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DS 575 4-tact dieselmotor met turbo-compressor
Zes; in 1ijn.
Zelfontbranding dmv directe inspuiting
in de
en toroidale
verbrandingsruimte
zuigerbod.em.
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165 PK met turbo-compressor bij
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Het verbranden van een gasmengsel in de dieselmotor berust op warmte. Door
Iucht samen te persen, treedt temperatuursverhoging op.
VOORBEELDEN:
ttEen fietspomp is na het oppompen van een band warmrl
rrEen luchtcompressor moet bij het vulIen van een luchtketel
zelfs worden gekoeldfr.
Door de lucht in de cylinder van een dieselmotor zeer sterk samen te persen
tot een vgrhouding 16 : 1, + 28 atm, loopt de temperatuur van die lucht op
tot + 57loc. le oituranding[temperatuur
van de diàseloii-" ( 4S - 4Z cetaan)
ís + JJO-C. AIs in deze samengeperste lucht nu brandstof wordt ingespoten,
gaaE deze samen met de lucht tot zelfverbranding
over.
C. VIERTACT SYSTEEI4
(intaatslag)
1e tact
De zuiger staat in de hoogste stand. = bovenste d-od.epunt (lDl).
l" kurkas
y9td1 ged-raaid-, d.oor d.e startmotor in werking te. stell-en.'De zuiger gaat
hierd.oor omlaag naar het ond.erste d.od.epunt (OOp). De inlaatklep-gaaI
open.
In de cylind.er gaat nu een ond-erd.ruk onlstaan waard.oor lucht via de rechthoekige verhoging boven op d"e hull, het oliebad.Iuchtfil-ter
en inlaatspmitstuk. in d-e cylinder
stroomt. AIs d.e zuiger in ODP is aangekomen gaat d"e inraarKlep dtcht.
2 e t a c t ( compressieslag)
De krukas wordt verder gedraaid. De zuiger gaat hierdoor weer naar BDP. De
inlaatklep
is dicht en de uitlaatklep
blijft
ook dicht. De lucht in de cylinder wordt nu samengeperst (gecomprimeerd).
Je tact

(werkslag)

De zuiger is in BDP aangekomen. Nu wordt door de brandstofinspuitpomp
onder
zeer hoge druk brandstof door het inspuitstuk
fijn verneveld, bij de gecomprimeerde lucht in de toroidale verbrandingsruimte gespoten, waardoor deze
brandstofnevel
zich met de daarin aanwezige l-ucht tot een brandbaar mengsel
vermengt. Doordat deze lucht een zeer hoge teniperatuur heeft die ver boven
de verbrandingstemperatuur van de brandstof tigt,
gaat het mengsel meteen
tot zel-fontbranding over. Door de snelle verbranding van het gasmengsel
treedt een enorme temperatuurverhoging op, waardoor dan weer een zeer grote

Door
drukverhoging optreedt die zelfs tot 85 kg/cn? = 85 atmosfeer reikt.
deze grote druk wordt de zuiger met grote kracht naar beneden gedrukt en
verd.raait de krukas met grote snelheid. Voor de zuiger in het ODP is aangekomen, gaat de uitl-aatklep
open. De verbrande gassen stromen onder ei-gen druk
reeds uit de cilinder.
4e tact

(uitlaatslag)

De zuiger is in ODP aangekomen. Door d.e draaiende beweging van de krukas wordt
de zuiger weer naar BDP gedreven. De laatste gasresten worden nu door de zuiger via de geopenrie uitlaatklep
naar buiten gedreven. Al-s de zuiger in het
BDP is aangekomen gaat de ui+"laatkIep dicht. Hierna gaat het arbeidsproces
zich wederom herhaIen....................
dus ..............inlaatslag
compressieslag
..................
werkslag.
uitlaatslag
OPMERKING
Ornbij d.e inlaatslag
d-e cilind.ers beter met lucht te kuru:en vulIen,
heeft men op de motor van d.e F 408 een turbo-compressor geplaatst.
Deze word.t aanged.reven door d-e uitlaatgassen.
De inlaatlucht
stroomt nu niet alleen in d.e cylind.ers d.oor d.e onderd.ruk d.ie d-aar
heerst, doch d.e turbo-compressor stuwt deze lucht op afhankelijk
van het toerental
van d.e motor. Deze overd.ruk zorgt tevens voor d.e
mot orvent ilat ie.
D. BRANDSTOFSYSTEEM
Vanuit d.e brand.stoftanks geen leid.ingen naar d.e cilind"ers.
Alvorens d.e brandstof in d.e cilínd-ers komt moet d.eze d-iverse filters
en apparaten passeren.
De loop van d.e brand.stof is als volgt:
- Vanuit d.e brand-stofvoorraad.tank naar reserve tank.
- Vanuit reservetank naar driewegkraan.
- Vanuit d-riewegkraan naar groffilter.
- Vanurt groffÍIter
naar brand.stofopvoerpomp.
- Vanuit brand.stofopvoerpomp naar fijnfilters.
- Vanuit fÍgnfilters
naar brand,stofinspuitpomp.
- Vanurt brandstofinspuitpomp
naar inspuitstukken.
- Vanurt inspuitstukken via verstuivers
in d.e cilind.ers.
Vanaf inspurtstukken
en fijnfilters
lopen l-ekleid.ingen temg naar d"e brand.st oft anks
0m vold.oende brand-stof d"oor d.e verstuivers
in d.e cylind.ers te spuiten moet
de brandstofinspuitpomp een zeer hoge d.nrk opbouwen d.ie circa 180 à 185
kgf cn2 bed.raagt.

Het brandstofsysteem
1. Afsluitdop

kan alsvolgt

brandsioftank.

2. Brandstoftanks

(2).

J. Reserve brandstoftanks
4. Driewegkraan.
5. Groffilter.
6. Brandstofopvoerpomp.
7. Fijnfit_ters

(2).

B. Brandstofinspuitpomp.
9. ïnspuitstukken

(6).

1O. Terugvoerleidingen.

(2).
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Bovenstaande onderdel-en worden hierna afzonderrijk
1. AFSLUÏTDOP BRANDSTOFTANK

besproken.

Al-vorens men de afsluitdop
kan afnemen moet men eerst met de imbussleutel
het pantserdeksel boven de dop openen, Hierna kan men de afsluitdop
van
de brandstoftank losdraaien en afnemen. Kijk of de ketting niet 1oè of gebroken is- Kijk of de zeef van de tank aanwezig is en vasizit met schroeven. Onder aan de afsluitdop
zit een korfje waarin een vlotter
die het
ontluchtingsgaatje
afsl-uit als het voertuig b.v. erg schuin staat of is
gekanteld - Deze vl-otter voorkomt dat in dat geval de brandstof door het
ontluchtingsgaatje
wegstroomt. Controleer of de vl-otter niet vastzit.
controleer of het ontl-uchtingspijpje
dat dwars over de vuldop 1oopt,
niet verstopt is of beschadied.
NOOIT tegen dit pijpje
sl-aan om de vuldop open te rnaken als deze erg vastoi I
uL

v .

2. BMNDSTOFTANK
Deze zíjn geplaatst aan de rechter en linkerzijde
van het voertuig boven
cle achterwielen.
In iedere tank bevindt zich een element met vlotter
dat
het mogelijk maakt om langs electrische weg de hoeveelheid
brandstof in
de tanks te controleren.
Dit kan geschiedei d.r.lr. de brandstofmeter op
het instrumentenpaneel.
f.

BRANDSTOFRESERVETANK
De reservetanks zijn geplaatst ond.er de achterste
zitplaatsen
in het
voertuig'
Ïn elke reservetank bevindL zích een aansluiting
voor de verklikkerlamp
op het instrumentenpaneel.
Deze lamp gaat RooD branden al-s
er nog circa 6 liter
brandstof in de tank aanwezig is. ALS DE VERKr,]KKERLAMPGAAT BMNDEN MOET ZO SNEL MOGELÏJK DE DRÏEWEGKRA.]IN
OP DE ANDERE
TANK WORDENOVERGEZET.
a. Control-e brandsto:lvoorraad
Om te controleren hoeveel brand-stof in d.e tanks aanwezig is moet eerst
de hoofd-schakelaar worden omgezet, d.aarna moet d.e omschákelaar van d"e
brandstofmeter on de te nontioleren tank worden geàáï. M;;-Èj,,
op
,,vol, dan wár d.riekwart harf of reeg
de meter ;ii;;";'oï"aË"tá*
"" is.
Het verd'j-ent aanbeveling om hierbij
d.e 3.0.S.kaart te raadplegui. D"
brandstofmeter kan d.efeót zijn.
b. Vullen var,r de brandstoftanks
-

Open het pantserdeksel met de imbussl.eutel_.
Draai de vuldop af.
Vul de tank.
Plaats, ars de tank vor is, de vuldop en draai

d.eze met de hand

v45L.

- Sluit het pantserdeksel
met de imbussleutel.
OPI4ERKïNGEN:
1. Bij het vu1len van de tanks wordt er op geh,ezen dat er
metal-liek kontakt bestaat tussen de vuropeningen en het
vulapparaat.
Hierdoor kan ontlading .r"t, Ët.tiJche
electriciteit
optreden waardoor een vonk Èan o,rerspringen. Dit
kan brand veroorzaken. WEESDUS VOORZïCHIïG.
LET OP dat zowel bij het vul_len als bij het aftappen van
de tanks geen open vuur aanwezig is. VÈRSOOUN
TE ROKIN.
c. Aftappen van de brandstoftank
- Plaats een bak ond.er de aftapplug
van de reservetank.
- Draai rnet een passend.e
sl_eutel dá aftapplug uit.
- Laat de brandstof in
de daarvoor bestemde Èak ropen.
- Plaats de aftapplug weer
en draai d.eze vast.
- Neem de bak met afgetapte
brandstof uit het voertuiE.

4. DE DRIEVíEGKRAAN
De driewegkraan is geplaatst op de bodem, voor de bestuurders zitplaats.
Met deze kraan kan men naar verkl.ezing de rechterof de linkertank
op
het brandstof circuit
aansluiten. Ook kan men met deze kraan de beide
tanks geheel afsl-uiten. Hiertoe noet d.e aanslagschroef rrAtr eerst word.en
verwijderd.
Dit kan nodig zijn bij werkzaamheden aan het brandstofsysteern,
o.a. het reinigen van de filters.
OPI"IERKING:
Controleer na het instappen of de driewegkraan op de juiste
tank is aangesloten. De mogelijkheid bestaat dat hi i her i nstappen de kraan met de voet wordt omgezet.
Om de driewegkraan in de nulstand te zetten moet eerst
de aanslagschroef ttAtt worffiijderd.
N.B. Bij het omzetten van de driewegkraan moet ook d.e
schakelaar van de brandstofmeter worden omEezet.
,.

HET GROFFILTER
Het groffilter
is aan de linkerzijde
in de motorruimte geplaatst. Dit filter dient om de brandstof van het grofste vuil- te zuiveren. Het filterelement is opgebouwd uit zeer dunne metalen plaatjes.
Reinigen van het groffil_ter
a. Verwijderen
- Plaats de driewegkraan in de nul_stand.
- Reinig het fil_terhuis
uitwendft.-- Neem met de linkerhand de bezinkselkolf
vast.
- Draai met de rechterhand met een passende
sleutel de bevestigingsbout boven op het filterdeksel
1os.
- Neem de bezinkselkolf
af.
- Neem het filterelement
uit de kolf (Denk aan de drukveer. )
- Neem de pakkingring af.
b. ReiniEen:
- Maak het filterelement,
bezinkselkolf
en drukveer grondig schoon in
een bak met kerosine.
- Blaas element, kolf en drukveer d.roog rnet perslucht of bandenpomp.
c. Aanbrengen
-

Breng de drukveer om de centrale pijp in de bezinkselkolf.
Plaats het filterel-ement in de bezinkselkolf.
Plaats een nieuwe pakkingring op oe rand van d.e kolf.
Control-eer of de pakkingring goed is aangebracht.
Plaats de kolf onder het fil-terdeksel
en d.raai de bevestigingsbout
V qD

L e

- Zet de driewegkraan weer in de goede
stand.
- Ontlucht het brandstofsysteem en controleer
OPMERKING:
Draai de bevestigi-ngsbout niet
voorkomen.
^

het fil-ter

op lekkage.

te vast om beschadioino te

BRANDSTOFOPVOERPOMP
De brandstofopvoerpomp is gemonteerd. aan de zijkant tegen de brandstofinspuitpomp- Deze pomp wordt vanuit de brandstofinspuitpomp aangedreven,
doch kan ook met de hand worden bediend. De brandstofopvoerpomp voert de
brand-stof van de tank via groÊ en fijnfilters
naar d.e brandstofinspuitpomp. De hand-bediening word.t al-leen gebrrrÍkt bij het ontluchten van het
brandst ofsysteem.
FIJNFILTERS
De fi-jnfil-ters
(2 stuks) zijn links voor op de motor gepJ_aatst. Zij dienen om de brandstof van de fijnste
deeltjes stof en onreinheden te zuiveren voordat de brandstof in de brandstofinspuitpomp
komt.

a. Reinigen van de fijnfifters
- Reinig de filterhuizen
uitwendig.
- Houd met een hand de bezinkselkolf
vast.
- Draai met een passend.e sleutel
de centrale bout op de kolf
(grote kop)
- Neem de bezinkselkolf
af.
- Neem d.e pakkingring af.
- Verwijder de drukveer van de centrale pijp.
- Neem het filterelement
uit de ko1f.
b. Reinigen

Ios.

en plaatsen van de bezinkselkolf

- Maak de bezinkselkol-f goed schoon met kerosine en blaas deze droog
Denk aan de drukveer.
met persIucht.".
- Plaats de drukveer om de centrale pijp in de bezinkselkolf.
- Plaats een nieuw papieren element op de drukveer.
- Plaats een nieuwe pakki-ngring.
- Plaats de bezinkselkolf
en houd deze met een
onder het filterdeksel
hand vast.
- Controleer het filter
op lekkage.
OPMERKING:Draai de centrale bout niet te vast om beschadiging van de
bezinkselkolf
te voorkomen. Handel met het tweede filter
het brandovereenkomstig. Na het reinigen van de filters
stofsysteem ontluchten.

8. on BRANDSToFïNSPirrrPoMp
De brandstofinspuitpomp is aan de linkerzijde
De
van de motor geplaatst.
brandstofinspuitpomp
dient om de brandstof onder zeer hoge druk via de
inspuitstukken
in de cilinders
te spuiten.
9. INSPUITSTUKIGN
De inspuitstukken
zi-jn boven in de cilinderkop van de motor geplaatst.
Boven elke cilinder
één. Zij dienen om de brandstof, die door de brandstofinspuitpomp onder hoge druk wordt ingespoten, zeer fijn te vernevel-en
zodat deze zich gemakkelijk met de lucht inde cylinders
kan vermengen en
tot ontbranding overgaan.
10. ONTLUCHTEN
VAN HET BMNDSTOFSYSTEEM
a. Algemeen
Het brandstofsysteem

moet ontlucht worden als:
gen
( 1)
der tanks is leeggered,en en niet tijdig
op een andere (vol-le )
tank is overgeschakeld.
(e) nan het lagedruk gedeelte reparaties uitgevoerd of de fiLters
schoongemaakt of vernieuwd zíjn.

via res.
OPMERKïNGEN:
Het lagedruk gedeelte loopt van de brandstoftank
- brandstofopvoerpomp tank - driewegkraan - groffilter
fijnfitters
naar de brandstof inspuitpomp.
Het hogedruk gedeelte loopt van d.e brandstofinspuitpomp
naar de inspuitstukken.
b. Ontluchten
Controleer

eerst

of er voldoende brandstof

in de tank(s)

aanwezig is.

- Draai met een passende sleutel de ontluchtingsschroef
van het achterste fijnfilter
los. Houd met een andere sleutel de centrale bout
tegen.
- Pomp nu met de hefboom van de brandstofopvoerpomp tot er geen luchtbel-len meer i n de uitstromende brandstof zijn waar te nemen.'

weer vast.
Draai nu, terwijl
wordt doorgepompt, de ontluchtingsschroef
- Draai vervolgens met de korte schroevedraaier de ontluchtingsschroef
op de brandstofinspuitpomp
enkele slagerr los.
- Pomp wederom met de hefboom tot er geen luchtbellen
meer zijn waar
te nemen in de uitstromende brandstof en draai vervolgens, terwijl
ook hier moet worden doorgepompt, de ontluchtingsschroef
weer vast.
11. I{ET OLIEBADLUCHTFILTER
Zoals U gelezen hebt wordt in de cylinders zuivere lucht aangevoerd.
Deze lucht is nodig voor de verbranding van de brandstof. U hebt ook gelezen dat de brandstof zelfs tweemaal worcit gezuiverd. AIs men de lucht
niet zou zuiveren, komt i-n de cylinders
veel- vui-l en stof. Denk maar aan
het rijden op stoffige wegen of in droog terrein.
U ziet dan grote stofwol-ken waarvan veel- door de motor wordt aangezogen. on de l-ucht die
naar de cylinders gaat, te reinigen, is een oliebadluchtfilter
geplaatst.
Dit filter
is geplaatst vóór in het compartiment van de boordschutter.
a. Verversen van het oliebadluchtfilter
Onder normale omstandigheden moet het oliebadluchtfilter
tegetijk
met
de motorolie worden ververst en het filterel-ement worden gereinigd.
Bij veervuldig gebruik op stoffige
wegen of in het terrein moet het
oliebadl-uchtfilter
tussentijds
worden gereinigd. ïn dit geval wordt
de olie niet vervangen, doch gefilterd
door een schone doek of een
nylonkous en wederom in de oliebak teruggegoten waarna d.eze bak met
verse olie wordt bijgevuld tot aan de merkstreep. (zrn SI\EERKAART)
la

Verwij deren
- Plaats een hand onder de oliebak.
- Maak met de andere hand de vier klemmen, waarmee de oriebak
gehangen, los. Let op dat de oliebak niet kantelt.
- Laat de ofiebak voorzichtig
zakken, en neem hem horizontaal

c.

is

op-

uit.

Verversen
- Verwij der de olie uit de oliebak.
- Reinig de oliebak met kerosine en droog deze uit met een schone
poetsdoek.
- Reinig het ol-iefilterelement
in een bak met kerosine en bl-aas het
element met perslucht droog.
- VuI de oliebak met verse olie (motorolie) tot de mer.kstreep.

d. Pl-aatsen
- Neem de oliebak in beide hand.en en plaats
- ZeL de vier klemmen weer vast.

deze ond.er het filterhuis.

OPMERKINGEN:
1. In het oliefilter
wordt steed.s dezelfde olie Eebruikt
a1s in de motor.
2. Houd zowel bij het verwijderen als bij het plaatsen,
de oliebak steeds horizontaal,
om te voorkomen dat de
olie uit de oli_ebak stroomt.
1f.

IGRTERVENTILATIE
a. Algemeen
Bij de motor van de YP 408 is de karterventilatie
geforceerd, d..w.z.
dat de luchtstroom, die door het karter gaat, wordt versneld doordat
er verse lucht onder verhoogde druk wordt ingebrazen. Dit is afwijkend van de zogenaamde normale open karterventilatie
welke bij de
meeste andere motoren wordt aangetroffen. De vuile gassenr die zich
in het motorkarter ontwlkkefen, worden door de karterventil-atie
verwijderd en vj_a een afblaasklep recht voor ond.er de motorkap, h/egge_
blazen. Tegeli jkertijd
worden het vliegwielhuis,
d.e regulateur en d.e
brand"st of inspuit pomp gevent i 1 eerd_.

b. Gebruik van de karterventilatie
rechts voor ond-er
Bij het rijden d.oor d,iep water moet d.e afblaasklep
word'en geslovliegwielhuis
onder het
d,e motorkap en een afsluitklep
Hierd-oor
stuurwiel.
het
b"d.i"ningshefboom rechts boven
ten net
""t
inbrandstofpomp
en
regulateur
vliegwielhuis
kan d.e in het karter,
ntimtes
d'eze
in
ontstaat
er
geblazen lucht niet meer ontsnappen, en
óen overd.ruk. Deze overd-ruk is nod.ig om te voorkomen dat water door de
pakkingen en lagers binnend.ringt. AIs d-e d'ruk te hoog is opgelopen
een overd.rukl<lep openged.rukt, zod.at het teveel
íord.t in d.e afblaasklep
aan overd.nrk kan ontsnaPPen.
en d.e afsluitklep
s Deze afblaasklep
OpMERKING
mogen alleen worden afgesloten bij
water.

ond.er het vliegwielhuis
het rijd.en d.oor d.iep

Schema Eef orceerd.e mot onrent ilat ie

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

ll'
tr

Reguleenrentiel
Grerstroomklep
Afsluitklep
Motor
Inlaatspruitstuk
Vliegwj-elhuls
Regulateur
Brand.stofinspuitponp

I. Dnrkveer
J. Drukleidi-ng naar overstroomklep
ll
rt
vliegwielhuis
K.
Tltll
inspuitpomp
U.
tt
naar overstroomklep
M.

E. SMEERSYSTEEM
1. AI,GEMEEN
1O).
De smering van d.e motor is weergegeven in tekening (ltz.
De d.raaiende en bewegend.edelen in d-e motor word.en gesmeerd. met olie.
AlIe lagers van d.e kn:kas, d.e nokkenas en tevens d-e kleptuimelaaras
word-en van ol-ie voorzien d.oor een oliepomp d.ie de olie ond.er d.ruk naar de
plaatsen perst. Dit noemt men SMERINGONDERDRUK. De andere bewegend.e
delen, zoals klepstoters,
d.e nokken op d.e nokkenas en d.e klepgeleid.ers
word-en gesneerd d,oor neerd.ruppeld.e olie van de d.rie eerd.er genoemd.eassen. De zuigerpen (pistonpen) word.t gesmeerd. d.oor d.e olie die d.oor d.e
bovenste schraapveer van d.e cylind.erwand wordt geschraapt en door de
d.oorboringen in de zuigerwand worden gevoerd. en zo bij d.e zuigerpen komt,
De dubbelzuiger luchtconpressor
en d.e turbocompressor worden ook ond.er
d.rrrk van d.e oliepomp d.oor d,e motorolie gesmeerd..
Het d,oel van d.e smering is om d.e in beweging zijnd.e ond.erd.elen, d.Íe aan
wri.jving ond.erhevig zijn, van een dun laagje olie te voorzien (oliefifm).
Hierd-oor word-t voorkomen d.at d.e bewegende delen d.irect tegen elkaar komenr en word.t wrijvingswarmte
en overmatige slijtage
voorkomen. De zuigers word.en d.oor d.e olie zowel gesmeerd. a1s gekoeld.
2. TAAK VAN DE MOTOROLIE
a.
b.
c.
d.
e.

Smering
Koeling
AfdichtÍng
Geluid.d.emping
Reiniging

)
)
)
)
)

VERVERSEN
NA IE ERE 2500 m,I
OF
NA DRIE }IM}TDEN.

3. VOORNMMSTEONDERDEIENVAN I{ET SMEERSYSTEEM
a.
b.
c.
d..
e.
f.

Olievuld.op
Karterpan
Ol-iezeef
0liepompen
0liefilter
Oliepeilstok

ad. a. 0Iievuld,op
De olievuldop is geplaatst boven op het kleppend.eksel. De olievuld-op noet steed.s goed. zijn aangedraaid. (gesloten).
ad. b. Karterpan
De bijzond.ere vorm, d-e grootte en de koelribben van d.e karterpan
bevord.eren d.e koeling van de motorolie.
De karterpan is in twee
vakken verdeeld. ïnwend.ig is het ond.erkarter zod.anÍg geconstmeerd-,
dat d-e smering ond.er alle omstand-ighed"enis verzekerd, b.v. als
het voertuig sterk voorover of achterover hel-t zoals op steile
hellingen.
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ad. c. Oliezeef
De oliezeef in de karterpan dient
olie van grof vuil te zuiveren.

om de door de oliepomp aangezo8en

ad d. Oliepompen
aanvoor de smering van de motor zíin tn het karter twee oliepompen
pompen
gebracht. De oiieperspomp en de .ol--ieterugYoerPomp'Deze twee
woiden door een as aangedreli5r, i.r één po,mpÏffirgebracËG
zorgt voor de smering in de
De
olieperspomp
ven vanaf de-nokkenas.
gevloeide olie uit het
omlaag
de
voert
motor. De olieterug'uoerpomp
vak zodat de olievoorste
het
naar
de
karterpan
achterste vak van
voor de smering
heeft
in
voorraad
ol-ie
perspomp steeds vol-doende
van de motor.
ad e. Oliefilter
is geplaatst rechts achter tegen het motorblok. Dit
Het oliefil-ter
dient om de olie die door de olieperspomp naar de te smeren
filter
delen van de motor wordt gepompt, van alle onreinheden te zuiveren
voordat zij bij de te smeren delen van de motor komen. Het oliemoet ied.ere SOOOkm of jaarli-jks worden vernieuwd.
filterelemànt
Zowel bij het aftappen van de motorolie als na het vul-len met nieumoet het
we motorolie en na het vernieuwen van het filterelement,
worden ontlucht.
oliefilter
( 1) Ontluchten

ol-iefil-ter

bii

aftappen

Draai, alvorens de olie uit het karter af te tappen, de ontluchlos'
tingsschroef boven op het filterhuis
(4a !9t vullen van het motorkarter)
(e) Ontfuchten oli-efilter
- Start de motor.
}os'
- Draai de ontluchtingsschroef
op het filterhuis
- Draai, zodra olie uit de ontluchtingsopening komt, de ontluchtingsschroef weer vast.
- ZeL de motor af.
(J) Verwijderen en reini8en

van het oliefilter

geheel uit.
- Draai de onrluchtingsschroef
op het filterhuis
en laat de olie uit het
- schroef de aftapstop uit de filtervoet
loPen.
ol-iefilter
los.
- Draai de centrale moer op het filterhuis
- Neem het fil-terhuis
af.
- Verwijder het voorfilter
met drukveer.
- Verwijder het fil-terelement.
goed schoon met sBP 1BO-210'
- Maak het filterhuis
en voorfilter
met perslucht
- Droog het filterhuis
en blaas het voorfilter
droog.
- Let op de drukveer.
(4) Aanbrengen oliefilter
in de filter- Plaats nieuwe pakkingring voor het voorfilter
voet.
- Plaats een nieuw filterelement
in de fil-tervoet.
- Pl-aats he+, voorfilter
met de drukveer.
- Breng het filterhuis
aan en draai de centrale moer vast.
- Pl_aa.ts de aftapstop in de aftapopening en draai deze goed
--^ -+
V4ÈU.

- Laat de motor even draaien tot de olie uit de ontluchtingsopening stroomt.
- Plaats de ontluchtingsschroef
en draai- ook deze vast'
op lekkage.
- start de motor en controleer het oliefj-lter
11

t

ad f.

Oliepeilstok
De oliepeilstok
is geplaatst aan de rechterzijde
van de motor in een
daarrroor bestemd.e buis, achter de dynamo. Deze peilstok
dient om het
peil van de olie in het oliekarter
controleren.
Aan de
te kunnen
onderzi-jde van de oliepeilstok
zijn op 18 mrnvan elkaar twee gaatjes
geboord. Dit zijn de merktekens om het oliepeil- te kunnen controleren. Het bo'renste gaatje geeft het maxj-mumpeil aan. Het onderste
gaatje geeft het minimum peil aan.

4. colrunor,nrutlvan
rur olrnpntl
Het controleren

van het oliepeil

dient

te geschieden bij

koude motor.
- Neem de oliepeilstok
uit de houder door d.eze een kwart slag te draaien.
- Veeg de peilstok met een schone doek droog en plaats
de peilstok opni-euw in de houder.
- Neem de peilstok weer uit en l_ees het niveau af.
Het niveau moet liggen
tussen de twee merktekens op de peilstok.
- Plaats de peilstok
weer in de houder en zet d.eze door een kwart slag
naar rechts te draaien, in de banjonetsluiting
vast.
oPI'mRKING:Alvorens men, bv.rs morgens met het voertuig uitrukt,
dient d.e
olie op maximumpeil te zijn cq. te worden gebracht. Als bij
het uitvoeren van het haltappèf Ufi;kt
dat het oliepeil
is gezakt en het niveau tussen beide merktekens staatr mag nog worden gereden. Staat het peil echter in het onderste merkteken
(min- peil) moet men alvorens verd.er
te rijden,
eerst olie bijvullen.
Bij het uitvoeren van het laatste appèl, dat is na het
uitvoeren van de laatste rit,
bÍj thuiskomst dus, altijd
de
olie bijvullen
tot maximumpei1.
5. VERVERSENVAN MOTOROLIE
-

Alvorens de motorolie af te tappen, moet d.e motor worden warrn gedraaid.
Plaats het voertuig volkcmen horizontaal.
verwijder onder het voertuig het voorste inspectied.eksel.
Draai op het kleppendeksel de olievuldop los.
Maak de ontluchtingsschroef
van het oliàfilter
los. (enkele slagen)
Plaats een aftapbak onder het voertuig.
Draai met een passende sreuter de voorste aftapstop uit.
Draai vervolgens met de imbussleutel de grote aftapstop uit.
Laat de olie in de aftapbak stromen en laat het karter uitlekken.
Reinig de magnetische aftapstoppen en plaats deze weer.
Vul de motor met de voorgeschreven oliá via de vulopening in
het kleppendeksel tot het maximummerkteken op de peilstok.
- Sl-uit de vuldop en start de moror.
- Draai zodra de olie uit de ontluchtingsopening
komt, de ontluchtingsschroef op het oliefi_l-ter dicht
- Plaats het inspectiedekser- weer
onder het voertuig.
OPI\,IERKING:
De voorgeschreven motorolie is:
rs zomers
O M D1 1 0
rs winters
OMD60
De hoeveelheid motorolie in het motorkarter is 1J l-iter.
Bij het aftappen wordt opnj_euw gevuld net 13 1iter.

6. slrnnrNcvonnturg u,I Alr,utr
a. Al-gemeen
Het voertuig,
de ringaffuit
en de toebehoren moeten steed.s l-n een zeer
goede en zi-nderijke staat van onderhoud verkeren,
teneinde van een goede werking van het geheel, verzekerd te zijn.

12

b. Smeerkaart
Op deze
Bij e1k voertuig wordt een smeerkaart SK 9 - J1O verstrektdan
we1
olieverversing
punten
die
smering
smeerkaart vindt men aIle
behoeven, Tevens zijn op de smeerkaart vermeld, km-standen dan wel de
perioden waarna di-ent te worden gesmeerd of ververst alsmede de soorten o1iên of vetten, die rnoeten worden gebruikt. Bij het doorsmeren of
verversen van het voertuig moet steeds de smeerkaart aanwezig zijn en
aan de hand hiervan worden gewerkt.
c. Smeerpunteq
Het voertuig heeft vele punten die periodi-ek dan wel na een bepaald
aantal- krns moeten worden gesmeerd. Sommige met vet, andere met olie
en weer andere met smeermiddelen.
d. Smeernippels
Dit zijn smeerpunten die d.m.v. een vetspuit met XG 325 worden gesmeerd.
Alvorens deze punten te smeren dienen de smeernippels te worden gereinigd met een schone doek. P1aats de aansl-uitnippel
van de vetspuit
in rechte lijn
met d.e
schuin op d-e nippel, en breng d.an d.e vetspuit
nippel. Pers met d.e vetspuit zoveel vet in het lager dat het oud-e vet
eruit komt. Neem daarna d-e vetspuit
schu-in van d.e nippel af, en veeg
de nippel en de omgeving schoon. DE \fETNïPPELS MOETENMET EEN RODE
CIRKEL ZIJN AANGEGE1rEN.
e. Oliekansneerpunten
Dit zijn punten die eveneens smering behoeven doch hraar geen nippel is
aangebracht. Deze punten worden wekelijks met motorolie gesmeerd. Hiervoor gebruikt men een oliekan,
OPMERKïNG:Aan het voertuig zitten enkele smeernippels, die maar zeer
spaarzaam mogen worden gesmeerd, nl.
1. De middelste nippel van het vliegwielhuis.
2. De bovenste nippel van de fuseetelescoop.
1. De vetnippels op de schuifmoffen.
NO01': De laatste typen DAF YP 408 zijn,
op het vIi-egwielhuis, voorzien van vetpotjes,
inplaats van smeernippels. Bij doorsmeren van het voertuig dient het middelste vetpotje een * slag te worden aangedraaid,
de twee buitenste 1 s1ag.
F. t{ET KOELSYSTEEM
1. ALGEMEEN
Aangezien in de cilinders
bij het verbranden van
van een brandstofmotor,
het mengsel zeer hoge temperaturen ontstaan (+ 2OOO" C) zaL de motor zo
heet gaan worden dat de onderdelen hun kracht-verliezen
en verbuigen of
rr. De vertt VERBRANDïNGSWARMTE
breken en de smeerolie gaat verbranden.
snellingsbak,
de reductiebak en het centraald.ifferentieel
word.en eveneens
warm. Hierin bevinden zich assen en tandwi-elen die in snelle beweging
ronddraai-en terwijldaar bovendien grote krachten op worden uitgeoefend.
'fWRïJVINGSWARMTETI.
Deze warmte moet dus worden afgevoerd, m.a.w. de motor,
versnellingsbak,
reductiebak en het centraal differentieel
moeten worden
gekoeld.
2. DE KOELÏNG VAN DE MOTOR. ( z l e

b:-z 1!)

De koeling van de motor geschiedt in feite door de l-ucht, echter met behulp van vloeistof
die de warmte van de motor meeneemt naar een plaats
waar deze warmte aan de lucht kan worden afgegeven. Daarom spreekt men
van een vloeistof
gekoelde motor. De koel-vloeistof wordt d..m.v. een waterpomp door de koelruimte van de motor gestuwd. Dit noemt men geforceerde
koeling.
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VAN I{ET KOEI,SYSTEEM
DE ONDERDELEN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Radiateur
Radiateurvuldop
Ventilateur
Thermostaat
Waterpomp
Krukaspoelie
Verbindingsslangen
Aftapkranen

ad a. Radiateur
is een onderdeel van het koelsysteem waar de koel-vloeiDe radiateur
stof de warmte van de motor naar toe voert en waar deze koelvl-oeidie in
stof die warmte afgeeft aan d.e lucht, m.a.\^I. de vloeistof,
en wordt daar gede motor warm is geworden stroomt door de radiateur
koeld en stroomt weer terug in de motor, waard.oor de warmte uit de
bestaat uit 4 delen:
motor steeds wordt afAevoerd.. De radiateur
(t) Oe bovenbak, hierin komt d.e warme vloeistof
via d.e thermostaat uit d.e motor.
(e) le Iamel}en, hier stroomt d-e koeLvloeistof
d.oor naar bened-en
en word.t tevens gekoeld..
(:) l" ond,erbak, hierin komt de gekoeld.e koel.vloeistof d.ie weer
naar d.e motor gaat.
aftappen.
(+) O" aftapkraan,
hiermee kan men d.e koelvloeistof
ad. b. Rad.iateurwuldop
De YP motor heeft een koeling ond.er d.ruk. Het grote voord"eel hiervan is dat het kookpunt van het koelwater boven 100 grad.en Celsius
1igt. Dit is mogelijk gemaakt d.oor d.e speciale rad.iateurdop.
De rad.iateurd.op zit boven op d.e bovenbak van d.e rad.iateur. Deze
d.op d.ient om het koelsysteem te kunnen vullen c.q. te kunnen b1jrnirlen. In d.e vuld.op zitten twee klepjes. Een om te hoge d.ruk (d"ie
bi-j verwarming van het koelwater kan ontstaa,n) te laten ontsnappen
en het tweede klepje zorgl errroor d.at bij afkoeling van het koelwater (overd.ruk zal dan overgaan in ond.erd.rut<) iret d.icht d.rukken
van d.e verbind-ingsslangen word.t voorkomen.
OPMERKTNG'
in
uri de DAF ïP 4o8 zijn twee modellen radiateurdoppen
gebruik:
( t ) Vufaop met drukontlastingsklep.
(z) vutaop áïaer
drukontlastingsklep.
gaat controA1s men bij een warme motor de koelvloeistof
leren moet:
indrukken zodat
onder (1) eerst de drukontlastingsklep
de overdruk in het koelsysteem kan ontsnappen.
Daarna kan men de vuldop afnemen.
onder (2) moet eerst de vuldop * slag worden losgedraaid
waardoor eveneens de overdruk kan ontsnappenaf.
Draai daarna de vuld.op voorzichtig
I,ET OP: ïndien men deze maatregelen niet neemt, kan men
en
door de onder druk uj-tspuitende koelvloeistof
ontsnappende stoom duchtig de handen cq. armen
verbranden. WEESDUS VOORZÏCIIIIG.
ad c. Ventilateur
in de
De ventilateur
dient voor het koelen van d.e koelvloeistof
radiateur.
Hij blaast rnet grote snelheid de lucht langs de lamellen
van de radiateur
waard.oor de koelvl-oeistof , die daar d.oorheen
stroomt, sterk wordt afgekoeld. Deze lucht wordt aangezogen door de
koepel op het motorlui-k en koelt daar tevens de turbocompressor.
15

aan de
aange zo}en door de luchtinl-aatopening
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openanS
achterwiel.
De lucht welke door l_aatst genoemde
e
n de
gaat, koelt tevens de reCuctiebak met centraal differentieel
door
wordt
vervolgens langs de motor en
strijkt
versnel-lingsbak,
van achter naar voren geblazen, waarna
van
radiateur
de
het koelblok
verde warme lucht door de zijopeningen in de hull in de buitenlucht
waarkoelsysteem
gebruikte
het
normaal
van
is
afwijkend
dwijnt. Dit
bii de lucht van voren naar achteren door de radiateur wordt Sezogen.
ad d. Thermostaat
is'
Zoal-s bekend is, levert een motor die op bedrijfstemperatuur
warme
bij
een
is
Bovendien
een groter vermogen dan een koud.e motor.
tot
beter
de
smering
minder groot omdat
motor het slijtageproces
is
zijn recht komt dan bij een koude motor. De warme smeerolie
delen.
smeren
veel beter r,'loeibaar en bereikt dus gemakkelijker de te
te
Om nu de koel-vloeistof zo snel mogelijk op bedrijfstemperatuur
krijgen heeft men in het afvoerkanaal naar de bovenbak van de radiazoLang de koel-vloeiteur een klep geplaatst die dit kanaal afsluit
stof in de motor nog niet op bedrijfstemperatuur is. De koelvloeisnel op temBerastof kan nu de molor niet verlaten en zal dus vrij
tuur zijn. Bij 74oc uegint deze klep open te gaan en is bii Bo"c
van de motor ís 75
geheel^geopend. De normale bedrijfstemperatuur
tot BO"C. Deze klepconstructi-e noemt men de thermostaat.
a d e . Waterpomp

sneller door het koelsysteem
De waterpomp dient om de koelvloeistof
zijn tevens de bladen
waterpomp
as
van
de
de
Op
te doen circuleren.
worde ventilateur
en
De
waterpomp
gemonteerd.
van d.e ventilateur
V-riemen.'
behulp
van
met
krukas
de
door
den aangedreven
ad f.

Krukaspoelie
Op het voorste einde van de krukas is een poelie aangebracht. Over
deze poelie Iopen vier V-riemen; twee hiervan drijven de waterpomp
aan en twee dienen voor de aandrijving van de stuurbekrachtigingspomp.

ad g.

Verbindingssl-angen
Van de motor naar de radiateur lopen twee slangen(rubber) vraardoorheen het koel-water rrmotor-rad.iateurrt circul-eert. Tevens lopen van
d.e motor twee slangen(rubber) naar de radiateur van het verwarmingswater
apparaat in het manschappencompartiment. Ook hier circuleert
doorheen.

ad h.

Af tapkranen/af tappen koe Isyst eem
van d.e motor bestaat uit gewoon water. Tijdens de
De koelvloeistof
(van 1! oktober tot 1! apri-l) is fret koelsysteem 8ewinterperiode
Het koelsysteem moet dus kunnen worden afgevuld met anti-vries.
tapt. Op het koelsysteem bevinden zich vijf aftapkranen en twee
doorstroomkranen, tw:
-

één op de onderbak van de radiateur
óón tegen het motorblok schuin onder het oliefilter
twee op de slangen naar de verwarmingsradiateur
óén onder de verwarmingsradiateur
twee doorstroonkranen op de slangen van de vervrarmingsrad.iateur.
Deze laatste bevinden zich links vóór het stuurwiel.

( 1 ) Aftappen_.kgelsys'!sem
- ZeL het voertuig horizontaal.
- Draai d.e ontluchtingskraan
op de verwarmingsradiateur

ri
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open.

- Neem de radiateurdoP af.
aan het motorbloli en
- Draai de aftapkranen onder de radiateur'
open.
naar de verwarmingsradiateur
op de beide
"1"ng"r,
alle
- Sluit,
nad.at hei koelsysteem geheel is afgetapt'
kranen behalve de doorstroomkranen bij het stuur'
- VuI het koelsysteem met schoon water'
- Start de motor en laat deze op + 14OOtoeren enige tijd warmd.raai.en.
- Tap vervolgens het koelsysteem opnieuw af'
IIet koel-systeem is nu doorgespoeld.
(2) Vullen

van het koelsysteem

- Na het doorspoelen aIle kranen sl-uiten, uitgezonderd de beide
doorstroomkranen, daarna het systeem opnieuw vullen met schoon
water c.q. anti-vries.
warmdraaien op
- start de motor opnieuw en laat deze enige tijd
1 4 O Ot o e r e n .
open.
- Draai de ontl-uchtingskraan
op d.e verwarmingsradiateur
is
- Draai, zodra geen lucht meer in de uitstromende vloeistof
d.icht. De verwarmingsrawaar te nemen, de ontluchtingskraan
diateur is dan ontlucht.
- ZeL de motor af, en vu1 zonodig het koelsysteem bij'
oPMERKING:Van
vuld
Van
vuld

tot 15 oktober
1) april
met water.
15 oktober tot 15 april
met anti-vries.

is het koelsysteem

8e-

is het koelsysteem 8e-

4. KOELING VERSNELLINGSBAKREDUCTÏEBAKEN CENTRAALDIr.FERElilfIEEL
red.uctiebak en centraal differenZoals bekend, worden versnellingsbak,
(wrijvingswarmte)
dus ook te worden gekoe1d..
dienen
en
tieel ook warm
gekoeld
onder het voertuig doorstrodoor
Normaal worden deze ond.erdelen
deze onderdelen geheel van
YP-408
het
voertuig
mende lucht. Aangezien bij
andere wijze worden geeen
zij
op
moeten
zijn afgesloten,
de buitenlucht
zo gede ventilateur
van
bladen
zijn
de
koeld. Bij normaie a.utomobielen
Bij de
gezogenwordt
de
radiateur
maakt, dat de koellucht van voren door
koellucht
zodat
de
juist
gezet,
and.ersom
YP-408 motor zijn deze bladen
van achteren naar voren wordt aangezogen. Hierdoor stroomt deze lucht
door een aanzuig-piip eerst
d.oor de inlaatopening aan de rechterzijde,
over de bovengenoemde onderdelen en word.en die door de koele aanzuiglucht
éérst gekoeld voordat die lucht verder langs de motor en daarna door het
Deze onderdekoelblok van de radiateur weer in de buitenlucht verdwijnt.
(luchtkoeling)
len worden dus luchtgekoeld.
OPI4ERKINGEN 1. Zorg steed,s dat de inl-aatopeningen niet verstopt raken'
goed open
1.
Zorg dat de doorstroomopeningen in de radiateur
en wel
nevelspuit
de
met
zijn; zo niet, dan doorspuiten
zijn door
vuil
tamell-en
de
indien
van voren naar achteren;
bv.'
aethyleen
met
trichloor
olie of vet, doorspuiten
daarna droogspuiten met persluchtr eveneens van vorennaar
achteren. Is d.e rad.iateur alleen maar vuil door droge
dan aileen maar doorblazen met
stof of anrler droog vuil,
perslucht.
van
1
Ga nooit met warm weer rijden met geopende zijluiken
versnellingsbak'
van
d.e motorruimte. Dit brengt de koeling
in gevaar. Ook mag
reductiebak en centraal differentieel
worden
verwijderd aanhet voorluik van de radiateur nooit
vanwege de tegengezien de koellucht
door de radiateur
in de radiateur niet
de vloeistof
druk aan de voorzijde,
kan koelen waardoor de motor te warm wordt4 . Geen camouflagemateriaaf zoal-s netten en.takken direct te(tussen tweed.e en
gen het rechtËoekige tuchtinlaatrooster
derd-e wiel- rechterzijd.e voertuig) .
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HOOFDSTUKÏI
AANDRIJVÏNG
A. ALCiEMEEN
om de draaiende beweging van de krukas van de motor op de wielen over te
brengen, heeft men in een motorvoertuig in het algemeen en in de YP-4OB in
net ÈiSzonder, diverse overbrengingsorganen aangebracht. (zíe tekening
blz 20) t.w.
- De koppeling
- De versnellingsbak
De reductiebak
- Het centraal differentieel
- De verdeelbakken
De wormkasten
- De tussenassen - steekassen wielen
B. KOPIELING
1. De koppeling is een orgaan waarmee de verbinding tussen de motor en de
tot stand kan worden gebracht, c.q. verbroken.
versnellingsbak
2. ilet doel van de koPPeling is:
te kunnen laten
van de aandrijvingsorganen
a. De motor onafhankelijk
draaien.
b. Soepel en zonder schokken te kunnen wegrijden.
c. Gemakkelijk te kunnen schakelen.
ONDERHOUD
1. Controleer regelmatig met de hand de vrije slag van het koppelingspedaalDeze moet + 2$ cn bedragen.
komt door de
regelmatig of de koppeling voldoende vrij
2. Controleer-ook
wachten en
tellen
enige
motor te starten, de koppeling in te trappen,
en
geruisloos
moet
nu
inschakelen. Dit
d.aarna de versnelling
Semakkelijk
kunnen geschieden.
door. De
op het vliegwielhuis
J. Smeer iedere 25OO KM de drie vetnippels
middelste echter spaarzaam.
drie vetpotjes inplaats van
Er zijn voertuigen waar op het vliegwielhuis
nippels zijn aangebracht. Het middeiste potje mag dan maar een |s1ag worden
aangedraaid..
(1

VERSNELLINGSBAK
1. ALGEMEEN
a. De versnellingsbak
dientr on zowel met hoge aIs met lage snelheden te
kunnen rijden,
waarbij d.e motor toch steeds voldoende toeren kan blijven maken.
b. Om met het voertuig achteruit te kunnen rijden.
van de
uit te kunnen schakelen zodat de motor vrij
c. Om de aandrijving
wiel-en kan draaien.
ad a. Als men met het voertuig wil wegrijden heeft men veel kracht nodig
op de wielen om het gewicht van het voertuig in beweging te brengen.
Men brengt de draaiende beweging van de krukas sterk vertraagd over
op de wielen waardoor de kracht van de motor evenredig wordt verDeze kracht is
groot. De grootste vertraging
is de 1e versnelling.
helook nodig in zwaar terrein
of bij het beklimmen van een steile
Iing. ïs het voertuig eenmaal in bewegin6, dan vermindert de weerMen gaat dan
volstaan.
stand en kan men met een kleinere vertraging
de kracht
gaat
hiermee
en
opschakelen naar een hogere versnelling
Het
toepassen.
malen
nog
enige
veranderen in snelheid. Dit kan men
versnellingen
vijf
met
voertuig heeft namelijk een versnellingsbak
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kracht van
Hierdoor is het mogelijk om de
vooruit en éón achteruit'
demotortrapsgewijsomtezetteninsne}heidenwaarbijdemotor
te gaan maken'
niet wordt gedwongán ot te veel toeren
OPMERKING
is een overdrive'
De hoogste (5e) versnelling
gL"
met een d"ieselmotor mag nimmer met ingescha""Ë"tuig
worden geparkeerd''
ke1de
versnellingsbak
2. ONDERHOUD
te worden
dient het peil van de olie in de versnelringsbak
tr"" ;"Iijks
gecontroleerd.Iliertoedraaitmendevuldopmetpeilstokopdeversnell i n g s b a k u i t . D e p e i l s t o k z í l v a s t a a n d e v u l d o p e n h e e f t e e n m e r k s zonodig
t r e e p . bij met
reiken' vul
Het peil van de olie moet tot de merkstreep
is 7 liter'
versnellingsbak
oEP 222. De totale hoeveelheid olie in de
op lekkage'
Controleer dagelijks de versnellingsbak
J. VERVERSENVAN DE VERSNELLINGSBAK
moet cle versnellingsbak worden ververst''
KM dan wel jaarlijks
Ieder 1OOOO
waarvoor de volgende handelingen worden verricht:
- Verwi-jder het inspectiedeksel onder het voertuig'
- Verwijder het deksel boven de versnellingsbak'
- Draai de vuldop met peilstok uit de versnellingbak'
- Draai de magneiische aftapstop uit de versnellingsbak.
- Vang de ui-tstromende olie in een bak op'
- Laat de versnellingsbak + een á uur uitdruipen'
- Reinig de magnetische aftapstop'
de aftapstop weer.
_ plaats, nadal de versnetlingsbak is uitgelekt,
222'
OEP
neL 7 liter
- VuI de versnellingsbak
- Plaats de vuldop met peilstok weer'
- Draai de vuldop weer uit, en controleer het oliepeil'
- Plaats wederom de vuldop en draai d'eze vast'
- Plaats het luik boven de versnellingsbak'
- Breng het inspectiedeksel onder het voertuig aan'
OP}4ERKINGEN:
afgetapt als de olie
1 . De versnellingsbak mag alleen word'en
b
e
hoórlijke rit).
e
e
n
n
a
d.irect
í"uroi=rár*-iË-(1.".
waarversnellingsbak
een
met
) SommigeY.P.s zrjn uitgerust
d
"
'm'v'
k
e
n
b
a
a
'
r
i
s
D
i
t
g
e
b
n
r
i
k
t
'
in O.M.D. t10 moát totáu"
de
op
verf
witte
met
of
een label- aan d.e versnelliágsbaJ<
versnel-l-ingsbak aangegeven.
D. REDUCTIEBAK
(hurpversnellingsbak) '
Het voertuig yp 408 i-s uitgerust met een reductiebak
of bij het
zwaaT terrein
Het doel van de reductiebak is om de motor Ln zéét
de wielen te geven
bekl-immen van z6êr steile hellingenr no8 extra kracht op
toch in beweging
zodat de motor het voertuig onclanks de zeer grote weerstand
mogelijkheden:
twee
men
heeft
kan brengen of houden. Met de reductiebak
'1. Er kan worden gereden met d'e reductiebak in HOOG'
2. Er kan worden gereden met de reductiebak in LAAG'
oPMERKING:Men mag NOOIT rijdende

d.e reductiebak

schakelen'

E. CENTRAALD]FFERENTIEEL
1. ALGEMEEN
gebouwd'
Aan de voorzijde van de reductiebak is het centraal dj-fferentieel
worden
is, om de wielen, welke
Het doel van het centraal differentieel
een
snelheden te kunnen laten draaien' In
aangedreven, met verschillende
afleggen
weg moeten
bocht zullen d.e wielen aan d.e buitenkant een grotere
moeten dan ook snel-wielen
buitenste
dan d.e wiefen aan de binnenkant. De
deze wielen door
dat
ond'anks
wielen,
ler kunnen draaien dan de binnenste
zl

één en dezelfde as word.en aangedreven. Dit
in het differentieel.
speciaal tandwielstel

i-s mogelijk

gemaakt d'oor een

2. ONDERHOUD
AAN REDUCTIEBAKEN CENTRAALDÏrFERFNTÏEEL
Twee wekelijks

moet het peil

van de olie

worden gecontroleerd'.

- Verwijder hiertoe het deksel boven de versnellingsbak.
- Draai de vuldop ui t de reductiebak.
Ook aan deze vuldop zit een peilstok met merkstreep.
- Hande1 hierbij
verder als bij de versnellingsbakop
- Controleer
d.e reductiebak en het centraal differentieel
dagelijks
lekkage.
z

I{ET VERVERSENVAN DE REDUCTÏEBAK EN ITEITCETfIRAAL DTT.FERM'ITTEEL
De
hebben samen één oliebad'
De reductiebak en het centraal differentieel
Handel bij het verversen
vuldop en aftapstop zitten aan de reductiebak.
(OEP 222).
van d.eze bakken aIs bij het verversen van de versnellingsbak
Iedere IOOOOKM.
OPMERKING:Op het einde van de bovenste as in de reductiebak is een oliepótp g"*onteerd.
Deze pomp dient voor de smering van die as
en tevens voor smering van het bovenste pignonlager in het
differentieel.

F. VERDEELBAKKEN
1. ALGEMEEN
als aan de linkerzijcte
Zowel aan de rechtervan het voertuig achter het
is een verdeelbak aangebracht. De verdeelbakken dietweede voorwielstel,
over te
nen om de draaiende beweging vanuit het centraal differentieel
In de verdeelbrengen naar de voorste voorwiel-en en naar de achterwielen.
bakken is een inrichting
aangebracht waarmee men met behulp van een hefboom op het luik van de versnellingsbak,
de voorste voorwielen kan in- of
uitschakelen.
Bij het rijden in zeer zwaar temein,
in los zand of modder
zal het voorkomen dat de achterwielen
gaan malen en dreigt het voertuig
gevallen de voorvast te raken. Het zal dus nodig zijn om in dergetijke
wielen in te schakelen zodat er nu geen vier doch zes wielen word.en aangedreven, waardoor het voertuig zich gemakkelijk door dit terrein
kan bewegen.
OPIERKING: De voorwielen mogen alleen word.en ingeschakeid. als d.e grip van
het wieL op het wegd.ek gering is, b.v. in los zand" of verhard
beijseld. wegdek. Dit om torsie op d.e aand.rijving te voorkomen.
2. O}TDERHOUD
Controleer twee wekelijks het peil van d.e olie in d"e verdeelbaklcen.
- Draai hiervoor d.e niveaustop aan d.e zijka,nt van de verd.eelbak uit.
- Het peil van d.e olie moet tot in d.e vulopening staan.
- Vu1 zonodig bij met OEP 222.
- Controleer d-agelijks d.e verd.eelbaklcen op lekkage.
3. VERVERSEN
Ook d.e verd.eelbakken moeten ied.ere 10000 KM of jaarlijks
word.en ververst.
- Draa,i d.e niveaustop uit.
- Draai ond.er d.e verd.eelbak d-e aftapstop uÍt.
- Laat d.e uitstromend.e olie in een aftapbak lopen.
- Laa.t ook d.e verd.eelbakkêr t ssn
$ uur uitlekken.
- Maak d"e magnetische aftapstop schoon, en plaats d.eze weer.
- Vul de verd-eel-bak rnet 2r2 líter
OEp 222.
- Controleer het oliepeÍI
en plaats d.e niveaustop weer.
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G. h/ORMKASTtrN
1. ALGEMEEN
Aan de binnenzijde van de voorste wielen en de vier achterwielen bevind.en
zich wormkasten. Deze wormkasten dienen om de kracht van de motor onder
een hoek van !O' op de wielen over te brengen. De wormkasten worden aangedreven vanuit de verdeelbakken middels tussenassen.
2. ONDERHOIID

,.

Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde
van de wormkast zit een niveaustop. Deze stoppen dienen om het oliepeil
te controleren.
Controleer
twee wekelijks het oliepeil
in de wormkasten.
- Draai de niveaustop uit de wormkasten.
- Neem een ijzerdraad
waarvan het uiteinde met een lengte van 1 cm haaks
is omgezet"
- Steek deze draad met het omgebogen eJ-nd omlaa.g in de niveauopening.
- Het oliepeil
mag één cm onder de rand van de niveauopening staan.
- Vul zonodig bij met 0C 600' verwijder hiervoor de
vulstop boven op de
wormkast.
- Controleer dagel.ijks de wormkasten op lekkage.
Zorg ervoor dat het langste eind.e horizontaal blijft.
VERVERSE}TVAN DE V/ORMI'J.STEN
federe IOOOOKM moet de olie in de wormkasten worden afgetapt en ververst.
Hiertoe moeten de vorgende handelingen worden verrícht:
- Verwijder de vulstoppen op de wormkasten.
- Verwijder de aftapstoppen onder aan de wormkasten.
- Uitstromende ol_ie in een aftapbak opvangen.
- De wormkasten ongeveer een half uur laten uitlekken.
- De vulstop en de magnetische aftapstop reinigen.
- De aftapstop onder in de wormkasten plaatsen.
- De wormkasten vullen met verse ol-ie OC 600. (ïn iedere wormkast
Zrz
liter )
- Pl-aats de vulstoppen op de wornkasten.
- Controleer de wormkasten dagelijks op lekkage.
(a) Alle tandwielbakken en wormkasten moeten iedere 1OO0OKm
OPMERKINGEN:
(1OOOOKm verversingsbeurt)
of jaarlijl<s worden ververst.
(b) Al-vorens af te gaan tappen moet het voertuig worden warm
gedraaid. ( 15 à 20 Km rijden).
(c) Voor men gaat aftappen moet het voertuig volkomen horizontaal geplaatst worden.

H. ONTLUCHTINGSNTPPELS
1. ALGEMEEN
Tijdens het rijden worden de diverse tandwiel-bakken en wormkasten warm.
De in deze bakken aanbiezige lucht zal uttzetten,
waardoor er een drukverhoging ontstaat en de kans op olielekkages
groot is. Om dit te voorkomen
zijn op deze bakken en kasten ontluchtingsnippels
geplaatst waardoor d.e
druk kan ontsnappen. Op deze nippels zijn leidingen bevestigd om te voorkomen dat zij verstopt raken door modder of vuil. Deze leidingen komen
uit voor wat betreft:
wormkast l-inker- en rechter voorwiel, resp. finks en rechts onder het
zijluik
van het motorcompartiment.
b. Versnel-lingsbak (een), red-uctiebak en centraal d-ifferentieelverd-eel-bakken ( samen één), tegen het achterschot van het motorcomnarti-ment.
rechts achter d.emotor.

a.

t)

c. ldormkasten linksb en rechtsachter,
resp.
kastje links en rechts van het voertuig.

vóór het achterste
/^
- ^\
lz maal- z)

gereedschap-

2. ONDERHOUD
- Maak twee wekelijks
goed schoon.
op de ontluchtingsleidingen
de stofkapjes
- Controleer tevens of de stofkapjes 1os zítten en beweegbaar zijn.
I.

TUSSENASSENI.RUISKOPPELÏNCÍEN SCHUÏF14OFFEN
1. ALGEMEEN
De tandwielbakken en wormkasten van het voertuig zijn a1len met elkaar verbonden d.m.v. assen (tussenassen) om de draaiende beweging van de krukas
van de motor uiteindelijk
op de wielen te kunnen overbrengen. Deze assen
zijn a1s volgt aangebracht:
a. Een korte tussenas tussen versnellingsbak
en reductiebak.
b. Twee steekassen tussen centraal-differentieel
en de beide verdeelbakken.
c. Twee tussenassên aan weerszijde van het voertuig van verdeelbak naar
wormkast voorste wiel- en naar h/ormkast eerste achterwiel.
d. Twee tussenassen, aan weerszijde van het voertuig één, tussen de worrnkasten van de beide achterwielen.
Het voertuig is dus uit,gerust met twee steekassen en zeven tussenassen.
2. IGUISKOPPELINGEN
Aangezien de tandwielbakken en wormkasten practisch nimmer in elkaars verlengde liggen en bovendien nog ten opzichte van elkaar veranderlijke
standen innemen, de wormkasten bv. zijn scharnierend aan het tandemstel bevestigd' verand.eren d.eze steeds van stand. tov de verdeelbakken, De hier tussen bevestigde assen zouden breken. 0m de draaiende beweging over te brengen onder veranderlijke
hoeken heeft men op deze tussenassen kruiskoppelingen aangebracht. Op iedere tussenas zijn twee kruiskoppelingen
aangebracht.
f.

SCIIIJIFMOFFEN
Omdat bij het veranderen van de stand tussen de diverse bakken ook de afstand verandert, moet de daartussen aangebrachte as ook in lengre veranderlijk
ztin. Hiertoe zijn op deze assen schuifstukken aangebracht die
met spiebanen op de as zijn geschoven en dus wél in de lengterichting
tov
de as kunnen bewegen, doch niet in een draaÍende beweging. Hierdoor kan
dus ook de as langer of korter word.en. 0p iedere tussenas is dus gemonteerd: twee kruiskoppelingen en óón schulfkoppeling.

4. ONDERHOUD
KRUISKOPPELINGEN
EN SCHUIFMOFFEN
Control_eer dagelijks de moeren van de koppelingsflensbouten op vastzitten.
ZIE APPEIKAARTTN I{ET LOGtsOEK.Draai de moeren zonodig aan. Smeer d.e vetnippels op de kruiskoppelingen
en de schuifmoffen met vet XG 325. Zie
Smeerkaart SK9-|1O, om de 2)OO IO{ of } maandelijks.
J. WÏELEN
1. ALGEIImEN
Het voertuig YP 4oB is uitgerust met B wielen. zes wiel-en, de voorste
voorwielen en de vier achterwiel-en kunnen worden aangedreven. De achterste voorwielen dienen als steunwielen. Het tweede voorwi-el-stel- wordt evenals het eerste voorwielstel,
bestuurd. Een wier bestaat uit:
a. Buitenband
b. Binnenband

24

c. Wielvelgd. Velgband

twee delig.

'16 stuks
)
e. Velgnoeren (
f. Wielmoeren (B stuks)

De velgmoeren dienen om d.e twee velgdelen met daartussen de band', tegen
elkaar te houden. De wielmoeren dienen om het complete wiel op de wielnaaf te bevestigen.
alle lucht
LET OP: Ni-mmerf;o!"t d-e velgmoeren worden losgedraaid- alvorens
rood gemoeten
bouten
de
van
gelaien.
koppen
De
uit de Uaía ls
op
schroefdraad')'
(geén
verf
zijn
verfd.
2. VERWISSEI,ENVAN EEN WIEL
Het voertuig YP-4OB heeft geen reservewiel. Wanneer men een lekke band
gebruikt men ter vervanging als regel een tweede voorwiel. Hierop
krijgt
als volgt te werk:
rust n1. het kleinste gewicht. Ga hierbij
- Plaats de krik onder de knobbel van de wieldraagarm tweede voorwiel.
- Draai de wielmoeren óén slag los.
- Vijzel met de krik het wiei zover omhoog dat de daarvoor bestemde ketmet het einde in het oog van de wieldraagting met twee harpsluitingen
arm en het andere einde in het oog aan de romp van het voertuig kan
worden bevestigd.
- Draai de wiel-moeren nu geheel af en neem het wiel van de naaf.
- Laat de krik zakken"
- Ptaats de krik ond.er de wieldraagarm van het wiel met de lekke band
(Ui; de achterwielen
onder de bal-anceur) NOOIT ONDERDE WORMI(AST.
- Draai de wielmoeren óén slag los.
- Vijzel het wiel meb <ie krik zover op dat de band vrij komt van de grond.
- Draai de wielmoeren nu geheel af, en neem het wiel van de naaf.
- Plaats het andere wiel op deze naaf en draai de wielmoeren weer op.
- Laat de krik zakken tot de band weer op de grond staat.
- Draai nu de wielmoeren geheel vast.
Plaats het wiel met d.e l-ekke band op de naaf van het tweed.e voorwiel.
- Hang nu ook het tweede voorwiel aan de andere zijde aan de ketting op.
- Berg de krik en overige gereedschap weer op.
W..Ermagnua1feenmetbeperktesnerheÍd.opzeswie]-en
worden gereden (40 I{U)
2. Bij thuiskomst de lekke band ciirect
z/ .

ter

reparatie

aan-

bieden.
Tra
ue

" . ^ h e t v e r w i s s e l d e wiel door personeel- van de
werkplaats met behulp van een speciale sleutel op de i r r i q te spanning laten aantrekken. ( t 8 5 p o u n a )

K. BANDEN
1. ALGEMEEN
De banden op het voertuig YP 4OB zijn luchtbanden van het type Combat gevechtsbanden. Dit betekent dat de buitenband is opgebouwd uit meerdere
koordlagen die in rubber zijn gevulcaniseerd. De hiel van de band is versterkt zodat, deze niet op de velg kan verschuiven als er met een bancl met
lage spanning wordt gereden. In uiterste
noodzaak kan men dus ook 50 K\4
rijden op een lege band. In uiterste noodzaak echter, aangezien het ventiel van de binnenband hierdoor ernstig kan worden beschadigd.
2. BANDENSPANNING
De normale spanning bedraagt 44 1bs. Deze spanning moet steeds in de banden zijn bij het rijCen over verharde r,/egenof in terrein met harde ondervast te ragrond. Wanneer echter in zwaar terrein het voertuig dreigt
gevallen,
ken kan de bandenspaning worden verlaagd tot 22 lbs. In uiterste
bv. bij lostrekken van een vastgeraakt voertuig kan de spanning nogrnaals
worden verlaagd tot lj lbs. Direct d-aarna moet d-e spanning van de banden weer op nornaal peil worden gebracht, dat is {{ Ibs.
2\

'.

VAN BANDE}T
VERNIETftJING
Wanneer men door slijtage
banden moet vernieuwen, moet er voor worden ge(eerste en tweede
zorgd dat de banden op de wielen van de tandemstellen
achterwiel
aan één zijde) geËjk
beide
nieuw
of beide 50 %.
zíjn, maw.
De wormkasten van het eerste en het tweede achterwiel
zijn door een tussenas met elkaar verbonden en dus gedwongen om beide evenveel omwentelingen te maken. Daarmee ook de beide wielen. Een wiel met een nieuwe band
lreeft een grotere omtrek en zaT dus bij eenzelfde aantal omwentelingen,
een grotere weg afleggen dan een wiel met een versleten band. Hierdoor
zou grote slijtage
optreden van d.e banden en torsie ontstaan op de tussenas en in de wormkasten.
OPMERKING:
Om een constante differentieelwerking
te voorkomen is het beter
band.en van het tand.emstel gelijk
aan elkaar zijn.
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HOOFDSTUK
I]I
VERlNG
A. VERING
De vering van het voertuig
- Bl-adveren
- Torsiestaven
- .schokbrekers
- Fuseetelescopen

-,-r^ó..

YP 40ó bestaat uit:

B. BLADVEREN
De achteras van het voertuig is middel-s bladveren aan de romp opgehangen.
Het voorste einde van de veer is met een bout aan het voertuig bevestigd,
het achterste einde met een schommel en twee (schommel)bouten. Deze bouten
zijn in rubber gevat en mogen d.aaromNOOïT met vet of olie worden gesmeerd.
C. TORSIESTAVEN
De voorste voorwielen zijn ieder met wieldraagarmen, waarin twee dwars geplaatste torsiestaven,
aan het voertuig opgehangen. De tweede voorwielen zljn
eveneens met wieldraagarmen waarin voor ieder wiel twee torsiestaven achter
elkaar in lengterichting,
aan het voertuig bevestigd.
OPMERKTNGEN:
1' Nimrner mogen de veerblad.en met vet of olie worden gesmeerd.
2. De lagerbussen van de wieldraagarmen mogen m a a r 4 à ! s l a g e n
van de vetspuit worden gesmeerd.
D. SCHOIGREKI]RS
Al-l-e wielen van het voertuig behalve d.e voorste voorwielen, zijn uitgerust
met een dubbel werkende schokbreker. De voorste wielen zijn met ieder twee
schokbrekers uitgerust.
Het doel van de schokbrekers is de nawerking van de
veren tegen te gaan. Iiierdoor wordt voorkomen dat bv. op oneffen wegen, de
wielen gaan springen hetgeen de stabiel-e wegligging nadelig beinvloedt.
Tevens wordt voorkomen dat het voertui-g bij het nemen van een bocht gaat hel'l
an

E. FUSEETELESCOOP
De fuseetelescoop is geplaatst aan de binnenzijde van het tweede voorwj-el.
Het doet van de fuseetelescoop is orn dit wiel bij het op en neer bewegen van
de wieldraagarmen, steeds rechtstandig te houden en de vering mogelijk te
lnaken. Tevens dient de fuseetelescoop voor de besturing van het tweede voorwie1.
F. CONTROLEEN ONDERHOUD
1. CONTROI,E
- Controleer regelmatig de bladveren op gebroken of verschoven bladen.
- Controleer regelmatig of het voertuig overmatig voorover helt. Zo 3a,
dan kunnen er één of meer torsiestaven z i j n g e b r o k e n .
- Control-eer eveneens de schokbrekers op zijdelingse
speling en overmatig
warm worden. De schokbrekers mogen, na e n i g e t i j d r i j d e n , h a n d w a t m z L y n .
2. ONDERIïOUD
- Verwijder regelrnatig vuil en roest van de veerbladen.
- Schil-der kale en roestige plekken, na d.eze eerst te hebben gereinigd'
bij" NOOIT verf tussen de veerbl_ad.en.
OPMERKING:
Bij het doorsmeren van het voertuig mogen de bovenste vetnippels van de fuseetelescoop maar spaarzaam worden gesmeerd.

2.1
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HOOFDSTUK
IV
STUURSYSTEEM

A. ALGEMEEN
Het voertuig YP 4OB heeft vier bestuurd.e wielen. Door de omvang van de banden en het aantal wiel-en is het voertuig nagenoeg niet bestuurbaar. Het stuursysteem is dan ook hydraulisch bekrachtigd, dwz. dat door middel van een oliepomp
en twee cifinders
onderaan het stuurhuis, het sturen wordt vergemakkelijkt.
De oliepomp (stuurpomp) is onder aan d.e rechterzijde
van de motor gebouwd,
onder de dynamo. Deze pomp wordt aangedreven d.mv. V-riemen vanaf de krukas
van de motor. De vloeistof,
die hierin wordt gebruikt, is SIIELL DONAXT6.
Rechts naast het kleppendeksel van d.e motor bevindt zi-ch een tankje. Dit
tankje bevat een hoeveelheid SHEï,LDONAXT6, nodig voor het bekrachtigi_ngssysteem. Aan de vuldop zit een peilstok.
B. CONTROI,EVAN I{ET BEIGACITIIGINGSSYSTEEM
Het control-eren en bijvull-en van het hydraulische
krachtiger
geschiedt bij de voorraadtank.
OPMERKINGEN

systeem van de stuurbe-

Controleer met draaiende motor het oliepeil_ in de voorraadtank.
2 . Vul, indien nodig, bij tot het voorgeschreven n a i ' l n n Á o
peilstok.
J. Controleer of de twee ontluchtingsgaatjes
in de vuldop open
zijn en steek zonodig met een d.unne draad door.
1

C. MSTELLEN VAN DE V-RIEMEN
om de v-riemen van de stuurpomp naar d.e krukaspoelie te kunnen afstellen
moet de dynamo worden verwijderd. Het afstellen
van d.e v-riemen mag ALLEE\
door de onderhoudsmonteur (2e echel_on) worden uitEevoerd.
D. TANDIdIELKASTVAN HET STUUR
Onder het stuurwiel bevindt zich een tandwielkast.
s t o p e n v u l _ z o n o d Í g b i j m e t de voorgeschreven olie
OPMERKTNG

Controleer v i a de niveau(OEp ZZZ). Z t e smeerkaa.rt.

1. vanaf rle bestuurd.erszitplaats kan men nooit
zien hoe groot d-e uitslag van d-e wielen bed.raagt, d-aarom is ond.er het
stuurwiel
een
stuuraanwlJzer aangebracht. Ars d.e naald. van
d.e stuuraanwijzer
op
het mid-d-erste merkteken staat, staan d.e wieren recht.
2. Gezien d.e stuurpomp d_gor d.e motor word-t aanged.reven
hebben we geen
hydraulische bekrachti_ging wanneer d . e m o t o r n i e t l o o p t .
3. Draai nooÍt

aan het siuurwiel

zorang het voertuig

stilstaat.
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HOOFDSTUK
V
ELECTRÏ

S CHE

ÏNSTALLATIE

A. ALGEMEEN
Hieronder wordt verstaan al1e onderdelen die stroom opwekken, doorgeven
of
gebruiken, We kunnen het systeem verdel_en in:
- Dynarno
.... stroomopwekker
- Stroom-spanningsregelaar...... Doorgever
- Batterj_j ..............
.... Bewaarder
- Startmotor ..........
.... Afnemer
- Verlichting
........
.... Afnemer
- Kachel..
.... Afnemer (zi-e Hoofdstuk VïIï)
- Afvuurinr.
granaatwerpers .. Afnemer
B. DNVAMO
1. ALGEMEEN
De dynamo is geplaatst aan de rechterzijde
van de motor. Zij wordt aangeCreven door de stuurbekrachtiginguporp
met behul-p van V-ríemen. Het
doel van de dynamo is het opwekken ván àtectrische
stroom, nodig om de
batterij
op spanning te houden en om d.iverse stroomverbruikers
van electrische stroom te voorzien.
2. ONDERHOUD
controleer regelmatig (in ieder geval wekelijks)
ae v-riemen op breuken
en slijtage
en op de juiste spanning tussen de poelies. De V-riemen moeten over de langste zíide tussen de poelies 13 mn binnenwaarts
kunnen
worden gedrukt. NIET MEER; OoK NIET MINDER. De V-riemen
moeten steed.s dezelfde spanning hebben, dwz. als er twee of meer
riemen op de poelies
lopen, moeten deze riemen ond.erling even strak liggen.
C . STROOMSPANNT},IGS
REGELAAR

1. ALCTEMEEN
De stroom-spanningsregelaar i-s geplaatst rechts in
de motorruimte tegen
de schuin opstaande zijwand, in de buurt van het oliefilter.
De stroomspanningsregelaar
regelt de spanning van de laadstroom en de stroomsterkbe' Dit is nodig om te voorkomen aat de dynamo doorbrandt en
ook dat de
batterij
niet wordt overladen.
2. ONDERHOTID
Bij het twee-wekelijks ond.erhoud control-eren of de
loodjes
broken. NOOIT ZEI,I' WERKZMMHEDEN
HIERAAN VERRICHTEN.

niet

zijn

ver-

D. BATTER]J
1. AÏ,GEMEEN
De DAtr'YP 408 is uitgerust
met twee batterijen,
ieder met een spanning
van 12 vo1t, in serie geschakeld. Dit
betekent een eind.spanning van 24
vol-t' De batterijen
zijn geplaatst in het achtercompartiment d.irect
achter de versnel-lingsbak- De negatieve (-) aansl-uiting
is midders een schakelaar (batteri;-hoofdschakel-àar) met de massa(aarde)
verbonden. Met de
schakel-aar kan het gehele electrisch
ci-rcuit met uitzondering
van de koppelcontact doos spanningloos worden gernaakt.
OPMERKïNG:
Ars het voertuig voor langere tijd wo::dt geparkeerd,
bv.
bij einde dienst, moet steeds de batteri;iroóraschaker_aar
op rtOppttworden gezeL.
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2. ONDERHOIID
Wekelijks:
- Maak het electrisch
circuit
spanningloos dnv. de batterijhoofdschake1aar.
- Maak de beide klemmen van cLebatterijbak
los.
- Neem het deksel af.
- Draai de vuldoppen van de batterij
1os en neem deze af- Controleer of de ontluchtingsgaatjes
van de vuldoppen open zijn.
- Controleer het peil van de electrolyt
(vloeistof)
+ 1 cm boven de plaf,en.
- Breng zonodig het electrolyt
water.
op peil met gedestilleerd
- Draai de vuldoppen weer op cle batterij.
- Plaats het deksel en zeL de beicle klemmen weer vast.
z

ONDERHOUD
Twee-wekelijks.
a. Uiteennemen van de batterijen
- Zet de batterijhoofdschakelaar
op trOFFn.
- Neem de deksel van de batterijbak
af.
- Maak de plus (+) aansluiting
van de batterij
los met twee passende
s1eute1s.
- Maak vervolgens de aansluiting
aan de min (-) pool los, eveneens
met twee passende sl-eutels.
- Maak op dezelfde wijze de korte verbindingskabel
tussen de beide
batterijen
af.
los en neem aIle aansluitingen van de batterijen
- Draai de beide vleugelmoeren van de batterijbeugel
los en neem de
klembeugel uit.
- Neem de batterijen
met behulp van de metalen handvatten uit de bak.
b. Reinigen van de batterijen
- Maak de batterijen
uitwendig schoon met water.
- Reinig de batterijbak
grondig met water of sodawater, zonod.ig opnieuw verven.
- Rubbermat in de batterijbak
grondig rej-nigen met water en daarna
met talkpoeder inwrijven.
- Controleer de batterijen
op scheuren en barstjes.
- Controleer de ontluchtingsgaatjes
en maak
in de batterijvuldoppen
deze zonodig open. (Doorsteken met een dun ijzerdraadje
en daa.rna
doorblazen;.
- Controleer het peil van de electrolyt
(+ 1 cm boven de platen) en
breng zonodig op peil met gedestilleerd
water.
- Maak de batterijpolen
goed schoon met een droge doek.
- Plaats viltringen
om de batterijpolen.
Massa(-)pool blauw, PIus (+)
pool rood.
c. Het plaatsen

van de batterijen

- Verricht
de handelingen in omgekeerde volgorde als bij het uitnemen
van de batterijen.
- Sluit
de aansl-uitkabels hreer aan. Let op dat de aansluitkabels
op de
goede polen worden aangesloten (p1us op *r massa op -)
- Draai de klemschroeven vast met twee passende sl-euteIs.
- Vet nu de batterijklemmen en polen in met zuurvrije vaseline (pXZ).
- Plaats het deksel op de batterijbak
en zet deze met beide kl-emmen
vast.
Alleen buitenzijd-e k1em, en tie koppen van d.e polen invetten.
Dit om afschuiven van d-e klernmen te voorkomen.

t2

OPMERKINGEN:
1. Draai de klemschroeven van de batterj-jklemmen niet te vast.
Dit veroorzaakt onherroepelijk
ernstige beschadigi_ngen aan
polen en kl_emmen.
2. Bij werkzaamhed.enaan de batterijen
GEENVUUR in de nabi..j_
heid. NIET ROKF]N.
z
rndien de batterijpolen
geen oxydatie vertonen, kan men de
kl-emmenom de polen laten zítten en alleen de kabers losmaken.
Tijdens werkzaamhedenaan de batterijen
GEENhorloges,
ri-ngen e.d. dragen.
Altijd
zorgen dat de batterijhoofdschakelaar
op nOpprr
staat al-vorens men de aansluitkabels
gaat verwijderen
of bevestigen. Dit om kortsluiting
te voorkomen.

I
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E. STARTMOTOR
De startmotor is bevestigd rechtsonder aan d.e motor
tegen het vliegwierhuis.
Het doel van de startmotor is om de motor te
starten.
F. VERLÏCFI]NG
hoofdonderdelen van d.e verlichting
.l

+.
q

n

de volgende:

De koplampen
Stadsfichten
Achterlichten
Stoplichten
Verduisterde verl_j_chting (blackout )
Binnenverlichting
Richtingaanwij zers

We zullen
4

zijn

deze verlichting

puntsgewijs bespreken.

KOPLAMPEN
Het voertuig is uitgerust met twee koplampen,
voor op het voertuig.
Deze
koprampen zijn voorzlen van een duplo- gtoàiIamp,
á+-ïoií- - iotiy *.
Deze gloeilampen. zijn bestemd.voor GROOTIicht (,*f
Wj-"r, .rroo"'groot ge_
dimd richt (40 !'i). Dimschake'laar links van de besiuurder (vertïcaaI).
STADLICHTEN
H e t v o e r t u i g i s tevens uitgerust met twee stadslichten
aan de voorzijde.
De stadslichten
zijn voorzien van gloeilampen 24 V _
5W.

f.

ACHTERLICHTEN
Aan de achterzi-jde van het voertuig zijn aan weerszijite
achterlichten
gepraatst.
Deze achterlichten
zijn nóo"ri"r, van g1oei1ámpjes 24 t - t-],'/.'-

4. STOPT.ICHTEN
De stoplichten
zijn gemonteerd. in de achterl-ichten. De stoplichten
hebben gloeilampjes
van 24v - 2ow. De stoplichten
gaan branden zod.ra men op
de voetrem trapt. De stoplichten
zi-;n miaael-s een clignoteur met de richbingaanwijzers verboncien zodat de sioplichten
ook gaan branden als men de
richtingaanwijzers
in werking steIt.
Hierbij gaat het stoplicht
rechts of
l-inks beurtelings
aan en uit, evenals de richtingaanwijzers.
5. VERDUÏSTERDEVERIICHTING
Aan de voorzijde van het voertuig zi-jn twee
verduisterde voorlichten
aangeoracht waarin lampjes van 24 v - 20
w. Tevens is aan de linker voorzijd.e
een verdui-sterde rij-1amp aangebracht . De z.g.
verduisterd.e sshi.jnwerper.

t3

Deze lamp is ook voorzien van een gloeilamp 24 V - 20 l,í. Aan de achterzijde van het voertuig zijn,, aan weerszijde, éón verduisterd achterlictrt
en stoplichÈ geplaatst. Deze zijn aangebracht boven de nornal-e achterl-ichten. Ook hierin zijn twee gloeilampen aangebracht. De onderste,
verduisterd achterlicht,
en de bovenste, verduisterd
stoplicht,
zijn
beide lampjes van 24 V - 5 Ví.
B]NNENVERLICHTING
Binnen in het voertuig, in het manschappencompartiment, ziTn vijf
lichtpunten aangebracht (Plafonnj-ères) in de vorm van kaartleeslampjes en twee
koppelcontaktdoosjes voor aansluiting
van een loop1amp. In het bestuurderscompartiment is een kaartleeslampje
aangebracht en een koppetkontaktdoos voor aansl-uiting van de voorruitverwarming
en de electrische
ruitenwisser in de z.g. vredeskap. Tevens kan in deze kontaktdoos de Infra-rood
kijker worden aangesloten. In het boordschutterscompartiment is een kaartIeeslamp aangebracht. Deze lichtpunten
zijn alle voorzien van een lampje
?-4 V - I W. Het commandovoertuig is in het manschappencompartiment, behalve de reeds eerder genoemdeverlichting,
uitgerust met drie Tl-bui-zen.
a

RICIIITNGAAN!ÍIJZERS
De richtingaanwij
zers z)-Jn links en rechts aan d.e zijkant
tegen de romp
geplaatst ter hoogte van de buitenspiegels.
De richtingaanwijzers
staan
middels een clignoteur in verbinding met de stoplichten.
De richtingaanwijzers worden in werking gesteld met een schakelaar op het instrumentenpaneel, rechts van de brandstofmerer.

R

VERWISSELENVAN LAMPEN
a. Koplampen
- Draai het boutje, waarmee de rand tegen het lamphuis is v a s t g e z e t ,
1os en neem d.e rand met glas en reflector
uit.
- Draai de lampfitting
iets naar links en neem de fitting
en gloeilamp
uit de reflector.
- Verwijder de gloeilamp
door iets naar links te d.raaien uit de fitting en vervang de lamp.
- Plaats de fitting
in de reflector
en d.raai d.eze rechtsom weer vast.
- Breng de rand om het glas en het lamphuis en draai het bevestigingsboutje weer aan.
b. Stadslichten
- Draai de twee schroefjes uit de lamprand en neem de rand en
het glas
af.
- Neem de gloeilamp uit, door deze tegen de veerdruk in
iets naar links
te verdraaien en vervang de gloeilamp.
- Breng het glas en de lamprand weer aan en draai- de beide
schroefjes
in de lanprand weer vast.
c. Achterlichterr
Draai de schroef, die door het glas zit, 1os en neem het glas
De lampjes van het achterlicht
en het stoplicht
zijn nu uàiae bereikbaar.
Neem het lampje, door deze tegen de veerdruk in iets links te v e r draaien, uit de houder en vervang het lampje.
zet ]net glas wederom op het lamphuis en draai de schroef vast. LET OP:
Plaats het glas in de goede stand. ttstoplichtglas
bovenr.
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d. Verduisterde

verlichting

Voorlampen
- Plaats een passend.e sleutel voor, en een passende sl-eutel achter
d.e
lampsteun, op het lamphuis en d.raai het voorste gedeelte af, terwijl
het achtez'ste deel wordt tegengehouden. rrDenk aan de veerrr.
- Vervang de gloeilampen op dezelfde wijze a1s bij de stadslichten.
- Draai met de hand het voorste gedeelte weer op het achterste deet
en draai de beide delen met twee sleutels h/eer vasf,,
e. Verduisterde

rijlamp

- Draai het schroefje Ios waarmee de lamprand aan het lamphuis
is
vastgezet en neem de rand met verduisteringskap,
glas en reflector
uit het lamphuis.
- Draai het draadklemschroefje achter de fitting
los en neem d.e
stroomdraad uit de fitting.
- Maak de massadraad. aan éón zijde los en verwijder
de comprete rand
met glas en reflector.
- Verwijder de reflector
uit de rand door de verende kl-emmenmet een
schroevedraaier los te wrikken.
- Maak het boutje in de fittingring
Ios.
- Druk het glas uit de reflector
en verwijder de gloeiramp.
- Plaats een nieuwe lamp.
- Breng de rubberpakking en het gras in de
reflector
aan.
- Zet, de gloeilamp in de goede stand.. (gloeispiraal
horizontaal).
- Draai het schroefje in de fittingring
weer vast.
- Plaats de papieren pakking en breng de verduisteringkap
en refl-ector met glas in de lamprand. aan.
- Breng de klemband in de goede stand aan en zet,
deze met de drie
verende klemmen weer vast.
- Maak de massakabel weer vast.
- Plaats de stroomkabel in de draadklem
van de fitting
en draai het
schroefje vast.
- Plaats het geheel in het lamphuis.
- Breng de lamprand weer aan en draai de bevestigingsschroef
vast.
f.

Verduisterde

achterverli'chting

- Draai het schroefje uit de verduisteringskap
en neem d.e kap af.
De lampjes voor het stop- en achterticht
kunnen nu word.en uitEenomen.
Vervang de lampjes.
Plaats de verduisteringskap
en draai het schroefje weer vast.
g. Binnenvertichtlng
- Trek het kapje van de lampfitting
af en verwijder het lampje.
- Pl-aats een nieuw lampje en druk het kapje weer
op de lampfitting.
h. Richtingaanwi j zerslampen
- Draai het bevestigingsschroefje
ond.er het kapje ros.
- Neem het kapje af en vervang de lamp.
- Plaats het kapje en draai het bevestigingsschroefje
weer vast.
9. ZEKERINGEN
In het stroomcircuit
van het voertuig zijn een aantal zekeri-ngen aangebracht. Deze zekeringen ziin aangebracht om te voorkomen dat bij te zware
belasting van de bedrading bv. bij kortsluiting,
de bedrading kan doorbranden waardoor brand kan ontstaan. Deze zekeringen zijn onáergebracht
in een kast l-inks varl de bestuurderszitplaats.
Het deksel van deze kast
3q

urordt losgemaakt door vier vleugelmoeren los te draaien. Achter dit deksel
bevinden zich drie zekeringsdozàn, afgesloten met een kapje. ïn deze d.ozen
zÍjn de zekeringen aangebracht. On de kapjes af te nemen moet het schroefje
op het kapie worden losgedraaid.
LET OP: De zekeringen zijn van verschillende sterkte.
Als een zekering moet word.en vervangen, moet steed.s een
zekering van dezelfde sterkte worden geplaatst.

10. DE KOPMLKONTA.ICDOOS
De koppelkontaktdoos
is geplaatst ond.er aan de rechterzijde
van het voertuig bij de wormkast van het eerste achterwiel"
Door middel van deze kontaktdoos die op aIle legervoertuigen
is geplaatst,
kan men gebruik maken
van een speciale kabel om de motor te starten.
Deze methode kan worden
toegepast a1s de batterijen
van het te starten voertuig zijn uitgeput.
OPMERKING:Wanneer bij duisternis
een achterlichtlampje
u een van d.e compartimentsverlichtingslarnpjes
zijn precies d.ezelfd.e lampjes.
Bij thuiskomst d.i{ect in orde maken.
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clefect raakt kunt
gebmiken. Dit

HOODSTUK
VI
INSTRUMENTENPANEEL
A. SNELHETDSMETER
De snelheidsmeter geeft de snelheid in l<rn/uur aan waarmee wordt gereden. Op
de snelheidsmeter van alle militaire
voertuigen is een rood merkteken aangebracht dat de maximumsnelheid van het betreffende voertuig aangeeft. Boven
in de snelheidsmeter is een kilometertell-er
aangebracht die het aantal km's
aangeeft, dat het voertuig totaal- heeft afgelegd.
Dagtel-l-er
Onder in de snelheidsmeter iseentweede telleraangebracht.
Deze tel-ler kan
op OOOOworden gezet. Door deze teU-er dagelijks of na iedere rit op OOOOte
zeLten kan men zien hoeveel lgn's men per dag of voor een bepaalde rit heeft
afgelegd.
B. KONTAKTDOOS
Rechts boven de snelheidsmeter is een kontaktdoos aangebracht. D e z e d o o s
dient voor de el-ectrische aansl-uiting van de voorruitverwarming en de ruitenwissers van de vredeskap. Ook kan de kontaktdoos worden gebruikt voor aansluiting
van de infra-rood rijperiscoop.
C. CONTROLELAMP
OLIEDRUK
Rechts naast de kontaktdoos bevindt zich een rood lampje. Dit lampje gaat
branden als de oliedruk onvoldoende is. Zodra cle kontaktschakelaar wordt
aatrgezet, gaat dit lampje branden. JO seconden na dat de motor is gestart
moet dít lampje uit zijn. Is dit niet het geval, moet onmiddellijk de motor
worden afgezet. Dit contrclelampje dient om de chauffeur attent te maken dat
de oliedruk onvoldoende is of geheel is weggevallen.
D. TOERENTELI,ER
Rechts naast de srtefheidsmeter bevindt zich de toerenteller.
De toerenteller
geeft het aantal- omwentelingen aan die de krukas van de motor maakt. De
waarde 1OO geeft het aantal omwentelingen per minuut aan.
E. VERKT,IKKERLAMP
GROOTLICHT
Rechts boven de toerenteller
is een blauw lampje geplaatst. Dit brandt, wanneer groot ongedimd licht is ontstoken. Het geeft een mat blauw licht.
Het
l a m p j e g e e f t d e c h a u f f e u r e e n aanwijzing dat hij met groot l-icht rijdt.
Bij
dimlicht is het lampje uit.
F. TEMPERATUURMETER
Rechts van de toerenteller
b e v i n d e n z i c h t w e e m e t e r . D e bovenste is de temperatuurmeter. Deze meter geeft de temperatuur aan van de koelvloeistof
in de
mOtor'. De bed.i ifql'amnan:trrrrn
ligt
tUSSen de 75 en BO" C.
G. BRANDSTOFMETER
onÁan rra r-amlspatuurmeter

is de brandstofmeter
geplaatst.
Met behulp van
deze meter kan men d.e hoeveelheid
brandstof
in de tanks afl-ezen. Door een
schakelaar
om te zeLLen kan men de rechter
of we} de linkertank
meten. Om de
hoeveel-heid brandstof
te kunnen aflezen
moet d.e kontaktschakelaar
op tt4AlVtt
st.aan. Indien
de brandstofmeter
defect is, kan ook door de BOS maandstaat te
raadplegen'
de voorraad brandstof
precies.
worden bepaald.
Echter nooit

I{.

LUCHTDRUKMETER

Rechts van de temperatuurmeter bevindt zich de luchtdruianeter. Deze meter
geeft de luchtdruk aan die in de luchtketels
aanwezig is. De meter is voor-

F

zien van twee wijzers. De WÏTTE wijzer geeft de keteldruk aan. De RODE
wijzer geeft de druk aan waal'mee wordt gerámd. Deze wíjzer staat dus, al-s
er
ni-et geremd wordt, steeds op - O _ .
I.

OLÏEDRUKMETER
Rechts van de fuchtdrukmeter
is de oliedrulaneter
geplaatst . Deze meter geeft
de ol-iedruk aan in de d.raaiende motor. De oliedruf
wordt in kg/cm
De minimum ofiedruk moet 1iggen O.35 en O.JO kg/cm.
"""gu[""u".
De maximum oliedruk rnoet liggen tussen
3.5 en í.2 Ug/cn.
rndien de oliedruk niet tot Àet minimum
gaat het controle lampje bij
de toerentelfer
"Lin,
branden- De motor moet dan
direct word.en af gezet.

J.

AMPÈREMETER
De ampère meter dient om te kunnen controleren
of de dynamo stroom naar de
accurs doorgeeft' Als de kontaktschakefaar
wordt aangezet za:- d,eze meter
naar rinkt =:-uitslaan.
Bii draaiende motor moet de wijzer naar rechts uitslaan = +' rndien de wijzer ook bij d.raaiend.e
motor - uitslaat
is de dynamo
of de stroom-spanningsregelaar defáct. Er
mag dan niet met het voertuig wor,
den gereden, doch di-e moet ter reparatie
worden aangebod.en.

K. RICITITNG I,AMPSCHAIGLAAR
Tussen de brandstof-

en ampèremeter is een richtinglampschakel-aar
geplaatst.
links
of rechts te verdraaien stelt men onderscheiden9??:
1"':.schakel-aar
rlJK de rl-nker- of rechter richtingslampen
aan en uit. rn de schakelaar is
een verkl-ikkerlampje
gemonteerd om te kunnen zien of de richtinglampen
inderdaad werken' Ars de schakelaar recht naar
beneden is geplaatst, zijn de richtingslampen buiten werkinE.
L. STARTHEFBOOM
Met de starthefboom, d'eze zit rechts naast
de oliedrulcneter, wordt de startin. werking gesterd- De startnotor
dient
om de motor te starten. Met
Totor,
oeze neÏ'boom wordt tevens de gloeispiraal
die in het
-ui;";;;Lo,
inlaatspruitstuk
is ingebouwd ingeschakeld.. wanneer de
stárthefboor
i/g
,r""" beneden
tot weerstand wordt gevoeld, is de gloeispiraal
ingeschaketd.
iltll^|"Ïogen
l\u
gaat ook het verklikkerrampje
dat schuin onder de scÉakelaar is geplaatst,
branden' Wanneer de schakel-aar verd.er wordt
gedraaid, treedt bovendien de
startmotor i-n werking. Direct nadat de motor
is aangeslagen moet de starthefboom worderr losgelaten.
M. COMROIELAMP VAN DE GLOE]SPIRAAL
Dit lampje dient om te controleren
of de gloeispiraal
is ingeschakeld. De
gloeispiraal
dient om bij lage temperaturán de inl-aatlucht
voor te verwarmen.
Dit vergemakkelijkt
het starlen van d.e dieselmotor.
Bij temperaturen onder nul:
( o tot
t:ó-;;inuut
voorgloeien)
Bij temperaturen van
(-l tgt -1óoó
,,
- .1$"'-tr
)
Bij temperaturen lager dan
( -too C
rr
Z" rr
)
OPMERKÏNGEN:
'l' Nooit
langer dan 15 seconden starten. A1s de motor niet is
aangeslagen 1J seconden wachten, daarna
opnieuw starten.
2' AIs bij vorst, na te hebben voorgegloeid,
d.e motor na 20 sec.
niet is aangeslagen, moet opnieuw worden
voorgegroeid.. Daarna
opnieuw starten.
d-an nog niet aanslaat moet de koudstartinrichting
word.en
l:li::,:,de,,1otor
georulKt' Hterrroor moet een kLein
stangetje voor bij d.e brand.stofinspuitpomp worden omged.rukt.
N. COMROLELAMPJEINFRA-ROODVERLICHTING
Het midd.elste lampje ond-er de starthefboom
is het controlelampje voor d-e
Infrarood. ri_japparatuur. Dit lamp;e
brandtals d.e apparatuur is ingeschakeld..

n

o.
Het meest rechtse lampje is het controlelampje voor d.e brandstofvoorraad.
Als
de brandstoftank,
waarop wordt geredenn leeg is en op de reservetank wordt
overgegaan' gaat dit verklikkerlampje
branden. De reservetank heeft een inhoud van 5 literAls het verklikkeilamp3e
gaat branden moet worden overgeschakeld op de andere tank indi-en vol-. Zo nLet, snel gaan tanken. De
kraJn,
(driewegkraan) om op de andere tank over
te schakelen, zit op d.e vl-oer voor
de bestuurderzitting.
A1s d.e kraan is omgezet op de and.ere tank, moet ook de
brandstofmeter
op de and.ere tank worder, ómE"u"r.
P. SCHAI{ELAARBRANDSTOFMETER
boven het brandstofverklikkersl-arnpje
zitten drie schakel-aars boven elkaar.
De onderste schakelaar is de schakelaar van de brandstofmeter.
ZORGSTEEDS
DAT DEZE SCHAI{EI,Á,AR
IS INGESCHAI{ELDOP DE TANK WAAROPWORDTGEREDEN.
Q. HOOFDLICHTSCHAKEIÁAR
Bijna geheel rechts op het instrumentenpaneel bevindt
zich de hoofdlichtschakel-aar' De hoofdlichtschakelaar
bevat
standen
waarvan
7
6 lictrtstanden
en
'1
neutraal-stand (recht omlaag). De neutraalstand is
vergrendeld. Als de schakelaar uit de neutraalstand in de eerste l-ichtstand.
rechts of links wordt geplaatst,
moet eerst de vergrendelknop worden ingedrukt.
Daarna kan d.e schakelaar worden omgezet- De schakelaar ràchtsom betekent:
Stand 1 = Richtingaanwijzerlampen,
claxon en stoprichten kunnen werken.
Stand 2 = Stadslichten en achterver tinhlinbranden.

stand J = Grootticht ur, ."rrte";;;ii;;ïi!"fr"rna"r,.

De schal<el_aar LfNKSOM.
Stand 1 = IR Infra-rood r.ijapparatuur ingeschakeld.
Stand 2 = Verduisterde voorlampen en verd.uisterde
achterverlichting
branden.
Als bij stand 2 echter de verduisterde rijlamp brandt
ook.
::3:*,,7,.:
vrfLfJI(I\-Ll\ti:

In de laatste I standen werken de richtingaanwijzerlampen
niet.
Tijdens het rijden moet de hoofdlichtschákelaar
steeds in stand ,
rechtsom ziTn gezet om de richtingaanwijzerlanpen,
de stopli-chten
en de claxon te kunnen gebruiken.
R. DE INFRA-ROODSCHAIGÏ,AARS
Boven d'e omschakelaar brandstofmeter bevinden zich
nog twee schakelaars. Met
de onderste van deze twee wordt de infra-rood.
verlichting
ingeschakel-d. Met
de bovenste schakelaar kan men bij de infra-rood.
verlicnling
de verduisterd.e
achterverlichting
in- of uit schakelen.
OPMERKTNGEN:
1. Om de infra-rood. verlíchting
te kunnen laten brand.en moet
eerst de hoofdlichtschakelaar
in d.e stand_ ïR word.en geplaatst.
2. Als bij infra-rood. rijd.en d.e verduisterd.e achterlichfen
zi jn
_ uitgeschakeld, werken d.e stoplichten ook niet.
3 . zow.er bi- j i.nf ra-rood. al s bi j' verdui st erd-e acht erverr icht Íng
Èuiten werkins.
^ ZIJ? d-e richtÍngaanwijzers
+- Dter- cte rnt'ra rood. verl_ichting nimmer blóot aan uitstralende
verl icht ing.
S. KOIVIAKTSCHAIGIÁAR
Meest rechts op het instrumentenpaneel bevind.en zich
nog drie schakelaars.
Met de onderste van deze drie schake]t men de
stroom in om te kunnen starten.
op het instrumentenpaneel of wat daarop is aangesloten,
de
i+1:_^1"::rumenten
claxon en de zoemer worden drnv. deze schakelaar
van stroom voorzien.
T. SCHAIGLAARBINNENVER],IC}T]ING
De middelste van de drie schakeraars is
d.e schakelaar voor het aan of uit
schakelen van de binnenverlichting.
De lampjes van d"e binnenverlichting
kunnen echter bij het aanzetten van de
schakelaar gaan branden als van de lampjes afzonderlijk
het }capje één klik wordt uitgetrokken.

u. SCHAKEIÁAR INSTRI]MH.TTEII\M-RÏ,Ï0HTING
De bovenste van de drie schakelaars is de schakelaar voor de instrunentenverlichting.
Bij duisternis
moet men behalve de voorgeschreven voor en achter
verli-chting,
afzonderlijk
inschakelen. Met deze
de instrr:mentenverlichting
schakelaar kan men de instrr.lrnenten bovendien naar verkiezing
feI of minder
fel laten brand.en.

v.

KONTAKTDOOS
Rechts ond.er de hoofdlichtschakelaar
bevindt zich op het instrumentenpaneel
een tweede kontaktdoos. In deze doos kan een looplamp worden aangesloten. In
hoofdzaak echter is deze kontaktdoos aangebracht voor het aaneluiten
van een
richtkijker
op het boordwapen. (IROVI)
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HOOF'DSTUK
VII
REM-EN

LUCHTDRUKSYSTEEM

A. ALGEMEEN
De DAF YP 408 is uitgerust
- hyd.runtisch remsysteern. Dit
net een luchtdnrk
systeem is aangebracht op a1le wiel-en. IIet remsysteem word.t in werking gesteld. d"oor mid-d.el van perslucht.
Op het voertuig
zijn d.an ook een L-r.chtcompressor en twee luchtketels
aangebracht. Dit remsysteen kan zowel met
d-e voet als met d.e hand- bed.iend. word.en. Dit laatste ma6 alleen geschied.en
al-s voertuig stilstaat.
Het lucht/hyd.raulisch
remsysteen kan in twe,> afdelingen worden,gesplitst
tw: IIet persluchtsysteem.
Het hyd.raulisch systeem.
geen
perslucht
aanwezig
is, zal het hyctraulisch systeem niet be{?*9"I
d.iend. kunnen word.en.
Tevens is het voertuig voorzien van een mechanische ha^nd.rem.Deze rem blokkeert de tussenassen naar d.e achterwielen,
(parkeerren)

B . DOEL REMTMN
1. Een in beweging zijnd. voertuig snel tot stilsta^nd. te kunnen brengen.
2. De snelheid- va.rr een in bewegi-ng zijnd. voertuig
te kunnen vermind.eren.
3. Het voertuig te laten stir-staan op bv. een heÍring (hand.rem).
PERSLUCHTSYSTTN|II
Ond.erd.elen
1. Luchtcompressor
2. Olieafscheid.er met ba.ndenpompventiel.
3. Drukregelaarsklep.
{. Anti-vriespomp.
l. Driewegkraan.
6. Luchtketels.
(twee stuks)
l. Overstroornventielen. (twee stuks)
8. Remk1ep. (voetrem)
!. Luchtd.mkmeter.
10. Blokkeerkraan.
1 1 . Luchtd.rukcilind-ers. ( twee stuks)
12. Luchthoorn.
13. Aansluiting voor motorrem.
1. LUCHTC-OMPRESSOR
Deze luchtcompressor is links tegen het motorblok gebouwd. Deze d.ient
om d-e perslucht in d.e beid.e ketels te pompen en tevens om via het
band.enpompventiel d.e band.en te kunnen oppompen.
2. OLIEAFSCITEIDERMET SANDENPOMPVENTIEL
a. De olieafscheid.er is geplaatst rechts voor in d-e hul1. Deze d.ient om
olier d.ie rnet d.e lucht d.oor d.e compressor word.t gebrazen, af te
scheid.en. Dit om te voorkomen d-at ótie in d"e banáen terecht komt.
b. 9eEruiE oligafÊch,eider aIs bandenpomp
under d-e orleaÍ'scheid-er bevind.t zich een wartelmoer. VÍanneer d.eze
moer word't afgeschroefd., kan men hier d.e band-enponpslang op aansluiten. alvorens d.e band.enpompsrangaan te sluiten moet men eersr:
- De motor starten en d-mv. hand-gashand-le
1400 tot 1600 toeren laten
d.ra,aien.
- Eventuel-e olie in d.e afscheid.er
laten afblazen.
- Sluit nu d_e band.enpompsJ-angaan.
- Plaats d.e aansluitnippelaan het andere eind. van d.e sla^ng op het
ventiel
van de op te pompen band..
- De band- op de juiste
spanning brengen. (controleer
d.it met d.e ba.nd.enspanningsmeter) .
- Zet d.e motor af.
- Neem d_eband.enpompslang van d.e olieafscheid.er.
- Plaats d.e walteLmoer weer ond.er aa,n
d-e olieafscheid.er.
- Berg de band.enpompslang weer op.
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DRUKREGELKI.,EP
De drukregelklep
is geplaatst op de luchtl_eiding tussen de olieafscheider
en de anti-vriespomp.
Rechts naast de boordschutter. De drukregelklep
is
een veiligheidsklep
die er voor zorgt, fut de druk in de luchtketels
niet
te hoog kan oplopen.
OPMERKING:NOOIT iets aan de afstelling
veranderen. (Off IS GEVMRLIJK)

4. AI\MI.VRIESPOMP
De anti-vriespomp
bevindt zich op de l-uchtleiding
tussen de drukregelklep
en de driewegkraan. Dus rechts naast de boordschutter.
?g"t "" S"br"ik """ d
Tijdens
het volpompen van de luchtketels
zet zích vocht af. Vooral bij
vochtig weer. (condenswater). Bij vorst gaat dit water bevriezen en gaan
ventj-el-senkleppen ind.e leid-ingen vastzitten. Omd.it te voorkomen is op
de l-uchtleiding een anti-vriespompje
geplaatst. In de winterperiode
( t5 ottooer tot 1! april)
is het pompje- gevuld met anti-vries.
Bij vorst
dient zodra de motor is gestart,
de knop van het. anti-vri-espompje
1 à 2
maal- te worden ingedrukt.
Hierdoor komt een weinig anti-vries
in de leidingen en de luchtketels.
Dit voorkomt bevriezing. Bij langdurig rijden
dient dit enige malen per dag te worden herhaald.
5. DRIEWEGKRAAN
De driewegkraan is

geplaatst

direct

achter het anti-vriespompje.

DoeI van de drieweEkraan
I'ret de driewegkraan kan naar verkiezing,
de lucht door de compressor in
de rechter- of in de linker ketel laten blazen. Als de handle van de driewegkraan achterwaarts horizontaal
staat, stroomt de lucht naar de rechter
ketel. Staat de handle rechtstandig omhoog, stroomt de lucht naar de 1inker ketel.
Dit overschakelen j-s nod.ig bij een d.efecte ketel, zod.at het
systeem toch rn takt bli. jft.

6. r,ucHnotni,s

Het voertuig is uitgerust met twee luchtketels.
Aan beioe zijden van het
voertuig achter het tweede gereedschapkistje bevindt zich een luchtketel.
DoeI van de luchtketel-s
uoor de luchtcompressor wordt lucht onder verhoogde d.ruk in de ketels geperst. De luchtketels
dienen dus om een hoeveelheid. lucht onder veriroogd.e
druk te kunnen bewaren. Door de werking van een drukregelklep
kan de druk
niet hoger oplopen dan + /.) atmosfeer. Deze lucht is nodig voor het in
werking stel-Ien van de ilielremmen. (eear:-Sfsrem). Ook de claxon en de
motorrem (bergrem) worden d.oor l-uchtdruk in werking gesteld.
7. OVERSTROOMVENTIELEN.
De lucht wordt door de compressor slechts naar één luchtketel
gevoerd.
Tussen de beide ketels is echter een overstroomleiding aangebracht. Hierdoor kan de lucht van d.e ene ketel naar de andere ketel overstromen. In
deze overstroomleidingen zijn echter twee overstroomventielen geplaatst.
Deze ventielen zorgen dat de lucht eerst bij 4.5. atmosfeer kan ouerstromen. Is deze druk bereikt dan worden beide ketels tot
7.5 atmosfeer gevuld.
Werking van de overstroomventielen
ue ouerstroomventielen kunnen al-leen naar éón richting
vrije l-ucht doorlaten. rn tegenovergestelde richting
slechts bij 4.5 átn. óe beide ventielen werken tegengesteld aan elkaar. Het eerste ventiel in de doorstroomrichting
kan de lucht vrij
doorl-aten. Op de overstroomleiding
tussen de
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beide ventielen is een leiding afgetakt die naar d.e voetrem en de
blokkeerrem gaat. fn deze leiding heerst dus dezelfde druk als in de ketels
waar
de lucht van de luchtcompressor heen gaat. Ook als er nog geen 4.5 atm.
in het systeem aanwezig i-s.

8. REut0,Ep. (voETREM)
De pedaal van de voetrem is verbonden met een remd.rukregelklep. Door
het
pedaal meer of minder ver in te trappen, kan men d.e remkracht
vergroren
of verminderen- Men kan dus naar verkiezing
meer of minder hard. remmen.
de remdrukregelklep zit een afblaasventiel.
Dit ventiel is nodig omdat
{n
de luchtdruk die gebruikt is om te remmen, zal- kunnen ontsnappen
daar anders de remmen niet meer l-os zouden laten.
( Zie :-nstrumentenpaneel )
9. LUCHTDRUKMETER
10. BLOKKEERKRAAN
De blokkeerkraan is geplaatst rechts voor het
stuurwie-r in de buurt van
de bedieningshefboom van de karterventilatie.
Met de blokkeerkraan kan
men eveneens het remsysteem in werking stellen op alle
wielen. Met de bl_okkeerkraan kan men echter niet de remÈacht regelen
zoals bij gebruik van
de voetrem. Bij gebruik .táiiTe blokkeerkraan fomt
steeds de gànete arut
die in de keters_aanwezig is, op d.e remmen. De br-okkeerrem
màg dan ook
NOOIT bij een rijdend voertuig worden gebruikt.
Doel van de bl-okkeerl<raan
De blokkeerkraan
helling te laten
dat het voertuig

is bedoeld om het voertuig voor korte tijd op een steile
sti-lstaan of op zo'n helling te kunnen wegrijden zonder
achteruit rijdl.

NIM}MR MA9 DE BLOKKEERKRAAN
ALS PARKEERREM
I^IORDEN
CTEBRUIIfI.
11. LUCHTDRUKCYLINDERS
uiterst
rechtsvoor Ín het boordschutterscompartiment zijn
twee achter el-kaar geplaatste luchtdrukcyrinders
aangebra'cht. rn deze cylind.ers is een
zui-ger geplaatst.
zodra men op de voetrern trapt of d.e bloi<keerkraan
opent,
stroomt er lucht in de cylinders.
Door de druk van de lucht worden de
zuigers naar achteren ged.rukt. De ruchtdrukzuigers
d.rukken op hun beurt
d'e zuigers in de hoofdremcylinders naar achtuË;;-r;;;;;
àe remvroeistof ox 8 verplaatst
wordt en d.e renmen in werking tred.en.
D. ITTDRAUI,ÏSCHSYSTEEM
1. ALGEMEEN
Het voertuig is uitgerust met een gescheiden
remsysteem, dwz. de vier
voorwielen en de vier achterwielen
word.en ieder door een afzonderrijk
circuit
bediend- Dit gescheiden remsysteem
is toegepast uit veiligheids_
overwegingen- Het is nl. zo: als
in het hydraulisch systeem een 1ek ontstaat' valt de druk in het gehele
systeem uit en kan er niet meer worden
geremd' Door het systeern te
scheid"rr, ku.., r.""-àér,
circuit
zonder druk
geraken, zodat met het andere
circuit
nog kan worden geremd. ofwel op de
voorwiel-en dan wel op d.e achterwielen.
2. WERKINGITTDRAIIT]SCHSYSTEEM
Achter ieder wier--is een plaat (ankerplaat)
vast aan de as bevestigd. op
deze ankerplaat zij'twee-halfrond"
;;e,r;;;"rr*i""r""hoenen)
aangebracht.
Deze schoenen zijn aan één
scharnierend aan de ankerpl-aat bevestigd
terwijl tussen de beide andere
"i"á"uiteinden
met daarin twee zuigers is geplaatst (wierremcyli-nder).
""n cylinder
"yiirder
op de
tussen de beide zui_

+>

gers is een leiding
aangebracht \delke verbonden is met de hoofdremcylin(OX-B). Drukt nu de zuiger in
der. Dit geheel is gevuld met remvloeistof
de hoofdremcylinder
tegen de vloeistof,
dan worden de beide zuigers in de
cylinder op de ankerplaat naar buiten gedrukt. Deze zuigers drukken op
hun beurt de remschoenen naar buiten. On de remschoenen heen is een trommeI aangebracht waaraan het wiel is bevestigd. A1s de remschoenen dmv. de
vloei-stof naar buiten worden gedrukt, komen deze tegen de remtrornmel- en
belemmeren hiermee het draaien van de remtrommel en het wie1. Bij de voorwielen zijn twee wielremcylinders gemonteerd, hierdocr wordt nog een
krachtiger
remwerking verkregen.

3.

ONDERHOUD
LUCI]TDRUKHYDMT]LISCH REMSYSTEM,Í
Controle:
Op het luchtdruksysteem is een zoemer aangesloten. Deze zoemer treedt in
werking als de kontaktschakelaar
wordt aangezet en de luchtketels
leeg zijn.
Deze zoemer stopt zodra er + 4 atmosfeer lucht in een ketel aanwezig is.
Omd.at er met luchtd.ruk van mind.er d.an t 4 atmosfeer niet op volle kracht
kan worden geremd. Het is verbo.d.ente
flaan rijd"en zoLang d.e zoéner werkt.
Onderhoud
(bij voctrtig en vriezend weer d.agelijks) moet het condenswater
GËffi
uit de luchtketels
worden afgetapt.
- Draai hiertoe de ontluchtingsnippel
onder aan d.e luchtketel
enkele slagen Ios. (Kleine bout).
- Laat de lucht met het condenswater uit de ketel lopen. Om te voorkomen
dat op het tapse uiteinde van de ontluchtingsnippel
roestvorming optreedt en daardoor niet meer zou afsluiten,
moet de nippel geheel worden uitgedraaid
en op het uiteinde alsook op de schroefdraad worden ingevet met PX-/ waarna de nippet weer kan worden ingeschroefd.
- Twee wekelijks moet de olieafschieder
worden schoongeblazen.
- Start, om de olieafscheider
schoon te maken, d.e motor en laat deze 14OO
tot 1600 toeren draaien.
- Draai de wartelmoer onderaan het band.enventiel onder aan de olieafscheider af.
- AIs er geen olie meer uit het bandenpompventiel komt, d.e motor afzetten.
- Pl-aats de wartelmoer weer op het bandenpompventiel.
- Tiidens de winter periode het anti-vriespompje bijvullen
met anti-vries.
- Zonodig het voomaadtankje op de hoofdremcylinders bijvullen
met OX-8;
het niveau van de remvloeistof moet + 1 cm onder de vuldop staan.
OPI"ÍERKING:W anneer bij het ingaan van de zomerperiode het anti-vrie.s
uit
het koelsysteem wordt afgetapt, moet ook het anti-vriespompje
worden leeggemaakt en gereinigd. Metalen delen invetten met
PX-7.

E. HANDRXM
Het doel- varl de handrem is een stilstaand
voertuig te btokkeren zodat dit
niet uit zidnzel-f kan gaan rijden.
Deze rem wordt dan ook wel parkeerrem genoemd. De hefboom van de handrem bevindt zich rechts van de bestuurderszitplaats. Door de hefboom van d.e handrem omhoog en achterover te trekken wordt
deze rem vastgezet. De handrem blokkeert de tussenassen naar de achterwielen,
direct achter de verd.eelbakken.
OPMERKINGEN:
1. Bij een geparkeerd voertuig dient normaal de handrem te
zijn vastgezet.
2. Bij vorst verdient het echter aanbeveling om de handrem
niet te gebruiken aangezien de kans bestaat dat deze vastvriest.
In een d.ergelijk geval is het beter stopblokken achter d.e wielen te leggen.
3. Bij een stilstaand vcrertuig met een d.ieselmotor moet d.e
brand.stofhand"Ie op'rSTOPil staan.
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F. MOTORNEM
1. AI.GEMEEN
Behalve reed.s genoemd-eremmen is het voertuig ook nog uitgerust
met een
motorrem. Ook wer bergrem genaamd".Bij het in werking stellen van d.e
motorrem word-t d.oor een plunjer d.e regelstang zodanig verschoven d.at
geen brand.stof meer word.t opgebracht, zod.at er geen arbeid. meer geleverd.
word-t. Direct d.aa,rnaword.t in d.e uittaa,tpijp
van d.e motor achter d.e turbocompressor een klep gesloten,
zodal d.e uitlaatgassen
d,e rnotor niet kunnen
verlaten.
De zuigers vind.en nu bij d.e compressieslag en d.e uittaatslag
een grote tegend.ruk van d.e in d.e cyrind.ers samengeperste rucht.
Door d.eze tegend.ruJ<word.t het voertuig d.oor d.e nótor afgeremd..
(BERGREM)
2 . poEL MOTORREM
Het is verbod.en bij het afrijd.en van hellingen d"e voetrem constant te gebruiken om het voertuig bij te renmen. Men moet d.an constant blijven
rá*menr hierd'oor zouden d.e remmen zeer snel heet word.en en gaan verbrand.en.
Remmenis d.an niet langer mogelijk en het voertuig is niát meer in bedwang te houd.en. 3ij het afrijd.en van hellingen moet men:
a. Te:rrgschakelen naar d.e juiste
(ragere) versnelling.
Dit vergroot het
remmend.vermogen van d.e motor.
b. Mocht blijken,
dat d.esondanks het voertuig,
hoewel het gasped.aal geheel is losgelaten, toch sneller gaat rijd.en, moet d.e motorrem word.en
gebruikt. Mocht d.it niet voldoende zijn dan word.t met d.e voetrem bijgeremd..
GEBRUIK MOTORNEIU
Ook d.e motorrem word.t d.m.v. luchtd.ruk in werking gesteld.. Links naast d.e
bestuurd.erszitpraats
op d.e bod.emtegen d.e zijwaná is een remklep aangebracht . Deze klep word.t bed.iend. d.oor met d.e linkenroet
op de klep te d.n:kken. (bij gebruik bergrem branden d.e stoplichten niet)
G. CIÁXON
De claxon is een luchthoorn welke eveneens op luchtd.rlk werkt. In het mid.d.en
va,n het stuurwiel- i.s een knop aangebracht waarmee een electrisch
werkend.e
afsluitklep
word.t bed.iend.. Door op .d.eze knop te d.rukken, gaat d.e afsluitklep
open en stroomt er lucht naar d.e luchthoorns zod.at d.eze gaan werken.
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VIII
V E RIdARM

Ï N GS I NS T A LLAT

I E

.

P.Ví.C.O.

A. ALC.EI"IEEN
verwarming ook een kachel
In het commandovoertuig is behalve een radiateur
ingebouwd. Merk ttEberspáchern. Deze kachel is een verbrandingskachel (oliekachel). Brandstof is dieselolie
uit de tanks.
B. GEBRUÏKSAANWIJZING
OPT4ERKÏNG
ïndien de kachel werkt is het aan te bevelen om enige ventilatie
t o e t e passen door een luikje
open te zetten.
1. ALGEMEEN
De kachel mag uitsluitend
word.en gebruikt:
Stand rtVOLn bi-j buitentemperaturen
van lager dan^Oo0.
Stand rrHAI,Ffrbij buitenternperaturen lage"ldan 15oC.
Indien beide achterdeuren zijn geopend, tbv. proefdraaien
staande bepalingen niet.

gelden boven-

2. ]NSCHAKELEN
Zet de schakelaar i-n stand rrVOLrr.Na ongeveer 60 - 80 seconden gaat de
controle1amp in de schakelaar branden. De verwarming is dan in vo1 bedrijf.
Wil men temperen dan moet word.en overgeschakeld naarrrllAï,Frr, waarbi-j snel
over stand trufTn moet worden gedraaid.
,.

UITSCHAKEIEN
Zet de schakelaar op rtUITrr. Na ongeveer J minuten gaat de controlelamp
de schakelaar uit, de verwarming is nu buiten werking.

in

OPIIERKING:Gedurende deze periode van 3 minuten dus zolang het controlelampje in de schakelaar brandt, màg de hoofdschakelaar van de
batterij
niet worden uitgeschakeld. Evenmin mag de kachel opnieuw worden gestart.

4. stonrrvcnm
Gaat de controlelamp tijdens het in bedrijf
zijn van d.e kachel uit,
dan blijkt
daaruit
dat de kachel is uitgegaan. In d.e meeste gevallen
door brandstofgebrek. Ook warneer bij het starten na 60 - 80 seconden
de controrelamp niet gaat branden is dit een teken dat de verwarming
niet tot ontbranding komt. Er moet hierbij
word.en opgelet dat de startbeveiliging
zich heeft uitgeschakerd en dat deze na opheffing van de
storing weer moet worden ingeschakeld. rndien nodig moet de groeispiraal worden gecontroleerd en eventueel vervangen.
b . Het is aan te bevelen, indien de verwarming rangere tijd
op tt]141;'tt
heeft gewerkt, om voor het uitschakelen,
de verwarming ca 20 minuten
oprtv6ltt te laten werken. Denk er hierbij
aan om eventueel de deuren
open te zetten. Dit ter voorkoming van koolaansrag op de groeispiraar.
Ïndien de brandstofleiding
en de filter luchtbevat, bv. na het leegmaken
van de tanks, moet het systeem worden ontlucht. verwijder hiertoe de
gloeispiraal
en start de kachel. Houd een stuk papier van + 10 cm
lengte in het gat van de gloeispiraal.
Zodta hier brandstofdruppels op
komen stop dan het apparaat, monteer de groeispiraal
en start daarna
normaal.
c. HET IS VERBODEN
de radiateur
verwarming gelijktijdig
met de Eberspàcher
kachel te gebruiken. Dit heeft oververhitting
van de kachel tot gevolg.
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C. STARTBEVETLIGING
rndien de verwarmingsvlam na. enige tijd
niet tot ontbranding komt of de
kachel door een storing (uv.'urandstoigebrek)
is uitgegaan,'a.n
onderbreekt
de startbeveiligi-ng
de stroom voor de gloeispj-raal
en d.e verbrand.ingsmotor,
Na het opheffen van de storing moet de
RODEknop op de kachel worden teruggedrukt
(weer in beginstana).-De verwarming
kan dan weer worden gestart.
N
DtrrIItr-ITT
T^TIÍ^
r
r./.
::r:,vrlrLrut_r\G
BIJ
OVERVERIIITTING

inachtword'en8enomentreedtoververhitting
al-l-een op bij gebrek aan toevoer van verse
l-uchf. Bij ontoelaatbare oververhitting
sl-uit de veiligheidsschakeraar
de stroomkring van de kachel- kort,
waa:'door de zekering uitslaat.
Na opheffing van d.e sioring wordt door het
indrukken van de knop op de kachel áe
zet<eiingsautomaat weer bedrijfsklaar
gemaakt.
ONDERHOUD:
Ïwee wekerijks (ti;dens stookseizoen):
Gloeispiraal
d.emonteren, reinÍgen en
nazien' Eventueel- vervangen- voor demontage
eerst het schutbord verwijderen.
- Verwijder moer en
kabel.
- Verwijder de isolatiekap
en isolatiering.
- Verwijder de andere
kabál.
- Draai de gloeispiraal
uit met bijbehorend.e sleutel.
MONTAGE
-I\4onteer de gloeispiraal
in omgekeerde volgord.e.
OPMERKTNG:
Eens per jaar rnoet d.e kachel door de
onderhoudsmonteur grondig
worden geinspecteerd en gereinigd.
E. MDTATEURKACHEL
IN DE P.W.Ï.
1. ALGEI,EEN
Ïn de bemanningsruimte is een verwarmingsapparaat
aangebracht. De radiateur van de verwarming is aangesrot"tt
ol nei toersysteem van de mof,or.
De voor de verwarming benodigàe
lucht wàrdt door een afzonderrijke
blower
van de buitenrucht
aangezog"n. De verwarmde lucht kan
dmv.
een
hefboom
in
) verschillende
standen naàr de verschillende delen in
de
bemanningsruimte
worden gevoerd. De bl-ower heêft
J standen waarmede de snelheid kan word.en
geregeld.
2. AFTAPPEN EN ONTLUCITTEN
VAN DE VERWARMING
rndien de koelvroeistof
in het koersysteem moet worden afgetapt, dient
ook de verwarming mede te worden
afgátapt. Hiertoe is aan d.e ónderzijde
van de verwarmingsradiateur
een aftàpkràan aangebracht. Bovendien zijn
de toe- en afvoerreidingen
van d.e veiwarming vJorzien van aftapkranen.
Deze kranen bevinden zich ter
hoogte van het linker inspectiedeksel.
Bij
het weer vullen van het motorkoelsysteem
moet d.e verwarming worden ontl-ucht door de ontluchtingskraan
open te draaien, de motor te starten en
de ontluchtingskra""-!9
sluiten,
zodra de koel.vl-oeistof uit de ontl-uchtingskraan stroomt' Bii eventuei-e
vloeistoflekJrage
in het verwarmingsmoeten beide kranen links voor bij
de bestuurd.er word.en dichtge;l::ïï
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PERISCOPEN
Algemeen
Het voertuig ÏP 4OB is uitgerust met 4 vaste en 1 beweegbare, zgn rijperiscopen.
1. Voor de bestuurder:
2 vaste periscopen waarvan éón in front en éón in de zijwand.
1 beweegbare (rij ) periscoop in het bestuurdersluik.
2. Voor de boordschutter:
1 periscoop in front
1 periscoop in de zijwand.
Hiermede is het mogelijk om in een geheel gesloten voertuig toch te kunnen rijden en waar te nemen' zowel voorwaarts a1s zijwaarts.
Bovendien is voor de voertuigcommandant een periscopische hraarnemerskijker geplaatst voor waarneming
rondom.
- Schuif de periscoop met de rubber afdichtingsring
naar boven, van ond.er af
naar boven in de perisccophouder.
- Houd de periscoop rnet één hand vast.
- Trek de verende
d.e haken, zo_klemhaken tegen de veer in omlaag en verd.raai
dat deze onder de fl_ens van de periscoop grijpen.
r,ET oP dat het objectiefvenster
naar buitàn-is-lekeerd.
- Bestuurdersluik
open.
- Laat de periscoop van bovenaf
in de periscoophoud,er zakken waarbij de rubber
afdichting
naar beneden moet zijn gekeerd.
- Plaats de periscoop zo, dat het
(oogglas) aan dezeLfde zijde
oculairvenster
zit als het blinderingsklepje
in de houder.
- Plaats de klembeugel en zet ó,eze
met de verend.e klem vast.
- Laat de bestuurderszitting
in de laagste stand. zakken.
- Sluit het best,uurdersluik.
OPMERKINGEN:
1' De rijperiscoop

is van de vaste te onderscheiden omdat deze lanEer

rÈ.

2- De rijperiscoop
kan J6oo draaien en bovendien
! 3oo omhoog en
omlaag worden gericht.
3' On de juiste hoogte te kunnen inschakel-en moet eerst een vleugelmoer aan de rechterzijde
van de houder word.en losgedraaid en
na instelling
wederom worden vastgedraaid.
Het uitnemen van de periscopen
- Handel- bij het uitnemen van
d.e periscopen in omgekeerde volgorde als bij
het
plaatsen.
- Berg de periscopen in de
daarvoor bestemde trommef op.
- Denk aan de klembeugel- van
de rijperiscoop.
Onderhoud
mee-ret<erijks en na erke oefening moet aan
de periscopen en aan de houders een
reinigingsbeurt
worden uitgevoerd.
- Reinig het huis van de peri-scoop
met een droge, schone en zachte kwast of doek.
- Reinig de vensters met
een droge, schone en zachte doek.
- Neem de afdichtingsring
af en maak deze schoon.
- lt/rijf de ring in met
talkpoeder.
- Plaats de rubberafdichtingsring
weer op de juiste wijze om het periscoophuis.
- Maak de periscoophouder.
ir,ru.rdig scnoón en droog.
- Nooit inwendig bijschilderen.
Hei kan voorkomen, dat d.oor de dikke laag verf,
de periscopen niet meer geplaatst
kunnen worden.

OPMERKINCiEN:
1. De beweegbare periscoop is van een vetnippel voorzaen, smeer
te
deze regelmatig net XG-32! om roestvorming en vastzitten
voorkomen.
2. Smeer de overige beweegbare d.elen regelmatig met een weinig
olie.
WAARNEMÏNGSKIJKF,R

A. DOET
De waarnemingskijker

heeft

tot

doel,

de gebruiker

instaat

te stellen:

van
a. Zowel stil-staand a1s rijdend,
levende doelen en/of opstellingen
groepswapens in het terrein,
tot op afstanden van circa JOO meter te
of waar te nemen.
nen identificeren
tot op afstanden van 1JO0 meter,
b. Gevechtsvoertuigen te iclentificeren
middelbare afstand voor pantserbestrijding.
waar te nemen en te leiden.
c. Het vuur met het boordwapen nitr..5)t
artillerievuur
d.. Mortier
en
waar te nemen en zo mogelijk te leiden.
B. NOMINAI,E GROOT}ÍEDEN
1.
2.
J.
4.
5.
6.
7.

Vergroting..............................]x^
Ge2:ctrtsveId..........................
15"
..van +j tot -J dpt
Ooginstelling....
Uittreepupi1....'................'....6mm
Afstand uittreepupiI........2Omm
Afmetingen..........
63 x 28 x 18 cm
20 kg
Gewicht................

C. SA}4ENSTELLING
De waarnemingskijker
is opgebouwd uit een optisch- en een mechanisch gedeelte.
1. De optiek bestaat uit twee telescopische deelsystemen, waarvan het eerste
oaÁaa'l+o is geplaatst tussen het bovenprisma en hei beeldoprichtend
prisma
en het tweede deel onder het beeldoprichtend prisma.
2. Het doel van het optisch systeem is de gebruiker in staat te stellen,
rrrnar -i
-".)jn plaats in het voertuig rondom te zien zonder zelf van positie
te veranderen.
en bedieningsorganen.
J. Het mechanische deel omvat de bevestigingsD. FUNCTIONELEBESCI{RIJVING
1. HOOFDSTEUN
De constructie

van de hoofdsteun

maakt het mogelijk,

dat

IIet hoofd van de gebruiker in een goede positie wordt gehouden t.o.v.
het oculair,
ook tijdens het rijden.
h
Naar keuze zowel met het linkerals met het rechteroog kan worden
waargenomen.
c. Het niet gebruikte oog wordt afgeschermd door het omklapbare beschermdeksel.
d. M.b.vo genoernd.beschermdeksel lichtuitstraling
bij duisternis
van binnenuit het voertuig wordt voorkomen.
e . In neergeklapte
toestand, na indrukken van de pal midden onder het
het instellen
oculair,
van het oculair kan plaats vinden.
f
Met opgezet gasmasker kan worden waargenomen, mits de neergeklapte
steun in ui-terst linkerstand
wordt geschoven, waarbi-j de rechter scharnierarm in een uitsparing
komt, waardoor terugvallen
van de steun
wordt voorkomen.
a.
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2. INSTELL]NG VAN HET OCULAIR
Aan de buitenzijde
is de ocul-air-vattingvoorzien
van een gekartelde ring.
Bij weggeklapte hoofdsteun kan met behulp van deze ring h e t b e e l d e n v e r deelpatroon(merk) scherp worden ingesteld.
f.

VERDRAAIINGVAN DE KIJKER IN DE VERTICALE AS
Bij toepassing in de pwco, waar de kijker door twee man moet worden gebruikt,
$an door draaien van de kijker in de verti-cale as, het oculair
over 120- in het horizontale vlak worden gezwaaid; deze beweging is door
aanslagen begrensd. Mede met behulp van de verende kogel worden hierbij
drie standen aangegeven.
Deze ziSn al.s volgt:
(t) ne beginstand, voor gebruik van achter de klaptafell
oculair 9Oo op
de^lengte as van het voertuig.
(2) 90" verdraaid t.o.v.
de beginstand; oculair i-n de richting
van de
lengteas van het voertuigl wijzend naar de deuren.
(3) 120" veroraaid t.o.v.
de beginstand; oculair schuin in de richting
van d.e linker
zijwand van het 'roertuig.
OPMERKING:Bij gebruik van een pwi kan deze instelling
over 12Oo buiten
gebruik worden gesteld. De geleidingsbuis wordt dan d.m.v.
een stelschroef met borgmoer t.o.v.
de kijkerhouder vastgezet. De stand van het oculair is dan in de richting
.ran de
lengte-as van het voertuig, wijzend naar de deuren.

4. VERSTELLINGIN HOOGTE
Rechts onder het oculair is een handgreep aangebracht met daarin een
verende pal. Door indrukken van deze pal kan de kijker met de handgreep
langs een vertande stang in hoogte worden versteld.. Na loslaten van de
pal wordt de kijker op de gewenste hoogte vastgezet.
5. VERDRAAIING]N IIET HORIZO}TIALEVLAK
Door middel van de kartelring
is het bovend.eel-van de kijker i-n het
hori-zontale vlak draaibaar over J6O". De bovenzijde van de kartelring
is
voorzien van uitsparingen om het draaien te vergemakkelijken, bovendien
is de kartelring
voorzien van een verdeling in uurstand.en. Een vaste index geeft de stand van de bovenkop t.o.v.
de lengte-as van het voertuig
aan.

6. xamrnlBEt,/EcrNc
Daar het voertuig,
speciaal in terej-nomstandigheden, niet 41tijd vlak
zal staan, is de kijker in alle richtingen over maximaal 10' kantelbaar.
Door middef van een kruk wordt de kijker
in oe gewenste stand geblokkeerd.
7. RUBBERBALG
Tegen vuil enrlof water is het ui-tgeschoven deelvan d.e ki{ker
door een rubber balg.

beschermd

8. nnsnnvn BESCHERTwENSTER
Op de geleidingsbus van de kijker is een ligplaats
aangebracht voor een
reserve beschermvenster. Door middel- van een verend deksel- wordt dit venster op zijn plaats gehouden.
Ï.

PI..AATSENVAN DE KIJIGR
'1. Neem,
op de plaats waar de kijker in het voertuig wordt gemonteerd (bij
de pwi direct achter de bestuurder, bij pwco in het linkàr achterluik),
de afdekpl-aat met de ondergelegen rubberpakking af na verwijdering
van de

vier bouten met de bijbehorende onderlegringen en moeren. Dit kan met
het normaal bij het váertuig behorende gereedschap (schroevedraaj-er en
geschieden.
steeksleutel)
2. Neem de complete kijker met de los bijgevoegde beschermbalg uit de kist.
Leg de steunbalkjes weer in de kist en berg eveneens in de kist de vrijgekomen afdekplaat met de bijbehorende rubberpakking en bouten met onderlegringen en moeren.
I,

de beschermpot in de onderste stand door de paI in
Breng de kijker t.o.v.
valt dan
de handgreep in te drukken; het bovenste gedeelte van de kijker
in de beschermpot.

onderste boven met de rand van de beschermpot
4. Plaats de complete kijker
(om
eventuele beschadiging te voorkomen, eerst plankje of
op de grond
doek op de grond leggen). Verwijder de vier moeren met de veerringen'
is bevestigd. Dit kan met een norwaarmede de beschermpot aan de kijker
geschieden. Laat de beschermpot
maal bij het voertuig behorende sleutel
door twee man vasthouden en neem de kijker uit de beschermpot. De tussen
Voorkom beschadiging van
liggende rubber pakking kan op de pot blijven.
afnemen. Leg het vrijgekomen
de draad op de tapeinden, dus rechtstandig
kijkergedeelte
eveneens op een plankje of doek.
5. Steek de kijker van binnenuit door de vrijgemaakte opening in het voertuig (1et op of rubber beschermkraag, wel-ke het kantelmechanisme afsluit,
goed is bevestigd) en druk daarna de flens tegen het dak van het voertuig.
Hierbij moeten de boutgaten in de flens en in het dak juist tegenover eIkaar liggen. Laat door de tweede man de beschermpot met de rubberpakking
buiten op het voertuig plaatsen en wel zodanig dat de vier tapeinden precies gaan door de vier boutgaten in het dak en de flens. Pas op voor beaanbrengen.
schadiging van de draad op de tapeinden, dus rechtstandig
Monteer de vier moeren met de bijbehorende veerringen en draai de moeren
stevig vast, (kruislings aandraaien).
OPMERKING.Het verdient aanbeveling bij montage de kijker
in de laagste
stand te houden, dit om het aanbrengen van de moeren te vergemakkelijken.
6. De rubber beschermbalg moet hierna a1s volgt worden aangebracht:
- SteI de kijker verticaal
en zet de kantelbeweging vast.
- Schuif de kijker in de hoogste stand.
- Neem vier stukken touw van ongeveer 40 cm lengte.
- Neem de beschermbalg en steek door de gaatjes, welke aan de onderzijde
van de balg zijn aangebracht, de vier stukken touw.
- Knoop de uiteinden van ieder touw aan elkaar.
- Schuif de balg (met de grootste diameter naar beneden) over het kijkerl-ichaam en steek de stukken t,ouw door de vier openingen in de beschermpot.
- Breng de bovenste rand van de balg in de groef van de roestvrije
stalen
ring juist onder het venster in de ki-jkerkop.
- Breng de onderste rand van de baIg, door aan de vier touwen te trekken,
in de groef van de opstaande rand van de f1ens. Doe dit bij voorkeur
met twee rnan.
- Verwijder de vier stukken touw.
n

UTTNEMENVAN DE KIJKER
1. Stel- de kijker verticaal,
zet de kantelbeweging vast en breng daarna de
kijker in de hoogste stand..
2. Trek voorzichtig
de bovenste rand van de balg uit de gloef van de roestvrije
stalen ring, juist onder het venster in de kijkerkop en trek daarna
door vier openingen in de beschermpot, de onderste rand van de balg uit
de groef van de opstaande rand. van de flens. Neem de batg af.
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Stel de kijker in de onderste stand. en verwijder de vier moeren met de
veerringen. (Laat de kijker hierbij
door de tweede man vasthouden).
Neem
daarna de kijker
rechtstandig
naar beneden uit het dak.
4. Verwijder de beschermpot met rubberpakking, zet de beschermpot met d.e rand
op de gtrond (om eventuel-e beschadiging te voorkomen eerst plankje of Coek
op de grond leggen).
welke nog steeds in de laagste stand moet zijn,
5. Plaats de kijker,
in d.e
bescherrnpot. Bevestig de veerringen met moeren weer op de tapeinden. Leg
daarna de complete kijker met de rosse baig in de transportkist.
OPMERKING:Indien hierna een nieuwe kijker
wordt aangebracht dan hand.elen
volgens het gestelde in pnt E 2 t/m 6. Indien geen nieuwe kijker wordt geplaatst,
dan de afdekplaat weer aanbrengen zie pnt
E. 1.
l.

(\

BESCI{ERIWENSTER
Het beschermvenster kan zonder enig speciaal gereedschap worden verwisseld.
Breng pen en gat van het reserve venster in het gemonteerde venster tegenover elkaar en draai met behulp van het reserve venster het gemonteerde venster uit. Monteren van het venster geschiedt in omgekeerde volgord.e.
ONDERHOUD
4

z

+.

De optische delen moeten met lenspapier worden schoon gehouden. Alteen
bij ernstige vervuiling,
zoars bij de bestuurd.ersperisóopen van yprs kan
ontstaan, fiê8 met behulp van een vochtige spons modder e.d.. worden verwij derd.
rndien een coatl-aag tekenen vertoont plaatselijk
weggewreven te zLjn, is
de laag waarschijnlijk
zacht en uiterste
voorziórrti-glièia moet in acht worden genomen bij het schoonhouden en wel door zo min mogelijk te wrijven.
Indien een instrument kouder is dan de omringende lucht, zal meestal ten
gevolge van condensatie een vocht aanslag optreden, waardoor glasdelen
beslaan. rs de aanslag niet te erg, dan verdwijnt deze weer i-ndien het
instrument de temperatuur van de omgeving heeft aangenomen of op een warme plaats wordt gelegd. !/ordt voor het drogen gebruik gemaakt van een
warmtebron, b.v. een lamp, dan mag de daarvan uitstralende
hitte Noorr
rechtstreeks op het instrument word.en gericht, daar dit ondermeer ongelijke
uitzetting
van de samenstellende delen tengevolge kan hebben, waard.oor d.e
optische delen kunnen beschadigen, alsmed.e sl-echte werking en onnauwkeurigheid kunnen ontstaan.
OPMERKTNG:
vocht aanslag op de glasoppervrakten van b.v.
in yprs gemonteerde optische instrumenten kan worden verwijderd. met een
droog, fl-anerlen rapje (u.v. een nieuw loopdoorhaarlapje),
nadat dit lapje gedrenkt is geweest in een vl-oeibaar, ALKALI VRIJ
syntheti.sch wasmiddel (abro, lodaline).
Na deze behandelinE
blijft
een hinderlijk
beslaan enige tijd achterwege.
Rubber oogdoppen of oogbeschermers worden afgeveegd met een
vochtige lap.
Het smeren van de instrumenten mag aIleen door daarvoor bevoegd personeel
van de TD geschieden met uitzondering van rle hieronder
vermelde delen,
die door de gebruiker mogen worden gàsmeerd.
- uitwendige delen, welke niet
reedÀ met vet zijn gesmeerd, zoals scharnieren, deksl-uitingen e.d., dienen spaarzaam te worden gesmeerd.
met
orie^tx-52 bii temperaturen boven o' c en ox-13 bij temperaturen beneÁan

í-1-

/r

- 0p draagvlakken e.d. moet een
dunne fil-m vet XG-125 word.en aangebracht.
Dit vet heeft smerende - en roestwerende eigenschappen.
overtolrig
smeermiddel dient te worden verwijderd om opeentroping van
stof en vuil
te voorkomen.

,1

6. Instrunenten nogen uitsluitend
neel van de TD.

worden geverfd door daartoe bevoegd perso-

/. Batterijen mogen niet worden verpakt of opgeslagen in de apperatuur waarin zij worden gebruikt. De batterijen
niet tot de uitrusting
maar
BEHOREN
worden er in gebrui-kt. De scheikunclige werking, welke in een uitgewerkte
batterij
ontEtaat, zal- een aantasting van het houderdeel van het instrument veroorzaken.
8. Ook tassen, foudralen en kisten vragen onderhoud en dienen dus in het
P.O. te worden betrokken.
IIGESIEUTEIDII.
WORDEN
9. DOORDE EfiBRUIKERMAGNOOITAAN EEN INSTRUMENT
OFi,IERKIN@N:
In het kort kunnen voor reiniging
volgende wenken worden gegeven:

van de optische delen de

- Zotg schone handen te hebben.
- Van een veLletje lenzenpapier altijd
een luchtig propje
makenr en hiermede licht over het schoon te maken glasoppervlak vegen.
- Het propje mag slechts met de vingers worden vastgehouden
en niet met scherpe en/of metal-en voorwerpen, zoale een
schroevedraaier, de nagels e.d. op het glas word,engedrukt.
Gebruik het propje slechts éénmaal.
- Bii hgt schoon4aken kc,n, uitgezonderd bij temperaturen onder O- C of 32-Fe ophet glas worden geademd,alvorens met
een propje lenzenpapier het vuiLe glasoppervLak voorzíchtig wordt schoongeveegd.
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GEBRIIK ONDERNORMAIE OMSTANDIGIÏEDEN
1. ALGEMEEN
Dit hoofdstuk bevat instructies
over het gebruik van het voertuig ond.er normale omstandigheden. VERRICI{I, ALVORENSDE MOTORTE STARTEN, HET ONDERHOUD
BÏJ IfiT EERSTEAPPÈI.
h/MRSCHUWTNG:
Ii-s om een of andere red.en de bovenplaat van de rnotor moet worden geopend,
dienen de volgende punten in acht te word.en gencmen:
- De bovenplaat in de geopende stand vastzetten met de speciaal d.aarvoor bestemde canvasriem.
- De bovenplaat vanuit de geopende stand NOOIT laten dichtvall-en.
Een en ander dient ter vermijding van persoonlijke
ongelukken.
Bed.enk d.at d.e bovenzijd-e van de Hu}l spiegelglad kan zijn.
2. STARTENVAN DE MOTOR
-

Schakel de batterijhoofdschakel_aar in.
Controleer of de hanclremhefboom is aangetrokken.
control-eer of de versnellingshefboom in de vrijstand
staat.
Controleer, afhankeli.jk van de omstandigheden de juiste stand van d.e reductiebakhefboom, en de hefboom van de voorwielaandrijving.
- Trek de stophefboom geheel naar achteren.
- Schakel- de kontaktschakelaar,
geheel rechts op het instrumentenpaneel, in.
- Druk de koppelingspedaal en de gaspedaal geheel in.
- Start de motor als r,'olgt.
(Bij. tqmperaturen boven het vriespunt. )
- Draai de starterhefboom in een-beweging rechtsom, zod.at
de startmotor word.t
ingeschakeld (stand 2).
- Wanneer de motor na 1J seconden niet aanslaat,
moet circa 1! seconden worden gewacht, alvorens de startmotor opnieuw in werking te stel1en.
(ai3 temperaturen ond.er het vriesnuntl
- D
d.at vergroting
van de weerstand
wordt gevoeld en het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat branden
(stand 1). rn deze stand is de gloeiflens ingeschakerd.
GLOEI VOOR:

b- Bij

- 5o C gedurende ,i minuut.
temperaturen van - 50 tot - 1oo c gedurende 1$ minuut.

c. Bij

temperaturen rager dan - looc onder nur- 2 minuten.

a" Bij

temperaturen van Oo tot

- Draai de starterhefboom geheel rechtsom
naar stand 2.
- Wanneer de motor na 15 seconden niet aanslaat,
moet weer 15 seconden worden gewacht alvorens de startmotor opnieuw in werking te stellen en moet
afhankel-ijk van de omstandigheden, eerst weer worden voorgegloeid.
(Bii zéér lage tempgraturen onder het vriespun!)
-]Jl-J
zeer rage temperaturen onder het vriespunt kan het nodig zijn dat de
koudstartinrichting
wordt gebruikt.
Handel hiertoe als volgt:
- Klap de bovenpl-aat van de motor op, en zet
deze op afdoende wijze vast.
- Druk de knop van de koudstartinrichtj-ng
in.
- Druk daarna het gaspedaal geheel
in en houd dit ingedrukt.
- Gl-oel voor: 1 à Z minuten.
- Start de motor.
AIs het gaspedaal wordt losgelaten springt de l<nop van de koudstartinrichting terug en is deze weer buiten werking.
- Als de motor is aangeslagen langzaam
de koppeling laten opkomen.
- Sluit,
als de motor loopt, de bovenplaat weór.
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CONTROLEDIRECT NADAT DE MOTORIS MNGESI,AGEN
- Controleer de ampèremeter
en de oliedrukmeter,
de annpèremeter moet kort nà
het aanslaan een + lading aanwijzen. h/ijst de oliedrulcneter
10 à 20 uu"o"den na het aanslaan geen druk aan, moet de motor direct word.en afgezet
en
de oorzaak worden onderzocht. Stijgt
de temperatuur snel boven de Boo C,
wijst
itit op een onjuiste werkirrg-rran het koelsysteem. Zet ook in dit geval
de motor af en onderzoek d.e oorzaak. De temperatuur van de koelvfoeistàf
moet geleidelijk
oplopen.
- Controleer de luchtdrukrneter (rijd
nooit weg als d.e zoemer werkt.)
- Breng de luchtketels
op druk met een toerental- van IOOO omw/min.
- controleer
het remsysteem door op het rempedaal te drukken.

J.

a.
Het schakelen van d'e versnellingsbak
naar een hogere dan wel- naar een lagere
versnelling
moet steeds geschied.en volgens de dubbele koppelingsmethode.
Schakel pas dan naar een l:.ogere versteiling
a1s de motor 24oo ónr/nin draait.
Hierdoor,kgtt
het toerental
van d.e motor na het opschakelen niet beneden de
!2uu omw,/mln.
.PI'ERKÏNGEN
1. Bii het afclal-en van een heru-ng moet er steeds voor word.en
eezorgd, dat het motortoerental- niet boven de 24oo omw/nín.
rámr.
schakel zonodig terug naaï een lagere versner-r-ing.
Hierdoor
wordt het remvermogen van de motor vergroot.
2' Schakel tiidig
terug boven aan de helling en in principe in
die versnelling
die men nodig zou hebben aIs men de helling
zou oprijden.
3' Indien mocht blijken dat de motor nét ni-et voldoende
rem-

'. iiffii*l,iË'li,'ffi;
ffi,i#*"ïiil"iuil"ilffi,fiA:Ë-;ó;,*,,o
CIEBRUÏKI.
ITfl:JSTDEN
!J-1\\JDr$U/{JIL.

RÏJD NOOITMETDE VOETOP IIET KOPFtr-

5. I{ET SCHAKELENVAN DE REDUCTIE'BAK
De
de
en
op

reductiebak heeft twee overbrengingsverhoudingenl ttHOOGrt
en nLAAGrrrzodat
bestuurder in combinatie met de versnellingsbak
10 versnellingen
twee versnellingen achteruit ter beschikking heeft.
Voor normaal ";";;il"
gebruik
verharde wegen dient steed.s gereden te worden met
de reductiebakin |rHoocfr.
terrein
of bij het slepen van een zware last kan de reductiebak in
I:^
i:1""
"r/{t{(i',
worden gezet.
OFI4ERKÏNGEN
1. Behalve de beide overbrengingsverhoudingen
heeft de reductiebak ook een neutraarstand. Dá schakelhefboom moet dan tussen
de standen rtT,AAGrf
en frHOOGilword.en gezet.
2. NIMMERmag met de reductiebak worden geschakeld a1s het voertuig in beweging is, maw het voertuig moet stilstaan
alvorens
men met de reductiebak mag schakelen.
l' Alvorens de reductiebak tá schakel-en, noet eerst de versnellingshefboom van de versnellingsbak
worden ingeschakerd in
een lage versnelling,
Dit om te voorkomen dat het schakelen
met de reductiebak niet zou 1ukken.

6. on voonwtnlAAlont.lvrnc
De voorwielaandrijving
is zo geconstrueerd dat deze onder alle omstandigheworden_ingeschakeld, d.us zowel rnet de reductiebak in nHOOGfraIs in
*:l^Ii"
"rrÍlA$" en zowel met een
stilstaand
dan wel- met een rijdend voertuig.
De voorwielaandrijving
i-s bedoeld voor het rijden in zwaar terrein,
in modd.er of
ros zand en op met sneeuw of ijs u"a"Lï"
op een normaal- verhard. wegdek mag nimner de voorwieraandri.3ving
"ugl".irrg"""hake1d tenzij
word"i
een gestrand.
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o f weggezakt voertuig moet worden vlot gescheept.
t e afstand en zo mogelijk rechtuit
gaande.

OPT'IERKING:
Met ingeschakelde voorwielaandrijving
4o to'lr/uur worden gereden-

En dan al1een over een kor-

mag NOOïTsneller

dan

7. GEBRUÏKVAN DE UITIÁATRXM
Bij cte afdaling van een helling moet worden teruggeschakeld in de juiste
verMocht blijken
sneIling.
dat de motor nét niet voldoende remkracht heeft om
het voertuig in bedwang te houden, moet word.en bijgerernd met de uitlaatrem
om te voorkomen dat de motor het maximum aantal toeren overschrijdt
en het
gaat rijden.
voertuig steeds sneller
NIMMERMAG BIJ AJDALINGEN DE VOETREM
CONSTANTWORDENGEBRÏIIKTOMTE VOORKOMEN
DAT DEZETE HEETl,r,ORDTEN VERBRANDI.
R

STOPPENVAN IÍET VOERTUÏG
Het stoppen van het voert,uig tlient zo geleidelijk
mogelijk te geschieden.
- Neem de voet van het gaspedaal en rem geleidelijk
tot het voertuig tot
stilstand
komt zonder dat de wielen worden geblokkeerd.
- Druk, alvorens het voertuig tot stilstand
komt, het koppelingpedaal in,
schakel de versnellingsbak
in neutraalstand
en laat het koppelingspedaal
langzaam opkomen.
- Zet de handrem aan.
OPMERKINGEN:1 . Op gladde wegen dient de snel-heid van het voertuig zodanig
te worden aangepast, dat het gebruik van de remmen tot het
minimum kan worden beperkt.
2. Bi-j het stoppen van het voertuig op een gladde weg moet het
rempedaal snel achter elkander worden ingedrukt en weer 1osgelaten om glijden van de wielen te voorkomen (pompen).

9. AFZETTENVAN DE MOTOR
- Druk de stophefboom naar voren en laat deze hefboom in deze stand staan om
ongewild aanslaan van de motor te voorkomen.
- Zet de kontaktschakelaar
af.
- ZeL de batterijhoofdschakelaar
uit.
1 O. SLEPEN VAN HET VOERTUÏG
slepen van het voertuig

is

onder alre

omstandigheden verboden.
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GEBRIIIK VAN I{ET VOERTIIIG ONDERABNORMALEOMSTANDIGHEDEN
1. ATCiEMEEN
Bij gebruik van het voertuig onder abnormal-e omstandigheden, zoals buitenen terreinomstandiggewoón hoge of lage temperaturen, abnormale vochtigheid
het
onderhoud van
en
smering
heden, moet extra zorg worden besteed aan de
een
juiste
smering'
Soede opslag en
Grondig reini-gen, een
het voertuig.
voor de bevoorwaarden
zijn
behandeling van brandstoffen en smeermiddelen
het
maatregelen
deze
van het materieef. Bovendien beschermen
drijfszekerheid
en beschadiging.
materieel tegen abnormale slijtage
2. GEBRUIK ONDERABNORMAIETERREINOMSTANDIGI{EDEN
a . Algemeen

Onaer aUnormale terreinomstandighed.en wordt verstaan: onverharde wegen'
mul zand, modder, sneeuw enz. Aangezj-en remtrommels niet waterdicht zi-7n,
kunnen water, modd.eren zand tussen de remschoenen en remtrommels komen.
Bij het rijden in sneeuw, op ijs of in zware modder, moet een bepaalde
waarbij
worden toegepast. Kies die versnellingsoverbrenging,
rijtechniek
overmatige
zonder
een
het voertuig met constante snelheid kan rijden
kracht van de motor en de aandrijvingsorganen te vergen. Het gedurende
op hoog toerental draaien van de motor moet worden vermeden.
lange tijd
in voordat door sneeuw of modder moet worSchakel de voorwielaandrijving
zodra de omstandigden gereden. Schakel weer naar een hogere versnelling
heden dit toelaten. Zorg ervoor, dat de wielen niet doorsl-aan en hierdoor
de
weten in welke richting
dieper wegzakken" De bestuurder moet altijd
d.e
voorwielen staan, aangezien het voertuig rechtuit kan rijden terwijl
voorwielen naar links of rechts staan. Hiertoe dient de stuuraanwijzer.
trploegenrtkan oorzaak zijn, dat het voertuig bliift
steken
Niet rechtuit;
Indien het voertuig vast zit
of plotseling
naar links of rechts uitwijkt.
omdat de wielen doorslaan moet het voertuig worden 1os gesleept door een
ander voertuig.
Is geen ander voertuig aanwezig, dan kan door middel- van
opkrikken van de wielen en deze opstoppen met houtblokken of plankent ook
kunnen hiervoor hei-plaggen of graszoden worden gebruikt, het voertuig los
word.en gemaakt. Plaats geen stokken of steenblokken onder de ooorslaande
wielen., omdat hierdoor beschadiging van de band kan ontstaan. Door druk
in de banden te vermj-nderen wordt de grip van de wiel-en in sneeuw, modder
of i-js vergroot. Bij doorlopend rijden d.oor zand en stof moet het oU-ebadluchtfilter
dagelijks worden gereinigd. Controleer in het bijzonder in
de zomermaandenregelmatig de motortemperatuur.
h

Bediening
Bij ri-jden in zwaar terrein,
zoals mu1 zand, modder of k1ei, in sneeuw of
op met ijs bedekte wegen, moeten de volgende punten in acht worden genomen:
- Vermrnder de spanning in alle banden tot 22 1bs.
- Schakel de voorwielaandrijving
in.
- Schakel de reductiebak zonodig i-n rrïÁAGrr.
- Vermijd zoveel mogelijk de eerste versnelling
a1s de reductiebak in
IILAAGTT
is geschakeld.
- Laat de motor niet aanhoudend in een hoog toerental
draaien.
- Schakel de voorwielaandrijving
uit zodra men op vaste ondergrond rijdt
of het terrein verlaat.
- Breng de band.enspanning weer op 44 tUs.
-OPMERKINGEN:1. Schakel de voorwielaandrijving'
rechtuit rijdend'
uit
voordat het teruein wordt verlaten.
aI rijdende uit door het
2. Schakel d.e voorwielaandrijving
gaspedaal enige mal-en l-os te laten en wederom in te trappen en gelijktijdig
de hefboom naar achteren te bewegenl. Trap NOOïT bij het uitschakelen van de voorwi-elen, de koppelr_n8 rn.
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c. Onderhoud na gebruik
Reinig zo spoedig nogelijk na gebruik alle
delen van sneeuw, modder of
zand. Schenk speciale aandacht aan het koelblok van de radiateur,
de
motorruimte, de wi-el-en, de remmen en rernslangen, de fuseehuizen en fuseearmen, de ventilatie,
het luchtfilter
en alle hefbomen en el-ectrische aansluitingen.
,.

GEBRUTKBIJ ZEER LAGE TEMPERATUREN
a. Algemeen
Leb altijd
op de gedragingen van het voertuig als gevolg van lage temperaturen. Control-eer voor de rit of de banden aan de grond zijn vastgevroren.
Controleer of de remschoenen aan de remtrommel zijn vastgevroren. Laat de
motor voor de rit goed warmdraaien met 12OO toeren/mín. Schakel de versnellingsbak in de eerste versnelling,
de reductiebak in frT'aAcrren de
voorwielen in de voorwielaandrijving.
Rijd
ongeveer 1OOmeter met het
voertuig en zorg ervoor dat de motor niet afslaat.
Hi-erdoor komen de tandwielen en d.e olie l-os waarna het voertuig weer normaal- kan worden gebruikt.
Controieer doorlopend de instrumenten en meters. Wanneer óén meter abnormale aanwijzingen geeft, moet het voertuig worden gestopt en de oorzaak
onderzocht.
b. Bij

het haltappèl

of parkeren

fndien voor korte tijd halt moet word.en gehoud.en, dient het voertuig op
een beschut'be plaats uit de wind te worden geparkeerd. fndien geen beschutting aanwezig is moet het voertuig met het front uit de wind worden
gekeerd. Ïndien voor lange tijd moet worden geparkeerd en vaste, droge
grond niet aanwezig is, moet van planken of twijgen een ond.ergrond.worden
gemaakt. Plaats zonodig blokken voor de wielen. Parkeer een voertuig onder
deze omstandigheden altijd
met alle bedieningshefbomen in de neutrale stand
om vastvriezen te voorkomen. Reínig zo snef mogelijk na gebruik het hele
voertuig van sneeu\d, ijs of modder. Dek het voertuig zo mogelijk af doch
zor8, dat de randen van het afdekzeil niet op de grond rusten. Dit kan
vastvriezen tot gevolg hebben. VuI de brandstoftanks bij om te voorkornen
dat condenswater in de tanks ontstaat. Zet bij zéér lage temperaturen het
rrnar*rri ^ T\trOOIll
op de rem. Dit veroorzaakt vastvriezen. Gebruik in dat geval stopblokken voor en achter de wielen.
4. INSTRUCTIESBIJ HET RIJDEN DOORV/ATER
a. Al-gemeen
Met het voertuig kan door water worden gered.en tot maximum '1.2O m. Bij
het rijden door water van deze diepte moet als volgt worden gehandeld:
- Breng de bandenspanning van all_e wielen op 22
- Sluit de karterventilatie.
* Sluit de afwateringskleppen in d.e vloerbodem van het manschappencompartiment.
- Plaats de afwateringsstoppen in d.e vloer van het bestuurder- en boordschutterscompartiment .
Schakel de voorwielaandrijving
in.
Rijd
met een lage versnelling
langzaam het water i n e n v e r m i i r i
het
vormen van boeggol_ven.
Schakel-, indien
de bodemgesteldheid
dit noodzaakrde reductiebak
in
r r T , A A G ret n h o u d
de motor op toeren.

h/AARSCHUIdING:
Na het rijden

door water zullen
de remmen in vele gevallen
niet meer pakken, in sommige gevallen
bl_okkeren. Door ná
het rijden
door water
enige mafen te remmen, za1 de remvoering warm en daardoor snel drogen, waarna weer normaal_ kan
worden geremd.

b. IÍandelingen nà het rijden

door water

Na het rijden door water moeten zo snel nogelijk de volgende handelingen
worden verricht:
- Open de karterventilatie.
- Schakel de reductiebak zo mogelijk weer in frEo@rf.
- Schakel zo mogelijk de voorwielaandrijving uit.
- Veruijder eventueel binnengedrongen water.
- Controleer oliepeil.
- Controlee[ zo spoedig raogelijk het oliepeil in de tandwiel- en wormka6ggo.

Indien het voertuig J.ange tijd in water is gebruikt, moeten zo snel mogelijk maatregelen worden getroffen tegen roesten en schade aan de motor,
koppeling, reductiebak, versnellingsbak, wormkasten, tussenaasen, etuurinrichting, batterijen,
instrunenten, remmenen wieLlagprfr.

t
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APPÈtKAART
1e ECIIELONSONDERHOIID
VOERTUICTEN
EERSTE
1.
2.
J.
4.
l.
6.

Brandstof, motorolie, koelvloeistof.
Banden.
Lekkage.
Voertuiguitrusting.
Verlichting,
richtingaanwijzers,
claxon,
IrJerking instrumenten.

LAATSTE
1.
2.
).
4.
!.
6.
/.
8.
P.
10.

ruitenwissers.

APPÈL

Brandstof, motorolie, koelvloeistof.
Banden.
Lekkage.
Voertuiguitrusting.
Verlichting,
richti-ngaanwijzers,
claxon,
Defecten.
Veren: ophanging; kruiskoppelingen.
Luchtketels;
condenswater.
Reinigen van het voertuig.
Doorsmeren waar nodig.

TIJDENS
1.

APPÈL

DE

ruitenwissers.

RIT

lderking instrumenten.
A1g' toestand en gedragingen van het voertuig.
ting, koppeling, versnellingsbak.

werking remmen, stuurinrich-

HA LT
APPET
'1. Koelvloeistof
.
2. Banden.
]. Lekkage.
4. Temperaturen naven en remtrommels.
!. Defecten.
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DAT'YP 408
T!'IEEWEKELIJI(SOIVDERHOT]D
Reg. nr...

Daturn........

Naambestuurder.'...'

controleer:
A. rN DE M0ToRRUTMTE
KoELVLoEïsroF, smLL DoNAXT 6.
ffi,
2. JUïSTESFELINGv,/a nmmN.('lJ mmop het langste eind).
f. VASTZITTENEN WEL: HÏIÍ,PORGANEN.
TIIRBO-COMPRESSOR,
POMP,CIROF-EN FIJNTïLTER, MDIATEIIR denk aan rubberafsluitring,
VENTILATEïIR,WAIERPOMP,
IGRTERVEI\ITfBRANDSTOFINSPUITPOMP'
IÁ.TTEKLEP,TANKTESmLL DONAX
T 6, DYNAMO,
AUTOMAAT,
STARTMoToR,
OLïEFILTER, COMPRXSSOR,
en alle leidingen en verbindingen van deze organen.
4. Open zijn van OITIILUCHTERS:
!íoRMKASTEN
VoORWTELEN,
VERSNET,LTNGSBAK,
REDUCTTEBAK,
CENTRAAL
DIFFEREN(Iaatste drie een ontl_uchter).
TIEEL EN VERDEELKASTEN
SHELLDONAXT 6, 0X - 8.
5. IEKKAGEVAN M0T0R0Lï8, KOELVLOEïSToF,
6. vnnzncnt,ïNc vAN DyNAMoEN B/A/F/ KASTJE.
AANI,íEZTG
TS EN VASTZIT.
7. AFTAPMDÏATETIRSLANGETJE
(eventueel inspectieluik verwijderen)
8. nffuHnID MOTORRUIMTE.
B. -;i5E-ÏiEnrrNc
IN DE HULL
2.
3.
4.
5.
6.
7.

c
a.

10.

Controleer:
vAN DE ïNSïRTIMEI\IIEN.(Zonder craaiende motor)
DE GEIIELEVERLïCHIïNG. (w"o. 3 ptat.8
kaarl. lampjes enz.).
DE MOERENVAN DE KORTEAANDRIJFAS. (Controle)
OLIEPETL VERSNELLÏNGSBAK,REDUcTIEBAK, TANDwIELKAsTsTÏTRINRIcHTING.
REMVLOEïSTOF
OX -8. (in twee reservoirs)
WTNTER:ANTI - \rRïEs rN ANTï - VRTESTANKJE,(tn ae zomer px - z)
(+ 1 cm). POMN VOORZIENVAN VÏLTRINACCIJ'S: REINHEÏD, PETLELECTROLYT.
GEN, ACCUDoPPEN
oPEN, KLEMMENGoED fAsT EN ïNGEVET MET px - ?, coNTRoLEER ACCUTS0P: SCHEUREN
(pwcotwee),
EN BOLVORM,COI\ITROLEER
DE ACCUBAKKEN
RUBBERMATJES
DROOGEN GETALKT+(NUEBNNSTRÏP),ONTLUCHTINGSDOP:
SCHOONEN
SCHROEFDRAAD
INC;EVET.
CANVASBEKLEDTNG
VAN: ZITTINGEN, RUGLEUNINGEN,TANDEI,,IASTUNI\TELS,
STOOTKUssENs LUIKEN' CHAUFFEURSSTOEL,
AFSOI{ERMKAPJES
oP DEUREN.
BMNDBLUSSERSEN VERBANDTROMMEL
OP AANVIIEZIGEN VERZEGELDZÏJN, ROESTVOR.
MÏNG OP DE HOUDERS.
BESTUURDERSLUïK:
a. Niet ontzet, schoon en zandvrij.
b. Werkt ver - en ontgrendeling goed.
c. ïs de periscoophouder goed draaibaar, geverfd, beweegbare delen blank en ingevei, zijn aIIe veertjes

11. DE4 soonl4pluccnN
*ffi;i;'Ë*

,s.roo*.

12. LUCHTFILTER:Alleen controleren hranneer veel in stoffig
terrein is gereoen.
1r. l,iERKïNc EN RICHTïNCaAAN!íTJZERS.
14. 4 PERïscOoPHouDERS:
schoon, veertjes in takt, afschermkapje.
15. DE AFSCI{ERMING
VAN DE ZEIERINGSKASTJES( ] X 6 + 1 X 4).
16. TWEEKLEMMEN
VERWISSELLOOP
.50 (sluiten),
verfvrij,
schroefdraad schoon
en invetten.
17. DEIIREN:Draaien deze soepel, zijn ze niet ontzet, geen speling op de
scharnieren, rubber verf- en vetvrij.
Is de vergrendeling
van de
luikjes goed, treklus aanwezig.
18. I.R.
KOPPELCONTAKTDOOS:
Kettink;e
vast, d.eksel goed, rubberafdichtingsstrip verfvrij.
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C. -BUITEN DE HÏII,L

Controleer:
1' HET HELE MECHANISCHE
cEDEELfle VAN DE STUIIRII{RICHTING. (splitpennen)
2' VmING EN SCHOIGREI(ERS:
Torsiestaven (zakt het voertuig niet-door).
Bevestiging
schokbrekers - lekkage.
Veerbladen, breuk, verschuiving.
Beugels en veerstroppen.

BEcnENzrNcsKABErs,
;::ï:ïË'Ho:ï:"1;'i:fl:lïï;
aandehuu.en
J. DEMMRIJVING:O' '**Ii3$iËi'ii* O"' IGUISKOPPELIN@N
(T4X 8).

Speling op aandrijfassen en kruiskoppelingen.
Staan de kruiskoppclingen op éón lijn.
OLIEPEIL WORMI(ASTEN
- VERDEETKASTÉN
( t-1 cm ond,er cóntroleplug).
zijn de ontruchters open (anders lekke-oliekeringen).
, Werking van de uitwcndige handrem. (Is deze roesfvrij).
4. BANDEN
EN WTELEN:stIJrÀcE (noet band worden opge6ncá"n).
SCI{ERPEVOORhIERPF,I{
VERWIJDERff, BESqIÍADIGINCiEN.
(44 rus) VEI,ITIELDoPJES.
Juiste BA-IIDENSPAI{NING,
DE BANDENVAN HET TANDEMSTEL
AAN EEN ZIJDE MOEIEI{OM 1ORSIE OP DE A]tNDRIJVING TE VOoRKOMEN
DEZEI-,FDE
DIAMETERI{EBBEI, ZITIEN I{IEL - Et{ FLEIISMOEREN
vAsr. (DRAATDE TLaNSMoEREN
NrMI'IERïos zolÁNc m Noc LucI*T rN DE
BANDAANI/EZIGIS. qIT IS LEVENSGEVAARIïJK)

(nt.r uortlcn rurvz

DEMoMEnrsr,EïrrEL
coMRor,EREN).

WIELMOEREN
BIÁNK EN TICHT ÏMiETTM{.
FLENSEN TREKBOUTEN
ROODAAMTIPPEN.
STAANWIELENt.o.v. ELI(AARin EBI LIJN.
5. sIÁvE - STEKKERDOos:
M0ETscHooN zrJN EN Lrclrr TNGETALKT.
6. RoOKcRI,NMTWERPERS
:
OI\TDERITOUD

Twee-wekelijks:
Schietbeker verwijd-eren, schoon-e_n_d.roog.maken,
en afd.ekkapjecontroleren.
schietbekerhouder invet{en met px
J, iniien-Àr'ni_et geschoten word.t.
Daarna schietbeker plaatsen.
AfrnrurcÍrcuit testen met speciaal lampje.
Onderhoud.voor het vurens
Schietbeker verwi jd.eren.
Schietbekerhouder schoorunaken
en inoliën .*g_tox !2. (contactpen d.rooglaten).
Schietbeker pla,atsen, en afàeHcapje verwijderàí.
Onderhoud na het \men:
schietbeker verwijd.eren, en d.eze reinigen van knritsrijn
(evt. net ox J2).
schietbekerhoud.er reinigen en inoriën"rnet oi
d.rie-daàr,
iál
herhalen. (zie V$
hrd.stk VIf a, punt 1 a, b, en c,
""ht""""r,
p,-i-á-Ë).
?:ll,zít
Als er geen knritslijrnwárking meer optreàctt: schietbekerhoud.er
"r, schoon en
*r.o9g.maken,_en inveiten met pX T.
Dcnretbeker ilroog monterenr. en afil.ekkapje plaatsen.

7 .. 2 SPTECEIS
}íEERVRTJ
(schoon)nu stnvrc-anvÈstrcu.
g
REFIacrORENr
schoon,-heer eí roestvrii, en verfvrij.
9 , BREEDTEOELETDERS:
in lijn met het voeiiuig, goea-àia^aibaar (5

wit).
1 0 . LUOHTKETELS:
conaens en overt. anti-vries-árïapp";:-Gi;gg"i-ii"ett"" ",
met PX-?).
1 1 . RUBBERSTOPJES
AANÏ|EZIGboven r.R.koplampen en gereed.schapkisten.
1 2 , zrrrEN DEBovENturKEN
rN GEOPEIïDE
ftnsnÀuo conó vasr, EN I{ERKEN
DETREKSTUITINCENGOED.
13. HARPSLUITINCEN:
schoon en ingevet.- (4
ligt.ontzet,
\ r -stul<s).
per sluiting
í 1 ketting en iwee sleutelriig""j

14. BRuccrÁssrFrch';ïtiïïfi^ffiËffiifii,;*,
(+i n")
vlaggetjes
verfvrij.

en verfwerk.

Glazen black-out

en nr bord.en
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D. I{ETTINK]ES EN SLEÏ]IIEÏÀINCIEN
A -12
GEREEDSCHAPKISTEN
HARPSLUÏTÏNCiEN
4
t,
VREDESKAP
a
4
4
PIONTERSREK
2
OLIEAFSCHEIDER
1
I

E. VREDESKAP

ffirrtwrssnR,
2.
f.
4.
5.
6.
7.
,.

Controleer:

vERWARMTNc
EN ErEc. KoNTAKT.

BINNENSPTEC1EL
AA}MEZIG EN I{EEL.
M]CA EN CANVASNIET DEFECT EN CANVASGETMND.
STEUNEN, BORGPAT,T,EN
EN SPELDEN, MNWEZIG.
OF IIET cEr{EEL ROESTVRIJ IS, EVENT. GENI]MMERD.
Z]TTEN DE 4 KLEMMENNIET TE LoS.
RUBBERSTRIP,NÏET GESCHEÏIRD,VERFVRIJ EN INGETALKT.
^6r.--*..

F. AT'FU]T VOORMITMILIEIIR
.I.
á

2.
,.
4.
5.
6.
7.

Controleer:
^1.
z-+
ÏNSTR. STOEL
7-Á
AtrT'UIT
I.R. KOPPELCONT.
DOZEN
3-o

.50

Controleer:

nn^^-m
^UHAAT']'
UII AFFUTT SOEPEL.

WERKENBREEDTEWïELEN TORENSLOTCOED, EN ZïTTEN DEZE VAST.
ZITSINGEL, RUGBANDEN VLOERPIÁATAANWEZIG.
ZT.TMDE 11 + 1 SIrIE]IRN]PPEI,S
ROODOMIÏJND EN SCHOON.
AFFUIT EVENTUEELDOoRSMEREN.
z x KOPPELKONTAKIDOOS:
kettingen vast, rubberafdichtingsstrip.
3 I{I'TTTNKJES + SÏ,EIJ'IELRINGEN( NONCPRT.NN ) AANÏTEZTGEN VAST.

8. z eoncPAï,T,ïtN
scgooNEN TNGEVET.
9.
10.
11.
12.

BUTFERINR]CHTÏNGVERT'VRIJEN ÏNVETTEN.
f RUBBERSTRIPSAANI^/EZIGEN VERFVRIJ.
SCHOUDERKUSSENS
OP LUIIGN NIET STUK OF GERATELD.
HET GEHEELROESTVRIJ.

G, WAARNEMINGSKïJIGR
Controleer:
1. OB.]ECT]EF EN OCUIAIR REÏNIGEN MET LENSPAPIER.
2. BEWEGENDE
DELEN ZEER LICHT' INOLIËN.
]. BTANIG STALEII BUÏS ZEER LICHT TNUETTEN.
+. CONTROLEI^IERKÏNG,EN OF I{ET CïXIfiEL SCHOON,DROOGEN ZANDVRIJ IS.
WANNEER
NODIG LICHT INTAIKEN.
5. RUEBERHoES
tÍ
n.

v rJrgJl_r\ul_l\ri.ur\

ïlffi'ffi_l,rr

3zZ en l,tr 2J8.

Controleer

:

ZANDVRÏJ, ROESTEN STOFVRIJ.
BOVENZIJDEMOET BLA,NK ZIJN (niet verven).
VERGRENDELIECHANïSME
ZEER LïCIfI INOLIËN (in gr,tCOdraagrek opklappen).
2. BEKABELTNG:SCHoON, GEENBRIUK, DAN LICHT rltïALKEN. AAt{Sr,UrrpLucc,gN
scHooN, IN TACT, EII BORGRINC.EN
VAST.
,. AMENNEVOETAB-15.
SCHooNMAIGN,
PoRCELEINEN
DEIEN VERFVIRIJ. (rubberdopje
aanw. ) COAXpf,Ue,CnU
EN MASSASTRIPS;schoon en blank.
+. TNTERCoMBOX
C 375 (s/'rCO) stofvrij
maken. I{noppen moesten vastzitten.
TENSLOTTE:Denk aan a1]e ol-iekansmeerpunten, speciaal- d.e bedieningsstangetjes
bij de motor. TaIk rubberd.elen alleen in wanneer nod.ig. Hoevàel KM
kunt U nog rijcLen, alvorens door te smeren en verversen? IS ïIW erEREEDSCHAPCOMPI,EETEN VERZORGD.
OMSCI{RÏJF HIER AL UW BIJZONDERI{EDEN
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PELOTONSFORMATIES
,,OUB
BELCOLONNE"

,COLONNE"

t c g c n l u c h t d o rl c n

(D
met\n

#)rmen

aím
,,LINIE"

,-?*
H{
nv

"eeËcHELoNEERD
NAARLlNr€c o REcHTs'

NA^R LINKS

?0

TACTÏSCI{EVERPI,AATSINGSMETHODES
Of HET
GROEI'I
GEEL
ROOD
GROEN:
1. A - Voertuig attijd
voorop.
2. Via de radio's aan te kondigen.
GEEL:
1. Aansluitende èn overlappende sprongen. (zíe bLz ?O).
2. Twee voertuigen springen ten opzichte van elkaar; de twee overige voertuigen volgen op gezichtsafstand.
Het
tweede voertuig epringt,
zodra het eerste voertuig het temein
J.
onder
controle heeft d.m.v. vuur c.q. waarneming.
ROOD:
1. AIIeen aansluitende sprongen.
2. 1 sectie van twee voertuigen springt t.o.v.
de andere sectie Gíe b]-z ?O).
3. De 2e sectie komt pas tt!-9g-]!j3tt
r" een teken (of met behulp van de radio,
of d.m.v. tekens met de arm/vlag)rvan de 1e sectie.
OP},TERKTNG:
De PC bepaalt bij rrroodrt de sprongen van de voorste
bv: rr B en C, hier 1,
1 uur - 15O - hoogterand,
voorwaarts - ïlull.
Zie verder VS 7 - 44O/4.

sectie.

Teneinde een goede samenwerking in het peloton te verzekeren, dienen de formaties en de overgangen van de ene formatie naar de andere, alsnede het rfrijden
in kLeurenrr veelvuldig beoefend te worden.
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COMMAIIDO'S
voor
0m cLemotor te starten
Gn zich gereed. te maken voorwaarts te gaan
c o Omvoorwaarts
te gaan
te gaarr
d.. On achterwaarts
e . 0m halt te houd.en
f
Orn snelheid. te vermeerd.eren
$ . Gn snelheid. te vermind.eren
On naar rechts/links
te wend.en
i . Om naar een bepaald- pr:nt te rijden
j . On een and.er voertuig
te volgen
k . On een weg te volgen
'l
On met vol gas aan te vallen
Gn d.e motor af te zetten
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: CHAUFFEURMOTORSTARTEN
:
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:
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:
:
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CHAUFTEUR-GEREED
VOORVO0RÍíAARTS
CHAUFFEUR-VOORWMRTS
CHAUFFEUR-ACHTERWAARTS
CHAUFFEIJR-HALT
CHAUFFEUR.VERSNELLEN.VOLDOENDE
CHAUFFEUR-VERT
RAGEN-VOLDOENDE
CHAUFFEURRECHTS/LINKS-VOLDOENDE
CIIAUFFEUR-RIJD
NAAR (b.v. I'IIT HUIS)
(b.r,r. VOORGAAND
CHAUFFEIJR-VOLG
VOERruIG)
CHAUFFEIJR-IfEG
VOLGEN
CHAUFFELIR-STORMEN
CHAUFFEIJR-MOTOR
AF.
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