrtr* onclerèelen ;

{.2. Àfdnrkbaro têke:lingen (calques) van cle boorduitrusting eti
van hêt bonodigdê gêreealschaB.

OpB.t Punt 4.i. en 4.2. ge]d,t niet voor mêrkêrtikel€n 6n voor
d.ie artikel.en welke volgens een 1!\f, SVtg, nortaalblad,
e.al. in d.it vooxscblift word.en. vermel_d.

4.3. ;ke.vollerlige stuklijst in drievoudr.: yelke .bevat:.

(t) een opgave van de fabrj,eksnunnelg 6n van cle fabrieks-
nruDrrrêrs vên to el êveringsb€d"i jven,

( a) têkoningnu.emels

(:) norraalaanduidingen en t\ê,

-?-
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ÍO) volled.lge benamj.ngen, natên en verd.êr terzake d.ienende

spêcificaties.

(5) een opgsve van sÍneed.- en gietstukhên.

4.4. kpltled.-vievr-tekeningen vèn elk dêr componcnien ten behoeve
v-n detaillijsten en technisóhe hand.boeken.

5. De f abri.liant d.ieni de d,cr rrD aangewezen }orsonen beh.lpzaa.rn te
zijn bij het ol)siolLen van d.e benod.igd.e technische hand.boeken.
rvaarbi j zo nogelijk cio daarvoor benodigde nrimte besohíkbaêr moêt
worden geste1d.

Sinnen t-vre e maanden na goedker.rring van het eêrstê voêrt..ii van t1e

serie client de fabr-ikant to verschaffgn!

. 5.1. gebrlriksv.oorsohrif t6n.

,.2. een b:schrÍ jving van de w€rki.ng '"r, '* d.e constr*cti-e van elk
... Aer conDonentel. .

5.3. d á orsnetle-têkeningen, voor zov€r niet ondêr prurt { begrepen.

5.4" -suo'êervó-oischrifton onder opgève vaÍ] tle nottig geoordeelde
sneerrnldilelen en vorvoreingspexioal€n bij no::maal_ en win_
tergebmj.k.

5.5. een schena van het $noersysteên van componenten (voor zovor
van .loepassing). ,

5.6. een sch@d van d.e eLectriscbe bod.rad.ing.
;:.

5.7. eên schema va.n het remsysteêE.

5.8. teke:iingen en nodell-en va.n instructie- en naa,nplaten ter
ínzage.

t.9. een volleclige lijst v.n de jrdsto basisgegëvens van het
voertuig zoal e:

, 1 - gewi cht, asditrk.

- afnètingen, wielbasis, spoorbxeed.te.

- prestaties.

- bàclenspanningen.

1.10. een opgavo van a1lo beciieningsorga$.en net oen beschrÍjvi_ng
van d.e wêrking êrva&.

Í
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5.ij.

6. Door de

6.1 .
A2

6.l.
6.4"

-3

een b,r,;chri- j-"'irg ran er :if _t_ustrati et (2, g. actief o tL .

ontrent l.rc | .".:rwi:s..f en var componenten.

afsteleegevens in:;ake hct orld.exbolrd aan corrpLete compo.-

nentcn,

e en opAa,.lc ,'!,t tir..i:,inàtet_, Iocgsstane spelin6en, afkeur._
mat rr, a-t:re1e v ;or;ohr::ir' iult Jc_or het ltl t elkaa.r Ile:nen
an opbrr',rel v..lt .r,1. ci::,: c,.--,irp o:.rer: t en bl j herstelling en/c,i

de cl.a,a.;toe aa:Lla,:ezen anJtengren van rle IID inzzge te.ne!-
schaft'er í;r Cje tekenin3en, welke jlaar oordeel van bg anb--
teraren no.l1g ,,:i )L ',roa! een jtist Írrzóht in de voêrtr.]i.a-.
con s trLr c Lr e.

de daartoe dcor ITD aangewezen a"nbtenaretr toegang te ver-
lenen tot 4e 1trodr.,.ctie1i jn, teneind.e hierdoor een betcr i:r-
zlcht te verkri-jgen van de algehei-e samenstellÍng.

ïTD toe te f erzeren onderdelen:

B Periscopen, kort L l!{, Jirr4rÍed..

2 Periscopen, 1ang, L /!{ P7i[ed.
1 Morutin€ IvÍT J27

1 Àntennevoet \B 15 /eP..

/,

'

t:l

\r

le fll spe c'iertr
l/oor J,eze

Eet iirofi van
: o i,rr t.-Ko I oncl

il,y

van Ce Techni-sche niensi

de Afdeling Voorturgcn
va r de r'ecirnische Staí

i

\l

Ir. T.A.van Zanten


