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,NLE,D,NO:
De REPARATIEMETHODEN, GEREEDSCHAPPEN en WERKTIJDEN, in dit handboek aangegeven, hebben betrekking op alle
PANHARD-automobielen van de typen L1 (personenwagen), WL-1 (650 kg) en WL-2 (500 kg), uitgezonaera cie wagens i _

metJaegerautomatischekoppeling. I 4

a)_ Overzicht van de Groepen (zie hieronder) i -._
b) Wijze van aanduiding en indeling der Reparatiemethoden blz. 2
c) Definitie van de gereedschappen en hulpwerktuigen 3
d) Definitievan'dewerktijden 4
e) Typen- en modellen-kentekening PANHARD PL 17 en WL 5

f) Register van de constructietekeningen ó I 6g) Technischespecificatie 7

REPARATIEMETHODEN ! 7 _

a) De Reparatiemethoden zijn verdeeld in 8 Groepen welke de hoofdstukken van dit handboek vormen.

18.>Groep 1 Motor - Iniaat- en uitlaatbuizen (electrische apparatuur van de motor in Groep 7)

Groep 2: Koppeling, met bediening - Versnellingsbak - Differentieel

Groep 3: Aandrljfassen met kruiskoppelingen - Naven - Fusees - Voor- en achtervering, met schokdempers

Groep 4: Stuurinrichting (fusees in Groep 3)

Groep $: Remsysteem

Groep 6: Benzinetoevoer (tank, leidingen, pomp, carburator en bedieningsorganen) NoB. -Inlaatbuizen in Groep 1

Groep 7: Electrische installatie (incl. ont$teking)

Groep 8: Carrosserie (demonteerbare delen)

Gereed-_

schap_

Allerechtenvoorbehoudeno __
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b) Wijze van aanduiding en indeling der Reparatiemethoden (RM)

De volledige code--aanduiding van een RM vindt men steeds:

- in het RM-register van elke Groep
- achteraan elke RM, bij dewerktijd,vermelding

• ii i i

Wagentype. Volgorde-nr vande RM Aard vande bewerking

CODE CODE

Sn voor type L1 - N_,,..«_I seriemodel PL 17 J-/ 1 - voor afstëlling of controle

GS - - Grand Standing _ 2- voor demontage en montage(indien bij het qenoemdeorgaan

T - - Tigre bepaalde mechanismen of apparaten worden verwijderd, !resp.
U .- type WL - Bedriifswagens (Util.) aangebracht) •
tm - allemodellen L1 en WL 3- voor demontage en montage, Coq. vernieuwing(van het

tmt - - - Personenw, (Sn-GS-T) Bovenaan elke blz. vermeld _lenoemdî.orgaan of mechanisme zelf en in zijn geheel)
tmu - - - Bedrijfswagens 4 - voor revIsie
tmsT - - - behalveTigre
X - typeL1 - Taxi _

/ \

Groep-nr RM-nr in Groep
Benaming van de RM

lste. voorb, tm 1 06 3 Demontage en toont, van een stote_
2de. ': tm 1 07 1 Afstellingvandetuimelaars
3de. " tmsT ] 08 3 Demontageenmont. vaneencilinder (Serie)
4de. " T 1 08 3 Demontageentoont,vaneencilinder (Tigre)
Sde. " tm t 39 2 Motorvanuitw. apparatuurontdoen,resp.voorzien
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Indeling van de Reparatiemethoden*

De RM zijn verdeeld in 4 kolommen:

Kolom | - Dewerktijden, en wel:

1. De totale tijd, aangegeven aan het einde van elke RM, geldt voor de, in kolom 2 vermelde handelingen tezamen.

2. De tijd(en) voor eventueel te verrichten, bijkomende (aanvullende) werkzaamheden. Een dergelijke tijd geldt
uiteraard al léén voor de desbetreffende RM.

Kolom 2 - Beschrijving der werkw/ize door opsomming van de achtereenvolgens te verrichten handelingen

Kolom 3 - De vereiste gereedschappen **

Kolom 4 - De toelichtende afbeeldingen

N. B, - De nummering der afb. begint voor elke Groep opnieuw bij 1.
- Het register der afb. vindt men achterin het boek.

* Het nummer van de RM is altijd bovenaan de bladzijde aangegeven.
** De afkorting "contr." heeft betreffing op een momentsleutel waarbij het uitgeoefende aandraaikoppel op een Schaal-

verdeling kan worden afgelezen. In de tekst van kolom 2 is dan aangegeven, hoe groot dit koppel moet zijn.

Om een RM op te zoeken:

1. In het overzicht op blz 1 nazlen, om welke Groep het gaat.

2. In het RM-reglster van de bewuste Groep het nummer van de, in aanmerking komende RM opzoeken.

c) GEREEDSCHAPPEN

De benodigde gereedschappen, hetzij normale (algemene) of speciale, zijn in de 3de kolom van elke RM vermeld,

Een aparte_ geillustreerde lijst van alle speciale gereedschappen is achterin dit boek opgenomen.
- De vermelde gereedschappen zonder aandu_ding van maten zijn verkrijgbaar bij N.V. Automobiles Citroen - A'dam.
- De gereedschappen waarvan de maten zijn aangegeven, dienen in Uw eigen werkpeaats te worden gemaakt. Het gaat

hierbij in het! algemeen om zeer eenvoudige, gemakkelijk te vervaardlgen hulpmiddelen.
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d) WERKTIJDEN - (definitie op blz 3)

Door optelling van de RM-tijden voor de werkzaamheden waaruit een bepaalde opdracht bestaat, kan men gemakkelijk
en nauwkeurig bepalen, hoeveel tijd aan de ermee belaste monfeurs beschikbaar moet worden gesteld.

De tijden zijn aangegeven in uren en honderdste gedeelten van een uur.
Bij de vaststelling van deze tijden is aangenomen, dat aan de normale voorwaarden voor een va.kkundige en effici_nte .
uitvoering van het werk wordt voldaan, meer in het bijzonder dat:

- de monteur over de nodige vakkennis beschikt;
hij op de hoogte is-gehouden van de technische ontwikkeling van de veçs.chi I!ende modellenen hebben ondergaan;

- de overige personeelsleden waarmee hij tijdens de uitvoering van het werk te maken heeft, competent zijn;
- eventueel benod_gde nieuwe onderdelen hem zonder vertraging worden verschaft;
- de werkplaats over de vereiste gereedschappen en werktuigen beschikt;

het licht, de temperatuur en de ventilatie in de werkplaats goed en vlot werk mogelijk maken;
- de wagen in kwestie zodanig is opgesteld, dat de organen waaraan moet worden gewerkt, goed toegankelijk zijn,

en de monteur voldoende vrijheid van beweging heeft.
Voor elk karwe_ moet aan de RM-tijden worden toegevoegd:.

a) een aanlooptijd van:
O, 10 uur voor werkplaatsen op de begane grond;
O, 16 uur voor werkplaatsen met verdlepingen;
O, 20 uur voor eventueel verkrijgen van nieuwe onderdelen uit het magazijn.

b) de tijd voor proefritten vóór, tijdens en na het werk, en wel voor:
- een normaleproefrit O,50 uur
- een proefrit na een algehele revisie 1 uur

Bij de vaststelling der RM-tijden is uiteraard géén rekening gehouden met de tijd welke aan de navolgende doeleinden kan
worden besteed:

- ontvangst klant en diagnose
- üítschrlj_,en van de werkorder
- voöFbereiding van het werk
- inspectie van onderdelen
- uitschrijven van een order voor het onderdelenmagazijn
- toezicht op de in uitvoering zijnde werkzaamheden
- eventueel opmaken van een reparatiekostenbegroting

De met deze werkzaamheden gemoeide tijd dient onder de post algemene onkosten ten laste van de werkplaats-exploitatie te
worden gebracht.

N.B. - Bij wijze van vuistregel kan worden aangenomen, dat in een goed georganiseerde werkplaats het totale tijdverlet
voor bovengenoemde doeleinden niet groter mag zijn dan 20% van de produktief bestede werktljd der monteurs.
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Om het rendement van een werkplaats of een monteur tot uitdrukking te brengen, deelt men de, aan een bepaalde opdracht
bestede tijd (stel: 7 uur) door de tijd welke het volgens de RM-opgavenin dit handboek had mogen kosten (stel:.6, 40 uur). De
uitkomst van deze deling is voor ons voorbeeld 1, 09, zodat 9% m_r tijd werd gebruikt dan nodig was geweest aangenomen dat de,
op nevenstaande pagina vermelde voorwaarden voor efficiënt werk waren vervuld.
Het spreekt vanzelf, dat dit rendement van iedere monteur individueel en van de werkplaats als aeheel in het oog dient te worden
gehouden, daar de rentabilifeil van dit gedeelte van het bedrijf hiermee ten nauwste somenhangt_

e) TYPE- EN MODEL-KENTEKENEN

Aanduiding van het type: L1 - alle personenauto's
WL1 - bedrijfsauto's 650 kg
WL2 - " 5O0kg

"Met de letter(s) op deze plaats wordt het model van de
wagen aangegeven.

Achter deze letter(s) kan een cijfer staan dat verband
houdt met een belangrijke wijziging die bij het gegeven
model is ingevoerd, in het geval van A2, bijvoorbeeld,
heeft de 2 betrekking op de toepassing van klepstoters
en geleiders van een nieuwtype.

De betekenis van deze letters en cijfers kan men vinden
in de Onderdelen-catalogus nr 14.

\

Serienummer van het type

WL1 - lste nummer 1.800.001
WL2 - " " 1.900.001
L1 - '! " 2.000.001



REGISTER REPARATIEMETHODE

BELANGRIJK [

- Dit register omvat, in de: lste kolom- de AANDUIDING (BENAMING) van de RM

2de kolom - hèt WAGENTYPE waarop de RM betrekking heeft

*3de kolom - het VOLGORDE-NUMMER van de RM in het Handboek

4de kolom - de AARD van de beschreven bewerking

* Het volgorde-nummer van de RM is altijd bovenaan de bladzijde aangegeven. Achteraan elke RM, bij de werktijd-vermelding, vindt men de benaming
ervan herhaald.

- CONTROLES en AFSTELLINGEN -

lste Deel - Werkzaamheden die géén motor-_demontage vereisen

wagen type nr. RM aard RM

Eenvoudigeconditiebeurtvande motor(ontst.;. benz.toev.) tm 133 1

Volledige conditiebeurt v/d motor (ontst.; benz. toev.; kleppen ) tm 134 1

Afstelling onderbreker-contactpunten tm 710 1

Afstellingbougie-electroden tm 713 1

Afstellingstationairdraaien tm 603 1

• Controle/Afstelling benzinepomp-druk tm 611 1

Controleoliepomp-druk tm 115 1

Afstelling speling tussen tuimelaars en kleppen tm 107-A 1

Afstellingzi jdelingsetuimelaarspeling tm 107-B 1

Controle distributie-afstelllng (afstelling zelf: 132-B) tm 132-A 1

Controle dynamoriem-spanning tm 127-A 1

Controle afstelling ontluchtingsklep (afstelling zelf: 117) tm 1 13 1

- Demontage en montage van de motor: RM 135-A en -B
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MOTOR, met INLAAT- en UITLAATBUIZEN

- REPARATIE-

Motor:

Demontage en montage van een kleptuimelaar-olieleiding of Verdeelstuk ervan tm 101 3

Demonteren en monteren van een kleptuimelaardeksel en zijn pakking tm 102 3

idem twee _id id id

Demonteren en monteren van een tuimelaar tm 103 3

Demonteren en monteren van een råtulepen, tm "104 3

Demonterenenmonterenvanhet klepjein derotulepen tm 105 3

Demonteren en monteren van een tuimelaar-lichtstang tm 106 3

Afstelllngdertuimelaars(klepspeling) tm 107-A 1

Afstelling zl jdelingse tuimelaarspel ing (incl. klepspel ing) tm 107-B 1

Demonteren en monteren van een cylinder (of vernieuwing der l ichtstangkoker-afdichtingen) tmsT 108 3
idem TIGRE T 108 3

Demontageen montagederzuigerverenopéénzuiger tmsT 109 3

idem TIGRE T 109 3

Demontageen montagevan deU-flex schraapveerop é_nzuiger tm 109-B 3

Inslijpenderkleppen tm 110 4
bij_n tm 111 4

Opzuiveren en inslljpen klepzittingen gedemonteerde
Vernieuwenderkleppen cylinder tm 112 3

Controleafstellingontluchtingsklep(afstellingzelf: 117) tm 113 1

Demontage en montage van de ontluchtingspijp, of vernieuwing van het hulpapparatuur van het carter tm i14 3

Controlerenvandeoliepomp-druk tm 115 1

Demontage en montage c.q. van het oliefilter tm 116 3

Demontageen montagevan de oliepomp(incl. afstelling ontluchtingsklep) tm 117 3

Metingvande oliepomp-druken-opbrengst(pompgedemont.) tm 118 1

Revisievandeoliepomp tm 119 4

- De werkzaamheden aan de v66rzijde van de motor (distributie, poelie, enz. ), benevens het demonteren,

monteren en "in conditie brengen" van de motor, vindt men behandeld in de RM 127 t/m 135.
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* Komt slechts in aanmerking in uitzonderingsgevallen, bijv. bij storingen in één cylinder van een pas gerevideerde motor. Voor zuigerveren-vernieuwing
in beide cylinders (en ander reparatiewerk bij de twee cylinders of zuigers)verdient het aanbeveling, de motor uit de wagen te halen. Z._eRM 135t/m 153.

Inlaat- en ultlaatbuizen:

Demontage en montage van de gelulddemper tmt 120-A 3

Demontage en montage van de geluiddemper of uitlaatpijp tmu 120-B 3

Vernieuwing van de centrale uitlaatpijp (Bedrijfswagen WL 4) tmu 120-C 3

Demontageen montagevandecentraleuitlaatpijp SN-GS 121 3

idem TIGRE T 121 3

idem L4 Sn-GS 121-A 3

Demontageen montagevan een inlaatbuis (of pakkingring, c. q° pakkingflens) tm 122 3

Demontage en montage van een voorverwarmingsbuis (of pakkingenr resp. deflectors) tm 123 3

Demontage en montage van de uitlaatbuizen trust 124 3

Demontageenmontagevanr. of I. uitlaatbuis TIGRE T 124-A 3

Demontage en montage van beide uitlaatbuizen TIGRE T 124-B 3

Demontage en montage van r, of I° uitlaatbuis L 4 tm 124-C 3

Demontage en montage van beide ultlaatbuizen L 4 tm 124-D 3

Motorbevestiging via de ultlaatbuizen:

Demontageenmontagevaneenvoorsteophangrubber tm 125-A 3

Demontage en montage van beide voorste ophangrubbers tm 125-B 3

idem van 6_n exemplaar L 4 tm 125-C 3

idemvanbeideexemplaren L4 tm 125-D 3

Demontageen montagevan het achtersteophangrubber tm 126 3

- De flexibele ophanging aan de versnellingsbak is behandeld in Groep 3

Demonteren, monteren en in "conditie brengen" van de motor; werkzaamheden aan de vóörzijde

Controle dynamoriem-spanning tm 127-A 1

Spannen van de dynamoriem tm 127-B 1

Demontage en montage van de dynamo tm 127 3

Demontageenmontagevandeventilator tm 128 3

Demontage en montage van het mano-contact tm 129 3

Demontage en/of montage dynamopoelie en afdichtingsveer tm 130 3



Demontageen montagedistributiedeksel(of pakkingervan) tm 131 3

Controleopdeafstellingderdistributie tm 132-A 1

Demontageen montagedistr,tandwielen, incl. afstelling tm 132-B 3

Eenvoudige conditiebeurt van de motor tm 133 1

Volledigeconditiebeurtvandemotor tm 134 1

Demontage van de motor tmsT 135-A 3
idem bijTIGRE T "[35-A 3

Montage van de motor (incl.demontage, reiniging, controle en montage van de koppeling; zie RM 126) tmsT 135-B 3
idem bijTIRGRE T 135"B 3

2de Deel - Werkzaamheden welke motor-demontage vereisen

ATTENTIE- De tijden voor motor-demontageen -montage zijn begrepen in de nu volgende RM,
uittgezonderd 137- 139.

- De RM voor de koppeling vindt men in Groep 2.

Demontageen montagevanhetvliegwiel tmsT 136 3
r idem bij TIGRE T 136 3

Opzuiveren van het vliegwiel tm 137 4

Demontageen montagevandestartertandkrans tmsT 138 3
bijTIGRE T 138 3

Motor (gedem.)vanuitw. apparatuurontdoen, resp.voorzien tm 139 2

Demontageen montagevandecillnders ttmsT 140 3
bij TIGRE T 140 3

Opzuiveren klepzittingen en inslijpen kleppen (2 cil.) tmsT 141 4
bij TIGRE T 141 4

Vernieuwender kleppen(incl. ruimendergeleiders) tmsT 142 3
bij TIGRE T 142 3

Demontage en montage van een zuiger (lste model) tmsT 143 3
bij TIGRE T 143 3

Demontageen montagevaneenzuiger(2demodel) tm 14.3-A 3

Revisie kleppenbedieningsmechanisme bij één cilinder (of vervanging van een
klepveerstaafof-arm) tmsT 144 4

bij TIGRE T 144 4

Demontageen montagevaneencilinderbus tmsT 145 3
bij TIGRE T 145 3
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Volledige revisie van een cilinder trusT 146 4
bij TIGRE T 146 4

Demontage en montage afdichtingsring achterlager tmsT 147 3
bij TIGRE T 147 3

Demontage en montage achterlagerhuis, zonder vernieuwing rol lager (incl.
controleaxialekrukas-speling) tmsT 148 3

bij TIGRE T 14.8 3

Demontage en montage achterste rollager (incl. afstelling axiale krukas-speling) tmsT 149 3
bij TIGRE T 149 3

Demontageenmontagevandekrukas tmsT tmsT 150 3
bij TIGRE T 150 3

Demontageenmontagevandeklepstoters tmsT 151 3
BijTIGRE T 151 3

Demontage en montage van de obkkenas tmsT 152 3
bij TIGRE T 152 3

*Volledig uit elkaar halen en revideren van de motor, vernieuwen van het
voorste rol lager trust 153 4

bij TIGRE T 153 4

* Gezien de sterk varierende aard van het aan de cilinders te verrichten werk, is dit onder de "mogelijk bijkomende werkzaamheden" opgenomen.

"H-H-'H--I-'H-H" I tl I "k'k-H':_ î:î "H"
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Tijd Achtereenvoigende Handelincze_ JGereeas¢hap Atbeelamaer_

I

101 - DEMONTEREN en MONTEREN van een KLEPTUIME- J J I 2LAAR-OLIELEIDING of het VERDEELSTUK ervan (tig. 1/2) I /

1) Demonteer de twee bouten (4) en (8) bij het cilinder- en het J steek- en pijp- /carter-uiteinde van de leiding. Verwijder de drie dicht- sleutel van 14
ringsringen (3) en (9), en haal danae teiaing _7) met net ver-
deetstuk (1) weg. Voor het vernieuwen van de leiding, de inw.
wartelmoer (6) uit het verdeelstuk (1) schroeven en op de nieu- steeksl, v. 12
we leiding schuiven; de dubbelzljdig konische ring (5) door een idem
nieuwe vervangen. Nieuwe leiding in het verdeelstuk vastzet-
ten met een aandraaikoppel van 1, 2 kgm op de meer (6). momentsleutel

metdopvan 12
2) N.B. - Vóór het weer monteren van het verdeelstuk de cond;-

tie van de twee verende klepjes (2) controleren en nazien of 5
de pasnok goed zit. Ringen (3), (9) en (10) door nieuwe ver-

vangen (zes stuks). "2- '4
Schulf één ring (9) op de bout (8), steek deze door het leiding-
aansluitstuk heen, schuif de andere ring (9) er op en draai
hem enkele gangen het carter in. J// 1"
Doe hetzelfde met de bout (4) door het verdeelstuk (1), met de / 1//'-
ring (3) enéén ring (10)aan weerskanten van (1). Leg de ande- _ ./ i- ./»./ r/j
re twee ringen (10) op de tuimelaardeksels, • en schreef de bout _"
(4) met de hand de cilinder-horst in, terwijl het verdeelstuk in
de juistestandtegendedekselswordtgehouden. Fig. l

N.B. - Om het ontstaan van lekken bij het verdeelstuk (1 in
tig. 1) te voorkomen, moeten de drie afdichtingsringen (10)
gel ijkti jaig en gelijkmatig onder druk worden gezet.

ControJe op de montage (tig. 2). Als de bout (6) met een koppelj momentsleutel 'I

van 1,2 kgm aangedraaid is Om bij (7)metaal op metaal te doer' dop van 14 _.__
dragen (verdeelstuk tegen cilinder), moet men nagaan,_of bli _.ì_.;'__,_ _-_Z-¢_._.
(3) en (3')een zekere speling- hoogstens 0,7mm ten opzich- 0 _ì_'/r_._ L___-._
te van de beide tuimelaardeksels (1) is overgebleven. Of de ) .:==_=_lìì_. _._11_['_, _ 0p7

spelingbii(3) en (3') geliik is, wordt beinvloed door de stand M4X, / __ì__,_4xi

hoortVanhetverdeelstuktestaan. (4)waarvan de as ongeveer verticaal be- _ó _ç_''5_-_

Belangrijk - Bij normaal aandraaien van de bout (4) in tig. 1 pljpsl, van 14 3
moet het verdeelstuk bij 7 (tig. 21 dragen. Vaster aanzetten
heeft geen invloed op de afdichtina en kan het breken van de \/
bout veroorzaken. Fig. 2

Draai tenslotte de bout (8) helemaal vast. pijpsl, van 14

i,
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3) Controleer de olietoevoer naar de tuimelaars door de motor "Tj_ 2
stationair te laten lopen en de bout (4; tig. 1) een einaje los te pijpsl.van 14
draaien. Na het weer vastzetten alleolie van ae leiding en de '1
tuimelaardekselswegvegenen dande motorsnelìer laten 3
draaien om te kunnen nagaan, olae verbindingen volkomen
oliedichtzijn.

0, 27 Totale werktijd - RM: tm-101-3 ! •f»,_•; S
i

102 - DEMONTEREN en MONTEREN van een KLEPTUIME- x!_\',___2

LAARDEKSEL en zijn PAKKING (tig. 3) ì'_/J_"_/ : _i_ _ t

1) Demonteerdebouten (tl) en (13), en verwijderdeoleileiding pijpsl.van 14
(12), compleet met verdeelstuk (9). De ringen (10), (15) en
(8) moeten vernieuwd worden. _:_,_.ji

2) Demonteer de siuitstop (5) van het deksel, de ring (6), het steeksl, van 14
zeefie (4), het verende plaatje (7), het deksel (3) en zijn pak-
king (2), tenslotte de veer (1). Maak deze delen met benzine
schoon, en controleer of ze in goede staat verkeren. 6

3) Leg de rubber pakking (2) in de gleuf van het deksel, na hem
licht te hebben ingevet opdat hij blijft plakken. Monteer de
veer (1) en het deksel (3), en breng het verende plaatje (7) op 8
zijn plaats (bolle kant naar buiten). Schulf de pakkingring (6)
en het zeefje (4) op de sluitstop (5). Schroef deze op de
rotulepen, en draai hem aan, maar niet vàst, om de moniag_
van het verdeelstuk (9) te vergemakkelijken.

4) Breng de oleileiding (12) op zijn plaats (zie RM 101), houd het
verdeeistuk (9) met zijn drie ringen (8) tegen de tuimelaardek-
selsen schroefde bout(11), metdaaropde ring (10), eeneind- I
je naar binnen. Doe dit laatste ook met de bout (13), na hem Idoor het leiding-aanslultstuk (14) te hebben gestoken; de ringen

(15) aanweerskanten hiervan. "1'4 !'1
Als het verdeelstuk goed op het tuimelaardeksel zit, draait men steek- & pijp- /
de sluitstop (5) aan met een koppel van I ± 0,3 kgm. Vaster sleutel v. 14 /aanzetten helat niet tegen een ollelek; in dat geval de pakking-
ringen nazien. Draai daarna de bout (11) vast met 1, 2 kgm, momentsl, met
en zet tenslotte ook de bout (13) in het carter vast. dop van 14 ,,,...,.......,-.."42

5) Controleer het oliepeil in het carter. Laat de motor draaien, _í__,,-_,,I ,,'_'-,..

eerst iangzaam, dan sneller, om na te gaan of alle verbindin-
gen goed oliedicht zijn.

i 0,27 Tot. tijd - RM: tm-102/A-3 (Demont. en mont. v. een deksel

of pakking)
0, 35 Tot. tijd - RM: tm-102/B-3 (Dem.& mont. v. 2 deksel of 13

i pakkingen, zelfde cilinder). Fig. 3
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103 - DEMONTEREN en MONTEREN van een TUIMELAAR
(Fig. 4)

1) Demonteer de olieleiding naar de tulmelaars (RM 101)

2) Demonteer het tulmelaardeksel (RM 102)

3) Demonteer de contramoer (4) van de rotulepen terwijl de Wilmonda DEH
rotulezuiger (3) met een andere sleutel wordt vastgehouden, st. si. v. 16 I13

Verwijder(5)en de tuimelaardebeide onderdelen,(2),vervolgens de rotulecylinder 2 I

N.B. - De rotulecylinder (5) en de zuiger (3) behoren bij el-
kaar; hun speling varleert van 0, 006 tot 0, 020 mm.

4) Het is raadzaam om vóór de montage van een nieuwe tuimelaar
het komvormige gedeelte hiervan met een slijppasta in te slij- \

pen op de kogel van de rotulecyllnder (5).

5) Na reiniging van de tuimelaar, de zljdellngse spellng in de ge-_ 7 \
leiding (6) controleren; deze moet minstens 0, 1 mm bedragen, j

I

6) Monteer de tulmelaar (2) op de rotulepen (1),vervolgens de rotule
cylinder (5) en de zuiger (3); deze delen moeten volkomen
schoonzijn.

7) Stel de speling af zoals in RM 107 is aangegeven. Na het vast-

trekken van de contramoer (4) op de zuiger (3), moet de cylin- Wilmonda DEH 6
der (5) een slag rond te draaien zijn zonder dat zich een zwaar st. si. v. 16

punt voelbaarmaakt.
Teneinde het weer in werking komen der hydraulische inrichtin$
voor het constant houden van de klepspeling te _zergemakkelij-
ken, spuit men wat schone motorolîe door de zitt!ng (7) van het
kogelkiepje in de rotulepen naar binnen. Deze olie duwt de
rotule cylinder (5) tegen de tuimelaaraan en men kan nagaan »r Fig. 4
de ingespoten hoeveelheid voldoende is door de rotulecilin-
der ront te draaien; dit moet nu aanmerkelijk zwaarder gaan
dan na de bovengenoemde af stelling.

8) Monteer het tuimelaardeksel, en draai de _luitstop aanmet een
koppeî van 1 ± 0, 3 kgm. Vaster aanzetten helpt niet tegen een
olielek; in dat geval de pakkingringen nazien (RM 102). Mon-
teer de olieleiding, volgens RM 101. Laat de motor betrekke-
lijk snel draaien om te controleren, of alle verbindingen vol-
komen oliedicht zijn.

0,50 Tot. tijd - RM.-tm-103/A-3 (Dem. en mont. van een tuimelaar)
0, 77 Tot. tijd - RM:tm-103/B-3 (Dem. en toont, v. 2 tulmelaars, zelfde

cil.)
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-Mogelijk bijkomend: ii ,

0, 16 9) Afstelling der zijdelingse speling van de tuimelaarhiet

0,80 10) Afstelling van de tuimelaars (klepspellng)

104 - DEMONTEREN en MONTEREN van een ROTULEPEN
(Fig. 5 en 6)

N.B. - Het vervangen van de rotulepennen der inlaatkleppen

vereistv°°rafgaandedem°ntagevan'dewielkasten°f' tenmln- _ '" Fig. '5 _)J_-_

ste. de bouten van hun bevestlging op het voorhuisframe
(zie Groep 8).

1) Demonteer de olieleiding naar de tuimelaars (RM 101).

2) Demonteer het tuimelaardeksel (RM 102) en de tulmelaar I_ _,._J.L,.J_L_J_._.-_-_:_

(RM 103). ///_Ii///_11\ _íí_ j,._ç_ __Tí_:i _; _i ._i j__, ._._

3) Draai de moer (3) los, na terugbuigen van het borgplaatje (2). beitel en pijp-  J ii  fiJ r="rl'-liJ'+

Schroef twee contramoeren (7) op de rotulepen (6) en trek ze si. van 14
tegen elkaar vast; draai dan met behulp van de onderste de st. en pijpsl.
rotulepen los. Blaas het gat met schroefdraad goed uitom even- van 16
tuele zich daarin bevindende metaaldeeltjes te verwijderen.

4) Schroef de moer (3) en schuif het borgplaatje (2) op de nieuwe 38 ±
rotulepen (6). Zet op de rotulepen twee contramoeren (7) steeksls, v. 16 _A ' 2
tegen elkaar vast en draai met behulp van de bovenste de ro-
tulepen in de cylinderkop, totdat de afstand tussen de pasrand
van het tuimelaarsdeksel en het uiteinde van het geslepen ro-
tulepen-gedeelte (bij de afronding 4; zie tig. 6) 16,5 • 0,5 mm
bedraagt. Voor het gemakkelijk instellen van deze maar kan
men een mal maken, welke in tig. 5 afgebeeld is. Na instelling
draait men de rotulepen nog zoveel aan,of terug, dat de olie-
boring (8) naar de klepsteel toewijst. Demonteer dan de twee steeklsl, v. 16
contramoeren, zet de moer (3) vast en borg deze met een pijpsl, v. 14
borgplaatje (2).

5) Reinig in het bijzonder contactplaatsen aan de kant van de
klepsteel (1) en de iichtstang (5). Controleer de zijdelingse
speling van de tuimelaarhiel.

6) Tuimelaar monter_,, cn afstellen (RM 107). Olie inspuiten door
de zitting (6; tig. 7); zie RM 103.

7) Tuimelaardeksel monteren (RM 102); de sluitstop moet worden
aangedraaid met een koppel van 1 • 0, 3 kgm. Vaster aanzetten
helpt niet tegen een olielek; in dat geval de pakkingringen na- Fig. 6
zien .....
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i
" f IOlleleidina monteren (RM lOl)en motor laten lopen ter contra' . .: .. :.;_'i ...... '

le op lekkäçje ' i ! i '"': ..... '::
0,63 Totale tijd- RM: tm-104/A-3 (voor66r L _

1,04 Totale tijd- RM:tm-104/'B-3(v. tweerotulepen_.estdecyl.) -I . .-:: ::. : ,. -. . ..... ..-: ....... ::._.: ....•

- Mogelijk bijkomend: .....

0, 16 8) Afst. der ziidel, speling v.d. tuimelaarhlel
0,80 9) Afstellingdertuimelaars.(klepspeling)... _ " ': :': '_ "::: '- " " " -: :- ' ":: _:` i:

" _ « '_," ;: ; ." : i _ _ I .. ,. -.:-_,-_.-,». ... .

105 -DËMONTEREN:_eri M:0,JxI:TER.E.bl va_ het KLEPJE in de .' :._, .:,. _ , : ..... :. .,.. : .. _.; ..-_._ ._'
' ROTULEPÇN _"pëngedemont_)j_"(Fig'_..._: i .,.::i ,J.:]-:I.:, I .: _ _ ,., • . , . . . _- I ] :: . _ - F. _ :. _-.-:. 11: ,. .... . :: 1 1 - I

' Na demor_fagbvan dierotÓI_iTbn(RÑ_:)i'0_)'.handéltmen alsvolgt :' 'I\,-,._: __"A: :: «":_2
(op de werkbánk):- ' \ i--.: : - i I !
Klem de pen (2) in een bankschroef vast, met gebruik van Iood- _ I ....... .-._ I. ,__!: -:_ -_.-_.-_.--_L>:,ís.í_..

• spanplaten om de s«hroefdraäd niet te beschadigen. Demonteer _)-. s_-s_:../_-'-._--._.--"7--_7-..--í_«-.-í.Ç_?-_.-t--J:t-::-:--:íí_
de zitting (6) van het kogelklepje, en zorg ervoor dat de vul- steeksl, v, 8 _.._x.ï._._2--..-.-J..--..-..1,.-,._/t: ':zy_ .i .... . ....-...->..«/..:;-,

plaaties (1) niet wegraken, j _ .____ .... ___..I_{L_í_,j) }
Haal de pen uit de bankschroef,. en tik boven een doek voor- iì_ç'_;:-_-._ö_ç_'_'_._-"_.'q! .1_',4-"_ -- :.
zichtig het kogeltie (5), de veer (4) en het stuitstuk (3) er uit. L-_:_ç-.J_-_ "
Klem de pen weer in de bankschroef, smeer het stuitstuk (3) ,.:.»_.,.î_ .... .-.-.1--z,_._--.f_/,..,_-.__.__;-. .-..-• K-..ì,;-«_--M.-::..ç-.:.-"...S<...:.::_-:í_....-_Aí-J:íS-íçr.-.--..-......., ....;>-
licht met alle in, en laat het naar binnen glijden, met het dun-j •_'l.'.'l..,í_,::-:-- -5-.--..--;'/. í-«/,-o_;_Jf/-_.-5-" .-'.-" ' - -".-.:-i I _'-z"; ";;í._í- "?_-J-_-_-_-Pí_»_-__-'_É_r-"_;_'--_ _
ne gedeelte (waaromheende veer komt) naar de zitting toe ge- I / C{ ç _ k i

richt. . .: .:-..- . /--_'T]_.. , .,,.D _!_ ,_
Meet de afstand B tussen hèt uitelnde van het stuitstuk (3) en het 6
het uiteinde van de pen; vervolgens de a_stana A tussen de ko- 5
gel en het ondervlak van de zittingkop (6). De vereiste dikte

vande vulpiaatjesvolgt danuit de formule: Fig. 7

C = (A - B + 0, 4) + 0, 23 (mm)_O, 10 -

Men kan zich van de goede werking van het kogelklepje over-
tuigen door de kogel voorzichtig te bewegen met een in de zit -_
tingboring gestoken staat je. De slag van de kogel moet minstens
0, 3 en hoogstens-0« 6 mm zljn.
Monteer de veer (4), de koget (5), de vulplaatjes (1) en ten-
slotte de zitting (6).
Hierna kan men de pen weer monteren (RM 104).

0,20 Totale tijd - RM: tm-105-3 (bij gedemont, pen)

i

!
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Tijd Achtereenvoigende Hande|;ngen !_ereedschap Afbeeldingen
' ' ' ' t

I
106 _-DEMONTEREN en MONTEREN van een TUIMELAAR- )
LICHTSTANG (Fig. 8) I
N.B. - Het vervangen van de inlaatklep-lici_tstangen vereist I
voorafgaande demontage van de wielkasten of, tenminste, de !
bouten van hun bevestiging op het voorbuisframe (zie Groep 8).i

1) Demonteer de oleileiding (RM 101), het tu;melaardeksel (RM
102) en de tuimelaar (RM 103). _ ,-"I 'J
Trek de llchtstang (i) uit zijn koker (2). _. _// ""

N.B. - Daar de beide boivormige iichtstang-uiteinden, die in _"_Ç_---
resp. de stoter en de tuimelaar dragen, identiek zijn; kan de
li¢htstang in wiliekeurige stand worden gemonteerci. :.

Attentie: Er zijn twee lichtstang-typen: /i

1. Lengte 245, 5 mm voor Panhard L-1 en WL, waarbij de

wagenm0del-letter niet door een cijfer wordt gevolgd. //

2. Léngte 281 mm voor Panhard L- 1 en WL, waarbij achter de
wagenmoäet-letter het cijfer 2 staat (zie OnderdeJenca-

._ taiogus nr. 14). !

2) Duwde Iichtstang (1) in de huis (2) totdat het ondereinde in de
stoterkom draagt. Monteer de tuimelaar, de rotulecylinder, de
zuiger en de contramoer (RM 103). Stel de tuimelaarspeling af
(RM 107).

3) Draal de motor enige malen rond om te controleren of de spelin!
niet verandert omdat de lichtstang_ ophet moment van afstel- '1
ling, zljn definitieve stand in stoter en tuimelaar nog niet had.
V66r montage van het deksel, sehone motorolie door de zitting
(6; tig. 7) naar binnen spuiten (RM 103). /i

Tuimelaardeksel monteren; de sluitstop aandraaien met een kopJ Fig. 8
pel van 1 _+0, 3 kgm. Vaster aanzettën helpt niet tegen een i f
ollelek; in dat geval de pakkingringen nazien. Oiieleiding I

monteren (RM 10i} en motor laten lopen ter controle op lekka- ige.
t

N.B. - Deze RM heeft betrekking op het vervangen van _6n
iichtstang. In de praktijk verdient het aanbeveling, de beide i
lichtstangen van é_n cylinder te demonteren, daar bij het op-
treden van een abnormaal geluid moeilijk valt uit te maken,

"_ welke van de twee lichtstangen eventueei daaraan schuîdig i_.

0, 43 Totale tijd - RM: trm-106/A-3 (voor 6én lichtstang) !
«_:_ O, 67 Totale tijd - RM.- tm-lO6/B-3 (voor twee stangen, zelfde cyl.)
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i

- Mogeli ik bljkomend:

0, 16 4) Demont. en mont. van een wielkast (ten dele)

0, 16 5) Afst. der zijdel, spellng van een tuimelaarhlel

0,80 6) Afstelling der tuimelaars (kleçspeling).

107 - AFSTELLING der TUIMELAARS (klepspellng en zijde-
llngse speling) - (Fig. 9 en .10)

Attentie! - Deze afstelling moet geschieden bij volledig "kou-
de" motor, dus na geruime tijd stilstand. Alvorens de speling '1 2
tussen klepsteel en tuimelaar te gaan instellen, overtuige men /J
zich ervan, dat er bij A (flg. 10) enige zijdellngse speling is.
De tuimelaar moet in deze geleiding licht kunnen bewegen.

107/A - Afst. tuimelaars (Klepspeling-gedeelte)

1) Na het plaatsen van een bakje om de olie op te vangen:
Demonteer de olieleldingen (5; fig. 9), de tuimelaardeksels en 7
hun pakkingen (RM 101 en 102). •

2) Verwijder de bougies, bougie-si. _t._. j5
3) Draai de motor met de hand totdat de klep waarbi i men de af-

stelling wll verrichten, zo ver mogelijk geopend is. Teken dit
punt aan (met een krijtje op het ventilator-schoepenrad) en
torn de motor dan nog 66n volledige omwenteling ( in zijn
normale draairichfing) hetgeen met een halve omwenteling van
de nokkenas overeenkomt en de zekerheid verschaft, dat het
vöór-oploop-gedeelte van het nokprofiel de afstelling niet in d
war kan sturen.
Houd de zuiger (3; tig. 9) vast en demonteer de contramoer (4-) oogsl, v. 16
ende _otulecyllnder (2). Veeg zorgvuldig het olielaagje weg Wilmonda DEI- Fig. g
dat zich tussende zuiger en de rotulecylinder I<anbè_,inden, en
controleer of de rotulepen (1) goed vast in de cylinderkop zit.
Breng de rotulecylinder (2) weer op zijn plaats en draai de
zuiger (3) met de hand hier tegen-aan ná een voelertje van
15/100 dikte (6; tig. 10) tussende kleçsteel en de tuimetaar (7)
te hebben gestoken.
Houd de zuiger (3; tig. 9) met de Wilmonda-sleutel vast en Wilmonda DEH
draai de contramoer (4) hiertegen vast. oogsl, v. 16
Controleer of het voelertje tussen klepsteel en tuimelaargoec
zwaar gaat. Zelfde bewerking bij de andere tuimelaars uit-
voeren.
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Teneinde het weer in werking komen der hydraulische inrichtlng
voor het constant houden der klepspel_ng - na de montage van
de cylinder (2), de zuiger (3) en de moer (4) - te vergemakke-
lijken, spuit men wat schone motorolie door de zitting (7) van
de pen (1) naar binnen. Deze olie duwt de rotulecylinder tegen
de tuimelaar aan, en men kan controleren, of de ingespoten
hoeveelheid voldoende isdoor de cyl inder (2) rond te draaien;dit •
moet nu aanmerkelijk zwaarder gaan dan na de afstelling.

4) Monteer de tuimelaardeksels en hun pakkingen weer. De slult- II t

stop moet worden aangedraald met een koppel van 1 :L-O, 3 kgm. Jij
Vaster aanzetten helpt niet tegen een olielek; in dat geval de I
pakkingringen nazîen. Breng vervolgens de olieleidingen weer j
op hun plaats (RM 101 en 102).

5) Monteer de bougies met hun kappen, bougie-si. C)

6) Laat de motor lopen en controleer alle verbindingen op
ol iel ekkog e.

1, 12 Totale tijd - RM.- tm-lO7/A-1 Ó
N. B.- Om lekken bij de tuimelaardeksels en de olieleiding-
verdeel- en aanslultstukken te voorkomen, is het raadzaam,
nieuwe pakkingen te gebruiken. 7

107/B- Afst. zijdel, tuimelaarspellng (incl. klepspeling) \

Na het plaatsen van een bakje om de olie op te vangen:

Demonteer de olieleidingen, de tulmelaardeksels en hun pak-
1) kingen (RM 101 en 102), vervolgens de bougies, 9

2) Demonteer de tulmelaars (RM 103).

3) Buig het borgplaatje (12) open, demonteerde bout (11), het pijpsl.v. 10 I( 11
borgplaattje en de moer (9),

Verwljder de geleiding (8) met de vulplaatjes (10). Fig. I0
4.) Kies bij montage vulplaatjes tot een zodanig e dikte, dat de

tuimelaarhiel zich vrij in de geleiding kan bewegen, met een
speling van minstens 1/10. Een iets grotere spellng levert ge-
nerlei bezwaar op.

5) Monteer nu weer de moer (9), het borgplaatie (12) en de bout
(11). Borg de boutkop na het vastdraaien.
Doe hetzelfde bij de andere tuimelaars.
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6) Monteer weer de tuimelaars (RM 103), na het olielaagje te heb-
ben weggeveegd dat zich tussen de zuiger en de rotulecylinder
kan bevinden. Verricht de onder 107/A besproken afstelling er
spuit wat schone motorolie door de zitting (7; fig. 9) van de pen
naar binnen. Deze olie duwtde cylinder tegen de tuimelaär aan,
en men kan controleren, of de ingespoten hoeveelheid voldoen-
de is door de rotulec>,linder ron_ te draaien; dat moet nu
aanmerkelijk zwaarder gaan dan nade afstelling.

7) Monteer de tuimelaardeksels en hun pakkingen weer. De sluit-
stop moet worden aangedraaid met een koppel van 1 ± O,3 kgm.
Vaster aanzetten helpt niet tegen een olielek; in dat geval de
pakkingringen nazien. Breng vervolgens de olieleldlngen weer
aan (RM 101 en 102) en monteer de bougies.

8) Laat de motor draaien om te controleren of alle verbindingen
goed oliedicht zijn.

1, 85 Totale tijd - RM: tm-lO7/B-1
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108- DEMONTEREN en MONTEREN van een CYLINDER (Fig. 11-14)

- Demontage -

Deze RM behandelt de demontage van @én cylinder, en wel de rechter. Indien beide cylinders dienen te worden
gedemonteerd raden wij aan, de motor uit de wagen te halen(RM135)

1) Maak de electrische installatie stroomloos, bij voorkeur door de massakabel van de batterijpool los te nemen.
Demonteerde verwarmingsbuis (7), en de bougies.

2) Zet de wagen op bokken, plaats een krik onder de motor (aan de voorkant, niet onder de oliefilter-sluitplaat),
met een plankje ertussen.

3) Demonteer de vier bouten van de bumperbevestiging op het voorbuisframe; verwijder de bumper, pijpsl, v. 14

4) Demonteer de twee bevestigingsbouten met ringen van de steun der motorkapslulting. Haal deze steun weg. pijpsl, v. 14

5) Demonteer de drie moren (11) van de twee ultlaatpoorten der cy inders, verlengdesl, v. 10

6) Demonteer de twee moeten (3) van de uitlaatbuizen-bevestiging aan de voorste ophangrubbers. Krik de motor pijpsl, v, 19
iets op om de bouten te ontlasten en ze weg te kunnen halen.

7) Demonteer de vier moeren, ringen en bouten van de bevestiging ( op het voorbuisframe) der ophangrubbers, en steek en
neem deze weg. pljpsl, v. 17.

8) Draai zo ver mogelijk de vier moeren (1) los, waarmee de twee voorverwarmingsbuizen aan het inlaatspruit- pijpsl, v. 14
stuk zijn bevestigd.

9) Demonteer (onder de wagen) de drie moeren, ringen en bouten van de bevestiging der beide ultlaatbuizen aan steek- en
decentraleafvoerpijp (clriehoekigeflens), pijpsl, v. 14

10) Demonteer de bevestigingsbout van de uitlaatbuizen aan het achterste ophangrubber, en de bout waarmee de pijpsl, v. 17
dwarsverbinding der buizen aan het a¢htereinde van de versnellingsbak is opgehangen, en 19

11) Demonteer de vier moeren (5) waarmee de voorverwarmingsbuizen aan de uitlaatbuizen zijn bevestigd, pijpsl, v. 14

12) Trek de uitlaatbulzen weg (RM 124). Demonteer de driehoekige veren op de uitlaattapeinden en de tussenko-
kers van de luchttunnel.

13) Demonteer de vier moeten (met ringen) waarmee de voorplaat van de luchttunnel tegen de achterplaat bevestigd pijpsl, v. 7
Zit, verwijder de plaat°

14) Verwijder de dynamo-steun na demontage van de bouten waarmee hij aan zijn bevestiging en aan de dynamo pijpsl, v. 14
(rnoer 2) vastzit.

15) Draai de moer los van de lange dynamo-bevestlgingsbout op het carter, laat de dynamo zo ver mogelijk zakken, ringsl, v, 17
haal de riem van zijn poelie en zet hem dan in zo hóóg mogelijke stand provisorisch weer Vast öp het carter.

16) Maak van de verwarming-bedieningskabel het blnnenkabel--uiteinde vrijdoor Iosdraaien van de Schroef (6) op
de onderste klembeugel. De bultenkäbel blijft bevestigd aan de verstelbare verwarmingslucht-inlaatschuif.
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Demonteer de twee bevestigingsmoeren (9) van de bovenste op de onderste klembèugel; vervolgens de moerwaar- pijpsl, v. 8
mee de bovenste koelplaat (koellucht-geleidingsplaat) vast zit op de onderste klembeugel. Haal deze laatste m. verlengst
van de koelplaten los en schuifhet verwarmlngslucht-inlaatstukeen eindjede inlaatbuisop.

17) Demonteer de olielelding naar de kleptuimelaars (RM 101).

18) Demonteer de moer met ringen (motorcarter-ziide) en de bout (10) van de bevestiging der onderste en bovenste id.
koelplaten; verwijder de trekstang van de ventilatorkast. Haal de koelplaten en de twee achterste tussen-
schotjes weg. (Deze tussenschotjes ontbreken bij de Tigre-motor !)

19) Demonteer de arie moeren waarmee de inlaatbuísflens op de cylinderopenlng is bevestigd, pijpsl, v. 10

20) Verwijder het centrale inlaatspruitstuk, piipsl, v. 12

21) Draai de motor totdat de zuigers in hun onderste dode punt zijn (de cylinder komt dan het snelst van de zuiger
vrij) en blokkeer het vliegwlel met het daartoe dienende Wilmonda-hulpstuk. Wilmonda DAT
Draai de vier moeren op de cylindertapeinden zo ver mogelijk los en druk de cylinder van het carter st. sl.v. 17
af met behulp van de speciaal claartoe ctienende hetboom (Wilmon_a cylinderlichter). Het uiteinde hiervan moet Wilmonda DAS
aangrijpen, niet op de onderste koelribbe of de kraag van de cylinderbus, maar - zie tig. 12 - tussen deze kraag
en de onderzijde van de cylinder. ""
Draai nu de vier moeren (met platte ringen) helemaal van de bouten af en trek de cylinder weg. De tulmelaar-
llchtstangen en hun kokers komen daarbij vanzelf vrij.

22) Verwijder de rubber afdichtingen voor de llchtstangkokeruiteinden uit de klepstotergeleiders en de cylinder, schroevendr.
Leg een plaat (fig_ 13) over de onderste cylinderbouten (tapeinden) om de zuiger te ondersteunen en haal het
hulpstuk voor de vliegwiel-blokkering weg.

23) Verwijder de tulmelaardeksels van de gedemonteerde cylinder (RM 102).

N.B. - Voor demontage van de llnker cylinde, moet de wielkast worden verwijderd of op z'n minst worden
Iosgemaa_t. Ook de claxon dient men te demonteren. De startmotor kan blijven zitten.

- Montage -

24) Relnlg het motorcarter (cylinder-zljde) met benzine.

25) Smeer de nieuwe afdichtlngen voor de lichtstangkokers met een klein beetje olie in alvorens ze te monteren;
de grootste in de stotergeleiders, de klelnste in de cylinders. Deze afdichtlngen moeten bij het her-monteren
van een cylinder altijd worden vernieuwd!

26) Controleer, of de sloten van de zuigerveren regelmatig over de zuigeromtrek verdeeld zijn en smeer de zul-
ger, de cylinderbus en de ulteinden der cylinderbevestigings-tapeinden met olie in. Druk de zuigerveren in hun
groeven met de speciale klembeugel (tig. 14). Wilmonda DAR

27) Stel de zuiger op de helft van zijn slag en blokkeer hem in deze stand door het vllegwiel met het hulpstuk vast Wilmonda DAT
te zetten. Houd de cylinder bovenaan vast, en schuif hem over de zulger - waarbij de kleml0eugel wordt op-
geduwd - totdat de bovenste zuigerveren in de cylinderbus zitten. Haàl het hulpstuk uit het vliegwiel en draai
de motor om de zuiger verder in de bus te doen opschuiven. Verplaats de klembeugel tot over de schraapveer
onderaan de zuiger. Druk de cylinder verder naar het carter toe en haal de klembeugel weg zodra de schraap-
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veer in de cylinderbus zit. Wanneer de onderkant van de bus de bovenzijde van het carter heeft bereikt, steekt
men de lichtstangkokers in de rubber afdichtingen aan de klepstoter-kant. Druk de cylinder nu met zijn bus het
carter in - oplettend dat de l lchtstangkokers goed in hun cyllnder-afdichtlngen schuiven - en ga hiermee door
totdat de tapeinden 5 _ 6 mm voorbij het cylindervlak voor de bevestigingsmoeren steken. Monteer de plafte
ringen en de moeren. (Op én tapelnd komt geen rlng maar de stoel voor de dynamoverstel-arm.) Draai de vier
moeren gelljkmatig aan, daarbij diagonaalsgewijs overstekend, opdat de kraag van de cylinderbus ook gelijkma-
tig op het carter komt te dragen.
Aanzetkoppel 3, 5 + 0, 5 kgm. constr, st. si.

-0, 2 van 17

N.B. - Het gelijkmatig en even sterk aandraaien van de vier bevestigingsmoeren is van groot belang, daar het
ongelljk dragen van de cyllnderbus-kraag op het carter schadelijke gevolgen kan hebben.

Monteer eerst de onderste, daarna de bovenste koelplaat.

28) Monteer de bout, de ring en de moer (10) op de beide platen, alsmede de trekstang van de luchttunnel , pljpsl, v. 8
zonder ze vast te draaien. Dit geldt ook voor de bevestigingsmoer van de koelplaten, aan de carterzi jde. verl. si. v. 8

29) Monteer de inlaatbuis met zijn flens op de cyllnderopening en zet de drie moeren vast. pijpsl, v. 10

30) Draai de twee moeren (8) weer vast, er op lettend dat de flenspakking goed op zijn plaats zit. pijpsl° v. 12

31) Monteer de twee tussens_hotjes tussen de koelplaten (niet bij Tigre). Breng het verwarmingslucht-inlaatstuk weer op
zijnplaats, monteer de onderste klembeugel en de moet van de bovenste koelplaat; let bij het aandraaien er op,
dat c[e kraag Van genoemd inlaatstuk goed op zijn plaats zit tussen onderste koelplaat en klembeugel. Monteer
de bovenste klembeugel, met ook hier de kraag in de juiste positie.

32) Monteer de beide m0eren (9) en draai ze aan. Zet de twee koelplaat-bevestigingsmoeren nu vast, aan de zijde pijpsl, v° 8
van het carter en van de trekstang, v. verlengst.

33) Draai de moer op de lange dynamo-bevestiglnsbout weer los, breng de dynamo zo ver mogelijk naar de cylinder rings!, v. 1_
toe en leg de riem weer om de poelie heen. Monteer de verstelarm, stel de riemspanning af en zet de moer pijpsl. & contr.
(2) vast met een koppel van 1, 2 + 0, 3/- 0, 2 kgm. Zet tenslotte de moer op de lange bevestiginsbout weer vast. st. si. v. 14

ringsl, v. 17
34) Monteer de luchttunnel op de achterplaat en zet de vier moeren vast (met de rlngen ertussen), pijpsl, v. 7

35) Breng de uitlaatbuiskakers luchttunnel -tussenstukken) op hun plaats op de uitlaat-tapeinden (de grootste op
de l inker cylinder) en monteer de driehoekige borgveren (bolle kant van de cylinderkop af).

36) Schuifde uitlaatbuisflenzen op de uitlaat-tapeinden en schroef de moeren (11) hier op, terwijl de ultlaatbui- verlengde si.
zen worden ondersteund, van 10

37) Monteer (onder de wagen) de bouten van de driehoekige flens, de middensteun der beide bulzen en het achterste
ophangrubber, nog zonder ze vast te zetten. Dit dient daarna te gebeuren in de volgorde: driehoeklge contr, sl. met
flens, met een koppel van 1, 7 ± 0, 3 kgm; bevestiging aan de cylinders en de middensteun, met 9, 5 _+1 kgm doppen v. 14,
en de ophanging achteraan met 5 • 0, 5 kgm. 17 en 19;

verl. si. van
10 en 19
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38) Monteer de voorste ophangrubbers, met de 4 bouten, ringen en moeren; deze vastzetten, steek- en
pijpsl, v. 17

39) Bevestig de ultlaatbuizen aan deze steunen en zet de bouten (3)vast met 5 ± 1 kgm; motor iets opkrikken om de contr, sl. met
motorophanging te ontlasten van het gewicht van de motor, dop van 21

40) Monteer de voorverwarmingsbuizen; let daarbij op de goede stand van de deflectors en de staat van de pakking-
en (RM 123). Alle moeren vastzetten (5 en 1).

41) Monteer de bedieningskabel "CH" (6) en controleer de goede werking. Monteer de verwarmingsbuis° pijpsl, v. 7

42) Monteer de tuimelaar-llchtstangen en de tuimelaars en stel hun speling af (RM 107). Spuit daarna wat schone
motorolle door de zitting van het kogelklepje in de rotulepen naar binnen (RM 103). Monteer het
tuimelaardeksel en draai de sluitstgp aan met 1 ± O,3 kgm. Vaster aanzetten helpt niet tegen een olielek; in
dat geval de pakkingen nazien. Monteer de olieleiding van carter naar cyllnder (RM 101) met gebruik van nieu-
we pakkingringen.

43) Monteerde bougiesmetbljbehorendekappen, bougiesl.

44) Laatde motor'draaien encontroleer, of geen valse lucht wordt aangezogen (inlaatbuiscontroleren metoliespuitje).

45) Monteer de steun van de motorkapsluiting en de bumper, pijpsl, v. 14

46) Haal de wagen van de blokken af.

3, 42 Totale tijd - RM: tmsT - 108 - 3

- Mogeli jkebljkomendewerkzaamheden:

O,27 47) Zuiver passendmaken van de inlaatbuis

O,27 48) Vernieuwlng van zuigerveren (RM 109)

O,05 49) Demontage en montage van het inlaatbuis-tapeind A, fig. 33 (RM 122)

3,00 Totale tijd - RM: T-108-3 Zelfde methode, doch uitlaät slechts Iosmakenaan te demonteren cylinder°
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109- DEMONTEREN en MONTERENder ZUIGERVEREN(1 cy!,)- Fig. 15/16

1) Demonteer de cylinder (RM 108). Gebruik het houten vorkstuk om de drijfstang met zuiger vast te zetten.

2) Demonteer de zuigerveren met behulp van een daartoe dienende tang (tig. 15). Alleen de onderste zuigerveer zuigerv, tang
moet naar het carter toe worden weggehaald.

- Pas maken van de zuigerveren -

Men kan op de doelmatlgste wijze controleren of de zuigerveren goed passen, door ze in de cylinder te plaa t-
sen, de slotspeling'met voeler op te meten en deze dan te vergelijken met de gegevens in de täbe4 laij stel voelers
fig. 16.

N.B. - Voor de konische compressieveren 2 en 3 moet de letter H, nabij het slot in de veer gegrift, naar de
cylinderkop zijn toegekeerd; de kleinste veerdlameter bevindt zich dan het dichts bij de zulgerkop. Door de
beide veren tegen elkaar te houden zoals bij A in fig, 15, kan men nagaan welke zijde de kleinste middellijn
heeft.

Fig. 15



Zet de zuigers in B. D.P. «..-- I 0 9 A

Breng de houten vork op zijn plaats. Verdraai de motor Montage van cilinders op die moto,
i-voorzichtig in de draatriehting tot de zuiger tegen de : :: ten welke met zuigers voorzien van
lhouten vork rust. Draai de zuigerVeren zodanig dat de U-Flox oliesehraapveren zijn uitge-

siotopeningendezer voren onderling 120° van elkaar rust.
verwijderd zijn en plaats dan de slotopening van de U-o
Flex ring op niet meer dan 15 afstand van de hartlijn
A. (links of rechts daarvan).

Verdraai de montagering dusdanig dat

Plaats de zuigerveer montagering sehuin over de zuiger de gleuf voor een der tape!nden komt

zodanig dat de ring over de slotopening valt; schuif te liggen en trek de ring met de gleuf

de ring vervolgens verder over de zuiger, doch zorg er- door het tapeind zoals aangegeven met

• voor dat de U«Flexring niet kan wegspringen, een pij1op afb. 4.

- De vork kan eventueel vervangen worden door een twee-

tal ronde houten blokken (doorsnede = 81 min, lengte =

110 min) welke aan weerszijden van de drijfstang tussen

zuiger en carter dienen te worden geplaatst,

Houdt de montagering tegen de zuiger gedrUkt zodat het

dat de U-Flex ring tezamen houdt niet omhoog

springen. Laat de montagering zakken over de drie

bovenste zuigerveren (de bovenste zuigerveren komen

in de montagering). Druk de U-flex ring met twee

vingers aan totdàt de ring in de uitsparing van de zui-

ger valt en wel zodanig dat het mogelijk is de montage- Draai tenslotte de ring zodat de gleuf
ring verder in neerwaartse richting te bewegen, zoals ter hoogte van de drijfstang komt te
blijkt uit afd. 2. liggen en trek daarna de ring langs de

aat de montagering niet te ver zakken daar anders de drijfstang en het tapeind weg.

bovenste veren er uit kunnen springen.

De montagering, Wilmonda D 10,
waarover op deze bladzijde werd ge-

sproken is bij onze afdeling Onderde-
1en verkrijgbaar.

Plaats vervolgens de cilinder over de montagering tot

op de kraag en druk de cilinder daarna door tot de

ring vrij komt, De cilinder moet zonder verdraaiing

op zijn plaats worden gebracht. Gebruik voor het verwijderen van de

Zet de zuiger in B. D. P., zodat de vork kan worden ver- zuigerpenzekering een haak waarvan

wijderd, hetuiteindeinhet gatvande zuiger-

pennaaf wordt gestoken, op de wijze

«_ ..... die nevenstaand is aígebeeld.
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Na de slotspeling op de juiste waarde te hebben gebracht, monteert men de veren met de zuigerveertang; buig ze daarbij zo weinig mogelijk
open om vervorming te vermi jden. Breng de onderste schraapveer (5) van onderen (achteren) af op zijn plaats; vervolgens, van boven (voren)
af de tweede schraapveer (4), de twee konische compressieveren (3 en 2) en tenslotte de compressieveer (1). Verdeel de veersloten regelma-

tig over de zulgeromtrek, en smeer zowel de veren als de zulger met olle in. ] Ç_j_(_)_ì )

3) Monteer de cylinder (RM 108).

3, 69 Totale tijd - RM: tmsT-109-3 _ Iii I I I

3,27 Totaletijd - RM:T-109-3 (voor zuigerslste model)

3, 25 Totale tijd - RM: tm-lO9/A-3 (.voor zuigers 2de model)

- Mogeli jke bijkomende werkzaamheden:

Or 20 4) Reiniging der zuigerveergroeven

Zuigerveren-l:àbel v. zuigers (lste model) nr 362. 700 tot 708 en nr 362. 714 tot 722,

• bij moto ren M5 •850 cc (SERIE en TIGRE)(fig 16).

nummer omschrijving onderdeel dikte slotvorm slotspeling hoev. .nO. ,'

- _ °" mcompressie veer 347.491 2,5 mm _ // O, 7 0,9 mm 1 Fi9. 16 (zuiger lste model)
ç

3 veer (H=boven) 340.698 2, 5 mm // O, 7 - O, 9 mm 2 h

4 340. 704 4 mm //' O, 9 - 1, 2 mm
schraapveren 2

5 350.335 ' 4 mm ] ! 1,3- 1,5mm
i I _ "

Zuîgerveren v, zuigers (2dë model) nr 366. 232 en 233, bij motoren M5
848 cc (SERIE en TIGRE) (fig 16 bis).

i

nummer omschrijving onderdeel dikte slotvorm slotspeling hoev.no,

1 chroomveer 363.408 2 I I 1.4 - 1,6mm 1

2 compressie veer 363.409 2 I Ii 1, 4 - 1, 6 mn_ 1
Fig. 16bis (zuiger 2de model)

I

3 conische compressie II 1
veer {H=TOP=boven) 363.410 2 1,3- 1,Smm. ' Vóórelkebestelling

I 4 U-Flexschraapveer 361 328 4,5 - 1 onderdelen-catalogus
I .... " raadplegen !i



110

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

110 - KLEPPEN INSLIJPEN bij een GEDEMONTEERDE CY-
LINDER

N.B. - Afgezien van bijzondere omstandigheden waarin slechts
één cylinder wordt gedemonteerd, is het altijd raadzaam de
kleppen van beide cylinders in te slijpen teneinde een volko-
mengelljkmatlgekrachtontwikkelingteverkrijgen, in dat ge-
val verdient, het de voorkeur, de motor uit de wagen te halen
(RM 135) en de cylinders op de werkbank te demonteren
(RM140).

- Eenvoudig inslijpen (cylinder gedemonteerd)

1) Overbrenging van de cylinder naar de werkbank.

2) Zet de cylinder op de, in de bankschroef geklemde, houten Wilmonda DAM
spi I; demonteer de tuimelaars en rotuleonderdelen (RM 103) en
merk deze, om verwisseling bij hermontage te voorkomen. Ge-
bruik het Wilmonda-gereedschap DAZ voor demontage van de Wilmonda DAZ
klepschotels, klepspie-helften en borgringen. Neem de cylin-
der van de spil af en haal de kleppen uit de geleiaers.

3) Maak de cylinder en de kleppen met benzine schoon en con-
troleer de speling van de kleppen in hun geleiders.

- Controle op de klepsteelspeling:

De inlaatklep moet vrij zwaar in de geleider çlaan (sloeling
0,01 à 0,03 mm- bij voorkeur de minimale), de uitlaatklepdaar-
entegen gemakkelijk (speling 0, 02 _ 0, 06 mm).

1. Als de kleppen op dit puntaan de eisen voldoen en noch
de klepranden noch de klepzittingen in de cylinder een aan-
merkelijke slijtagevertonen, zal normaal inslijpen met slijp-
pasta voldoende zijn.
Houd de klep door middel van een eenvoudig hulpstuk met een
zuignapvast (3 in tig. 17) en sli jp hem op zijn zitting in.
Mocht bij het begin van deze bewerking blijken, dat een ge-
deelte van de kleprand of zitting niet "geraakt" wordt, dan
moet men deze opzuiveren met een daartoe dienende frees/
slijpsteen (RM 111).
2. Indien de kleppen teveel speling in hun geleiders hebben,
moeten ze worden vernieuwd (RM 112).

4). Na het inslijpen kleppen, zittingen, cylinderboring,
gaskanalen en tuimelaarruimte goed met benzine i
schoonmaken. Zo mogelijk met perslucht drogen. I
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Controle op de afdichting der kleppen:

5) Maak het bougiegat dicht met een oude bougie o.i.d., breng
de kleppen op hun plaats en giet in de compressiekamer een
•kleine hoeveelheid petroleum of gasolie, die niet mag weglek-
ken als de kleppen goed. afsluiten.

6) Smeerde klepstelen-en klepranden metolie in, steek de klep-
pen in hun geleiders, breng de houten spil in de cyllnder en vVilmonda DAM
.keer deze om.

MOnteer op de sree van één der kteppen de klepschotel, de
beide halve klepspie_n en de schotel-borgring. Druk met een
schroevendraaier a.i.d, de vork van de torsiestaafarm (klepveer- /1
arm) tegen de. klepschotel aan. 'x
Alvorens-de schotel op de tweede klep-te monteren: controleer "_ ,_:í_

of de vork van zi:jn .torslestäaf-arm .3, 5 mm (bij de Serie-motor .(_íjì_
of 5 rnm (bij deTigre--motor)boven de klepstee blijft. Zoniet _,,_
dam moet de spanning van. de torsiestaaf (klepveer) opnieuw ,

worden af gesteld (RM 144). i!__.._L_._"Isdie spanning juist, oefen dan met het Wilmonda-gereedscha ,,i-I ,.3DAZ vo döende druk op de torsiestaaf-arm uit om de schotel en i
de beide klepspie-helften te kunnen monteren. Deze laatste

brengt men met een zeer spitse tang op hun alaats. Neem ver .........................................................__!!

- :!i!!!i!i!_!_!i!_!iii!_:!i!i!i!_!_!i!i!i!iii!i!iiiiiiiiiiiiiiii!iii_iiiii_i!iii_Eiiiii_i_i:i:" _ " :::: ::::::_:::i::::::_:i:i

•volaens het .aenoemde gereedschap weg, en monteer de schotet-i

borgring, iiiiii;i:ii!iiiii!i!!ii!iiii!!_:S;:_.... _ii, !!!i!iii!i!!i!:!iii
Breng de tuimelaarsenrotuleonderdelen op hun plaats iii!i!ii!iiiii!iiiii:iii:i:!iii:y. ":': :'W= _" _ X'l' r "::_::_ç_

(RM 103) waarbij de rotutezuiger en de.contramoer _r _._--_,..._x__..::_::.:_:i i !

met de hand worden aangedraaid, i!i!i!i_i!ii!:!.!.: • .
... _ . . . !!!_i_i!iii!

O, 65 Totale tijd - RM: tm-1 10-4 (kleppen inslijpen bij een gede- i!, "'- , \ç _,,,1_'_,.// "\_.\ \ "_ii._:'_.iiiili
monteerde cylinder)...:_: .,_ \-._._../_í.__.,/_.'«.d/!/,,,_-_lì__',/I "lA _ ._..,_,:..::.

111- OPZUIVERENen INSLIJPENvandeKLEPZITTINGEN _ _)
bij een GEDEMONTEERDE CYLINDER (tig. 17). :!i ',,, '_._.,{.,' "_--,ç ::: !ii!

'"_'_ç\\ _'_"'_ì,__ _T//,_. _t, ,'::i_' .,. - ', )_ ...':Y 7/,,i:.:_
1") Breng de cylinder voor behandeling naar de werkbank over. ii!:!..,_,,,,. '. _____ :',,"..r'/,::::Ç_ -

:_..:.:._,_., -_._...C_______ r- ..:-////:/,/__::: ':.':_:;:_:Xx,.... /////////_:':. •::
. i!ii!i_:"'_'_-, _«--/!,",i!ii!!ii!

2) Demonteer de tu'me'aars en rotu'eonderde'en (RM 103), voorzie i::iii::çX_'_:_::\_:'::!_,_,._,_, _ ./_"í//:i::iii::ii::iii/'_'_'t:.:.::.
ze van een merkteken_ demonteer de borgringen, klepspieen en .....:.:i:i:i:.ç.,,.-,_ì_\ :', / /,'. _:'-_::::::.:.:.::.:.:
schotels van de kleppen; haat de kleppen uit de cyl inder (RM :::::!::::::'.:.:.::.::_Z',_,":«ò:"_",""_"k__.:._ ,_,_í/_._,_,,tx.___,,çW,,._«_---1;/j_"ii:..:::::'_:!:::::_:!:::!:i::::...........
110). ::::::::::::.::::.." _\'_._ "_ì'-,__ _, .::::_:_:::::.:...................,, ,_'_:_í:'i - ,- ...:.,.«............._'_._'_'_--____._-----_« _ _._í_ "_J_i:*»:'.'«

3) Reinig de cylinder en de kleppen met benzine en controleer !::ii::i::i::i::]::iiiiii::ili::i_::...._._"---_.?:_--_c.._....1,/} "_-/ _iii::!i!iii!iii!_
de speling van de kleppen in hun geleiders (RM 110). ii!i!!ii!iiii::iiiiiiiiii::i!!!iiiiiiii]i::iii::i_i_-_,:_._--_'_,_, _"_iiiiiiiiiiiiiii:

F_, ]ì«,,
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4) Het opzuiveren van de klepranden en de klepzittingen ge-
schiedt met speciaal daGrtoe dienend gereeaschap.
Ontkool de verbrandingskamer met een staalborstel of schraap-
staat, steek eengeleiaings_pil (4 in tig. 17) in de klepgelei-
der en zuiver de zitting op met een aaaFvoor bestemde frees/
slijpsteen, electrischaangedrevendoor middel van een flexi-
bele as (1 en 2 in tig. 17).

Het gaat hierbij om N»rton frezen Zslijpstenen van de volgende
typen:

In laat : 046mm-hoek 45° /30 °
Kenieken PSA 200 $5/ bFons of gieti, jzer

Uitlaat: 044mm-hoek 45° /30 °
Kentek.en PSA 200 SS/staat

5) Na het opzuiveren: instijpen.,met gewone slijppasta; vervolgem
grondige schoonmaak van de cylincler, kleppen, zittingen, enz.

6) Controleer de a.fdichting van de kleppen (RM 110)..

7) Monteer de k-leppen (met o/Je ingesmeerd),, de k tepspiel_n en.
schote!s; controleer-de spanning van de torsiestaafveren (3,5
mm voor d.e .Serie-_motor, 5 rumvoor de Tigre-motor) (RM 144).
Monteer de tUimelaars en rotuleonderdelen(RM 103)_ J

8) Monteer de cylincler op het carter.

0,75 Totale tijd ° RM: tm-111-4 (Opzuiveren en inslijpen van de

klepzittingen bi j eengedemonteerde cylinder) ,. II
- Mogelijk bijkomend:

0, 19 9) Opzuiveren der kleppen (incl.ontkolen;6én cylinder)
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I N LAAT
112 - VERNIEUWING der KLEPPEN bii een GEDEMONTEER-
DE CYLINDER

- Overmaat-kleppen (tig. 18 en 19) overmaat

Zowel voor de 'inl0at als voòr de uitlaat zi jn kleppen verkrijg- ingegraveerd
baar met een steel-_overmaat van Ö,03/0,06/0, lOmm. Het getal
3, 6 of 10 is in de klepsteel gegraveerd. Bepalend voor de keu-
ze is uiteraard de verhouding van de geconstateerde tot de
voorgeschreven klepsteel-speling.

Controle van de klepsteel-speling (RM 110)

Indien een klep met O;03mm steel-overmaat nog teveel speling
heeft, Naar-de O,06 mmovermaat te zwaar door de geleider gaat,
moet deze laatste worden gebruikt nadat met een verstelbare
ruimer de geleider op een zodanige boringdiameter is gebracht,
dat een inrtaatklep 0,01 _ O, 03 min, een uitlaatklep O, 02 à

• O, 06 mm steelspeling heeft.
Een nieuwe klep moet in elk geval worden ingeslepen met s ijp,
pasta, volgens RM 110. Vo!gde daarin gegeven aanwi]zingen
om te bepalen, of de zitting soms moet worden opgezuiverd.

1) Breng de cylinder.voor behandeling naar de werkbank over.

2) Demonteer de tuimelaars en rotuleonderdelen (RM103), voorzie
ze van een merkteken; démonteer de borgringen, klepspieen en
schotels van de kleppen; haal de kleppen uit de cylinder (RM
110).

3) Reinig de ¢ylinder en de kleppen met benzine en controleer " ""-\
de speling, der klepstelen (RM 110). Kies de nieuwe kleppen en '.,
ruim zo nodig de geleiders op.

4) Slíjp de kleppen met slljppastaop hun zittingen in. Zittingen " .
opzui, veren in geval van aanmerkelijke slijtage (RM 111).
Reinig vervolgens de kleppen, de zittingen en de cylinder.

5) Controleer,of de kleppengoedafdichten(RM110)'. _ ,_ zí.3,5

6) Manteer de kleppen.(metolie ingesmeerd), de klepspieen en N e 353604 (standaardmaat 0' 7,97)schotels; controieer de spanning der torsiestaâf-veren _,3, 5 mm . .

voor de Serie-motor;'5 mm voor de Tigre-moror)(RM 144). J"N_ 353.851+ 0,03 mm

Monteer de tuimelaars en rotuleor:_derdelen (RM 103). verkri jgbare over- j 353.
7) Monteer de cylinder op het carter, maar kleppen _ N'_ 852 ..I-0,0ó m_.J

Attentie! LN'--353.853 + o,1o
Indien ook een klep met de grootste steel-overmaat (0, 10) nog _-_. [_.
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UITLAAT
te veel speling blijkt te hebbeni moet uiteraard de geleider
worden vernieuwd. Evenzeer is een nieuwe zitting vereist wan
neer de oorspronkelijke n_et goed meer kan worden apgezuiverd
Aangezien deze beide bewerkingen slechts met speciale hulp-
middelen kunnen worden uitgevoerd (oven, vloeibare stikstof,
pers, enz.)_ verdient het ten zeerste aanbeveling, de desbe-
treffende cyllnder(s) ter behandeling op te sturen aan
Automobiles Citroen N.V. - Amsterdam.

0, 75 Totale ti jd - RM: fin- 112-3 (Kleppenvernieuwlng bij gedemont.
cyl.)

- Mogelijk biikomend:

0, 12 8) Ruimen van de klepgeleiders (één cylinder).

113 - CONTROLE op de AFSTELLING der ONTLUCHTINGS-
KLEP (tig. 20 en21)

Attentie - Een verkee_de afstelling (waardoor de ontluchtings,
poorten in het dikste gedeelte van de verdeler-aandrijfas niet
op het juiste moment de doortocht vrij geven) kan leiden tot
olieverlies door de ontluchtingspl]p of onder de verdeler enz.
Het is dus van groot belang, dat de genoemde aandrijfas de
goede stand krijgt (via de oliepomp) ten opzichte van de
nokkenas.

Voor de afstelling gebruikt men het Wilmonda-gereedschap Wiimonda DEQ
DEQ, waarvan de wiizer (3) verdraaid kan worden als de ge-
kartelde knop (4)losgeschroefd is.l_ij het voltedíg i nschroeven
ervan, met het onaereincle in een gat van de plaat, wordt de
aàndri jfas geblokkeerd. "" _" i

" Æ "\_ 1

1) Maak de electrische leldingen stroomloos. Demonteer de . ' _ I

stroomverdeler met zijn onderplaat. Stel de zuigers in hun "'" _ I
BDP (putje in het vliegwiel moet zich precies in het hart van I
het cartervenster bevinden) (tig. 20). Zet het vliegwiel vast . . l
met hetdaartoedlenendeWilmonda-hulpstukDAT. Plaats het Wilmonda DAT I - I
DEQ-toestel bovenop het hulpapparatuurcarter, met de knop i__ ' ,_»5

(4) Iosgedraaid totdat de wljzer vrij kan bewegen. Breng het _'«_O353.605 (standaardmaat _ 8, 451 'schroevendraaier-vormige onderelnde (5) van DEQ in de mee-

neem-gleuf boven in de aandrijfas; daartoe moet zo nodig de 353,854 + a, a3 mm
wijzer (3) worden verdraaid. Zet de plaat op het carter vast verkri j abare over- j

met de schroef (2)° schroevendr, maar kleppen l Ns3S3.855 + a, a mm
De wijzer moet zich nu tegenover _én der beide merktekens L N _ .35,3.8.56 ..t- a, 10 mmj (2) bevinden.
Isdit niet het gaval, dan dienen de o_._luchtingsklep en daar- Fig. 19
na ook de ontsteking opnie,_w te worden afgesteld, na demon-
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rage van de oliepomp (RM 117). Voldoet de stand van de wij- î /_X
zei- aan bovengenoemde eis, neem aan het DEQ-gereedschap I

weg,'electrischebrengverk_inding.aeverdeier weer op zijn plaats en herstel de __.._i_i: ç__.__'_'_:;l_ì_.- B.D.P.

2) Controleer de afstelling van het ontstekingstijdstip(zie Groep
7).

0, 15 Totale tijd - RM: tm-113-1 _:_ç_ "'"

N.B. - Hët merkteken (1) op de plaat van het Wilmonda-ge- .-.--_._ --(Q "'"
reedschap DEQ wordt alleen gebruiktvoor de afstetling bij een \--,_ - Frg. ;_0
motor met in het hulpapparatuur-carter slechts één ontluch- _"" """,
tingspoort,_ inalaats van twee. Dit is het geval bij cie Dyna,
typeX. (S5motor). 2
Voor het controleren van de afstelling der ontluchtingsklep o

wanneer het hulpapparatuur-carter gedemonteerd is (zoals bij ,3
eenvolledige motorrevisie)dient het Wilmonda-gereedschap
DEG.

- Afstelling van de ontluchtlngsklep -

Deze kan slechts worden uitgevoerd bij gedemonteerde olie-
pamp; zie hiervoor RM 117.

O. .
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1i4 - DEMONTAGE/MONTAGE van de ONTLUCHTINGS-
PIJP of VERNIEUWING van het HULPAPPARATUUR-CARTER
(tig. 22)

Demontage - 3 _ (_
1) Maak de massakabet aan de min-pool van de batterij los, of

sluit de stroom af met de hoofdschakelaar van de batterij. Haal
de electrlsche leidingen van de startmotor en de dynamo en
de primaire stroomdraad van de verdeler af, Trek de kabel-
kappen van de bougles los, 2 5

2) Maak de beide benzlneleidingen van de benzinepomp los. "1 J
Demonteer de schroef (3) waarmee de verdelerplaat vast zit
en verwijder de onderdrukleiding van de vacuumregelaar.
Neem de verdeler met plaat en kap weg (zie Groep 7).

3) Demonteer de benzinepomp, met bedieningsstang stater en iso-
latieplaat (zie Groep 6),

N.B. - Bij sommige motoren, uitgerust met een electramagne- 6

tisch bediende Du_ell_er startmotor, moet voor demontage van \
de benzinepomp eerst de startmotor worden weggenomen.
Men doet dan beter, het hulpapparatuur-carter, compleetmet 8

pomp van het hoofdcarter af te halen en daarna de pamp te _ ......_.f._

demonteren. De startmotor kan dan blijven zitten. Bij hêtweer
monterën van het hulpapparatuur-cat'ter moet men, alvorens
dit over de motorcarter-tapeinden te schuiven, met een schroe-
vendraaier de pompbedieningsstoter in zijn boring terugdruk-

ken, totdat het boveneinde van de aandrijfas op die hoogte g,_,,,_
gekomen is en de stater niet meer weq kan. Bij verder zakken

van het kleine carter komt hij dan vanzelf tegen het bedlenings- F ig. 22

excentriek te rusten. _,_,_,_j.._._4) Demonteer de dynamo (groep 7), vervolgens de onttucht_ngs- ._

pijp-bevestigingsklem (9) van de luchttunnel achterp aat. steeksl.en pijp _ __"_..c_.¢
5) Demonteer de zes moeren (5) waarmee het hu papparatuur«car - sl.v. 10;id. met /• verlengstuk

ter op het motorcarter vast zit (onderlegringen bewaren i) en
neem het hulpapparatuur-carter weg. ç

N.B. - Meestal zal de aandrijfas met het carter mee worden
getrokken, maar het is ook mogelijk dat hij in het motorcarter
achterbl_jft. Laat hem daar zitten als vernieuwing niet nodig is« I

6) Verwijder de rubberring (4) boven uit het kleine carter. De-
monteer de drie moeren (1) waarmee dç _ntluchtlngspijp tegen
het carter is bevestigd.
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7) Reinig het kleine- en het motorcarter met benzine. Krab de papieren pakking (8) weg, na de opening van het
motorcarter met een doek te hebben dlchtgestopt.

8) N.B. - Indien men niet over het Wilm0nda-gereedschapDEQ maarwêl over een DEG beschikt, kan men van
deze gelegenheid gebruik maken om de afstelling van de ontluchtingsklep te controleren. Als de DEG-plaat
over de motorcarter-tapeinden is gelegd, moet de onluchtingspoort zich tegenover de met (2) gemerkte inkeping
bevinden.

- Montage -

9) Ña controle der ontluchtlngsklelp-afstelllng smeert men de papieren pakking (8) aan beide zijden met vloei-
barê pakking in.

:N. B. -Als de drijfas verwijderd is, kan bij hei weer monteren geen vergissing worden begaan daar in verband-
met de excentrische meeneem-gleuf slechts é_n stand van de as mogelij:k is.

Monteer de rubber ring (4) boven in de aandrijfas-"opening" van het hulpapparatuur-carter.
Monteer de ontluchtingspijp tegen het carterna te hebben nagegaan, of de openingen van de oliepom p niet pijpsl, v. 10
zijn verstopt. Een nieuwe pakking gebruiken en deze met vloeibare pakking insmeren.
Plaats het kleine op het gröte carter -Waarbij de twee cer_treerringen (7) goed op hun plaats moeten komen -
en zet het vast met de zes moeren (5) en ringen (6). verlengde pi jpsl.

10) Monteer de öntluchtingspijp-bevestigingsklem op de achterplaat van de luchttunnel, v. 10 steek- &• pijpsl, v. 10
11) Monteer de dynamo (zie Groep 7).

12) Monteer de benzinepomp met stoter en isolatieplaat (gr° 6).

13) Monteer de verdeler met zijn onderplaat; vastzetten met schroef (3). Koppel de onderdrukleiding aan de va-
cuumregelaar.
Maak de beide leidingen aan de benzinepomp vast. Bevestlg de kabels aan dynamo en startmotor en de primai- pijpsl.v. 14,
re stroomdraadaan de verdeler. Druk de kabelkappen op de bougies. 10en 7

14) Sluit de batterij weer aan en controleer de afstelllng van het ontstekingstijdsti p (zie Groep 7).

1, 17 Totale tijd - RM: tm-114-3

- Mogelijk bijkomend:

0, 12 15) Afstelllng van het ontstekingstijdstip (Groep 7)

0, 13 16) Vernieuwing van tapeinden (benz. pomp en ontl.pijp)

0,82 17) Afstellingvandeontluchtingsklep(RM 117)



115/116

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedrschap I Afbeeldingen _ .

i

I
115 - CONTROLEREN van.de OLIEPOMP-DRUK (tig. 23)

Controleer het oliepeil in het motorcarter; demonteer de be-
vestigingsbout van het olieleiding-verdeelstuk voor de ruime- steeksl, v. 14 , î
laarsmering,bij één cylinder. ', :
Monteer inplaats daarvan het manometer-aansluitstuk, met de
manometer (Witmonda DEB); pakkingringen gebruiken. Wi lmonda DEB _-.
Meet de oliedruk bij een motortoerenLal van 2000 t/m, als de

• U - -

ol)e een temperatuur van ongeveer 80 heeft; deze druk mag "_
niet lager zijn dàn 200 gr./cru 2. • • -

0, 13 Totale tijd - RM: tm-115-1 , - - :_.
/ //

N.B. - In geval van te lage druk moet tot revisie van de olle- " «- ;"
pomp worden overgegaan (RM 119). i/. ,..

,'/ , .

/

116- DEMONTAGE/MONTAGE, c.q. REINIGING, van het ._._ : :"• :_. . . -..'-"
OLIEFILTER(fig. 24) , ii _«\ __ :'__

/ , ,

1) Plaats de wagen boven een werkkuil Of op een hefbrug, even-
tueel op btokken. ' "/ ri.,

2) Maak de cartersluitplaat en zijn omgeving schoon; demonteer
de bevestigingsmoer (1)van de borgplaat (2) en haal deze pijpsl, v. 10
weg. Zet een bakje o.i.d, ander de motor om de olie op te
vangen, en schroef de stop (3) uit de sluitplaat, pijpsl, v. 17

3) Demonteer de overgebleven vljf bevestigingsmoeren (1) (met pljpsl.v. 10
onderlegringen) van de cartersluitplaat (4) en zijn pakking(5).

4) Demonteer de moer (6) en veerring waarmee het filter (7) pijpsl.v. 10 Fig. 23
tegen de ollepomp bevestigd zit en neem het filter weg. "

N.B. - Het konlscheoliefilter _fig. 25) kan inplaats van het
cylindrische worden gemonteerd, op voorwaarde dat:

1. het centrale tapeind wordt vervangen door é(_n van andere
afmefingen, en met lage moet;

2. het zuigbuisuiteinde onder 20 graden wordt afgeschuind
(fig. 25).

I
Wij bevelen deze wijziging aan, daar ze het gebruik van een
magnetische aftapstop mogelijk maakt.

5) Reinig het filter met benzine en droog het met perslucht. Zorg
ervoor dat geen'enkel metaatdeeltje binnen-in achter blijft. .

: 6) Houd het filter tegen de oomp, monteer de verring en de mner ,contr. si. met
(6),endraaidezevastmete_nkopDelvarO, 5fot 1,0 kgm, _don van 10
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cylindrisch oliefilter (Iste model) zonder magnetische
aftapstop

Brengde pakking (5) en de sluitplaat (4) op h0n plaats, mon-
teer de vijf platte rinaen, de veerringenen de moeren (1),die contr, sl.m. dop FJg. 24 7' _
met 0, 5 tot 1, 0 _gm moeten woraen vastgezet. (Bewaar van 10 \"
één moer en _én veeriing voor het vastzetten van de aftapstop- ì
borgplaat .) Monteer de aftapstop, met zijn pakkingring en contr, sl.m. dop ';

araai hem aan met 3 tot 5 kgm. van 17 6 _"
Monfeer de borgingsarm en zet deze met ae laatste sluitplacf-
moer vast. 5

7) Wagenweeropdégrondzetten, zí

8) Olle in het carter weer op peil brengen. í'Ç_":"«":'_-

0,53 Totale tijd - RM: tm-116-3

- Mogelijk bl jkomend: 3

0, 07 9) Vervanging van het centrale tapeind en afschuinlng van de
zuigbuis voor de montage van een konisch filter en een mag-
netische aftapstop.

117 - DEMONTAGE/MONTAGE van de OLIEPOMP, incl. _ ! "<"_
AFSTELLING ONTLUCHTINGSKLEP (tig. 26 en 27) _ (_ _ ",

1) Koppel de batterij af (hoofdschakelaar of massakabel). Demon- '1 _"-_._ _li_\ilîl_ Y_,,,._ç

teer de verdeler met kapen onderplaat. . 4._:_.__í_#__.,/f"' __,.Stel de zulgers in hun BDP (vliegwielputie in hartvan carterven- j( f<.«-_--

ster) en bl°kkeer het vliegwlel met het Wilm°ndahulpstuk DAT'lWilm°ndaDATj Ççii:_"¢__" .... _Çí i ç_ _X_kJ!!i!l

Monteerhet Wilmonda-gereedschapDEQ(tig. 27)op het hulp-
apparatuur-carter (RM 113). IWilmonda DEQ

De afstelling van de ontluchtlngsklep is juist, indien de be- _ _ _\_, L_j_','%,_jíí_-, -" ,_-"-L...I_1 Iweegbare wl]zer tegenover één der beide merktekens (2) staat. _.'"_:«« -;::-_........ _-».,,.. _ .ë,7 •.

Zo niet, dan moet de o.iepomp worden gedemonteerd voor het ' "J '"_.:"_ ,"_:"",/"°".:i"j_2t2.:::::,_"_" ,.:... ,,.' /!-

opnieuw afstellen. !_ l"' » «, ""ii"_\_\_''='_'__ ":

-Demontage van de ollepomp - \ì\4,_._,í_e:i'i_!_:;' \_\_(\_"-\\\ì!
2) Plaats de wagen boven een werkkulJ of op een hefbrug. \'\.___,_'_[_t_ _ \_ij .... .

3) Zet een bak o. i.d. onder de motor en tap het carter af (RM ,,_.._3 ,,' },,'
116). ,,.::_í_"_,, '6 ........'_, ,,v .

i'!:: .....
4) Demonteer het ollefilter (RM 116). 1 xX_ï,_ ç_ìt... -

5) Demonteer de vier moeren en rlngen (1 in tig. 26) waarmee de lpiipsl, v. 10 ",...... ,.:t_

pomp in het carter bevestigd is en haal de pomp uit elkaar. ,_ ....

6) Relnigeeninspecteerdedelenvandepomp. _-î_"

konisch oliefilter (2de model) met magnetische aftapstop
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, . J 3

- Montage (pomp) en afstelling (ontluchtingsklep); tig. 27/29 2 / I 0
7) Stel de wijzer (5) van het afstellingsgereedschap tegenover het Lmerkteken (2/ en draai de knop (6.) vast om de aandrijfas

van de ontluchtings_chuif te blokkeren. '1 ' "
Smeer ae oliepomp-pakking met vloeibare pakking in, en schuif i
ze over de v,ler carter-tapelnden. I
Breng gelijktijdlg het pomphuis (3.- tig. 29) op zïjn plaats en I
het aanclrijftandwiel (5) in aangrijping met het schraeftandwlel
ap de nokkenas. Monteer het aangedreven pomptandwle (2) en
probeer, of de tong waarin de a.s van dat tandwiel eindigt, in
de meeneem-gleuf van de verdeler-qandrijfas wil schieten ter-
wi jl anderzi jds het tandwlel zelf in het drijvënde pomptandwiel
(7) pakt. Lukken deze beide dingen niet tegelijk, dan moet de
ingrijping van de twee schroeftandwielen (op de nokkenas en
boven-op de pomp) worden Veranderd.
Haal tot dat doel het tándwiel (2) weer weg, trek het pomp-
huis (3) met zijn schroeffándwiel (5) vrij van het nokkena_- Fig. 26
tandwlel, verdraal (5) é_n tand, en zet hetgeheel weer in elkaar..
Ga op deze wijze dóór totdat de bovengenoemae tong in äe
meeneem-gleuf past als de pomptandwielen (2) en (7) in eikaar
grijpen. De afstelling van de ontluchtingspoorten is dan in Orde
(Controleer tijdens de bescht'even werkzaamheden vel l igheids-
halve, of het Wi lmondaygereedschap de verdeler-aandri jfas
inderdaad in de juiste stand blijft vasthouden. J
Monteer tenslottehet pompdeksel (t in fig. 29) met de vier tpijpsl, v. 10
moeren en onderlegringen.

8) Monteer het oliefilter, de carterslultplaat, de aftapstop en
zijn borgplaat (RM 116).

9) Demonteer het gereedschap en monteer de verdeler. _chroevendr.

10) Zet de wagen weer op de grond en vul het carter.

11) Controleer de afstelling van het ontstekingstijastip.

1, 05 ?otale tijd - RM: tm-117-3

- Mogelijk bijkomend:

0,09 12) Afs_elling van het ontstekingstljdstlp (na controle)

I 0,23 13) Metingvandeoliepomp-druk en-opbrengst (RM 118)
": «.

j Fig.27
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118 - METING van de OLIEPOMP-DRUK en -OPBRENGST (pomp gedemont.) (tig. 28)

1- Naaldkraan 2 3
2 - Manometer 0 - 4 kg/cm 2

3 - Handboormachine o.d. "1 I _ J8
4- Meenemer J ............

.5-Steunplaat . Ó
6- Ontlastklep

7-Oliebak :-_ - /_ _ "ì
11- Thermometer _- bl,_.,, (d_í

Fig. 28

Gebruik voor het meten van de pompdruk een hulptoestel, bestaande uit een bak met olie en een steunplaat waarop de oliepomp wordt gemon-
teerd alsmede een afvoerle!ding met een manometer (0 tot 4 kg/cm2) en een naaldkraan. De aandrijving van d8°pomp kcrn het doelmafigsf geschie_-
den door middel van een electrische handboormachine o. i.d., met. inplaats van de boor een meenemer voor het meenemen van de

• tong waarin de as van het aangedreven pomptandwiel eindigt. Beproevingsomstandlgheden:met olie van de vloeibaarheidsgraad SAE 40, op een
temperatuur van 80°, moet de pomp een opbrengst hebben van minstens 58 liter per uur, onder een druk van 2 kg/cm _-en bij een toerental van
1260 omw/mim Wordt deze mlnimum-opbrengst niet bereikt, controleer dan de radiale en de zijdelingse (axiale) speling van de tandwielen. Géén
van deze beide mag groter zijn dan 0, I mm (RM 119).

0, 23 Totale tijd - RM: tm-118-1 (pomp gedemonteerd)
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119 - REVISIE van de OLIEPOMP (tig. 28 en 29)

1) Plaats de wagen boven een werkkuil of op een hefbrug, even-
tueel op blokken.

2) Tap het carter af, demonteer de cartersluitplaat, het ollefilter
en de oliepomp (RM 117).

3) Het verdient aanbeveling, de opbrengst en druk van de olle-
pomp te meten (RM 118) alvorens ze uit elkaar te halen.

4) Haal het deksel (1) van het pomphuisi (3) af, en duw het aanqe-
dreven pomptandwiel (2) uit het huis.
Demonteer de spie (6)waardoor het schroeftandwiel (5) vrij
komt en ook het aandrijvende pomptandwiel (7) kan worden
weggenomen.
Reinig en inspecteer de verschillende pompdelen.

Indien de metingsresultaten op speling wijzen, en deze blijkt
radiaal te zijn:

- vernieuw dan het pomphuis of de tandwielen, of beide (als
de speling groter dan O, 1 mm is). •

Gaat het om zijdellngse (axiale) speling:

- slijp dan het pomphuis, met de tandwielen er in, iets af op zí
de vlakçlaat (wanneer de speling groter is dan0, i mm) Hiernc 3 6

-de delen zorgvuldig schoonmaken|

Controleer, of de ontlastklep somsopen gaat bij een lagere
druk dañ 2 kg/cm2. De normale openings_ruk is 4 kg/cm 2, 2
maar de veer zou te slap geworden kunnen zijn. 1

7

Fig. 29
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Men kan deze veer (!0), die de kogel (9) op zijn zitting 4
drukt (tig, 28), ter vernieuwing demonteren na het weghalen
van de splitpen (8). tang S

5) Oliepomp in elkaar zetten en monteren, waarbij gelijkertijd

de antluchtlngsklep wordt afgesteld (RM 117). I - _I,L_

1, 25 Totale tijd - RM._ tm-119-4 _J_L_'l

- Mogelijk bi jkomend:

0, 09 6) Afstelling van het ontstekingstijdstip (na controle)

0, 20 7) Afstiipen van het p.omphuis 3"-._ , ,_ _:r:»::._::,,::;:»,_»,_î«

0,04 8) "Vemìeuwingontlastktepveer J//_Çî _
120/A - DEMONTAGE en MONTAGE van de GELUIDDEM- _-'_11 6

PER(tig,30) 2

- Demontage - I

1) Plaats de wagen op een hefbrug of boven een werkkuil. "

2) Demonteerde klembeugels (1) en (9) waarmeede verbindings- schroevendr, _
mar (8) op resp. de uitlaatpijp en de. geluiciden_per is beves- \
tl.gd:Schu_fdemofnaarvorentoe, xx

3) Demonteer - onder de vloer - de moeren (4) met ringen .(5), steeksl, v. 17
de twee hout:en (2,) met ringen (6,), en haal de geluiddemper
(7) weg. Bewaar de twee onderlegplaatjes (3) bij de andere 7
delen.

Montage.- _. _._\,_.
4) Tezamenmet een helper: houd de geluiddemper(7) t-egende

verbindingsmof (8) aan, leg de onderlegplaatjes (3) en de on- .,
derste rubber schijven op de geluiddemperhangers, steek de .
bouten (2), met daarop reeds de ringen (6), van onderen af "_ ......
er doorheen; houd deze en houd. ook de geluiddemper op hun

plaats terwijl de rlngen (5) en moeren (4) worden gemonteerd; steeksl.v. 17 9 ""deze laatste vastzetten.

5) Schuif de verbindingsmof op de geluiddemper, breng de klem- _í_1_ i_
beugels (1 .en 9) op hun plaats en zet ze vast. schroevendr.

6) Haal de wage n van de.hefbrug af of bovende werkkuil weg. -

0, 42 Totale tijd - RM: tmt-120/A-3
Fig. 30
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120/B - VERNIEUWING van de GELUIDDEMPER of de UITLAATPIJP

N.B. - Aangezien de geluiddemper lastig ter plaatse kan worden gedemonteerd, verdient het de voorkeur, het
samenstel van pijp en demper onder de wagen vandaan te halen en op de werkbank verder te behandelen.

- Demontage -

1) Zet de wagen boven een werkku;I of op een hefbrug. Draa; de moeren (7), met ringen (8), en de bouten (ó) los,
waarmee de geluiddemper, door middel van de beugels (5) en (10),op de hoekstukken (9) is bevestigd. Moeren piiPsl.v.10
(7) niet demonteren.

2) Demonteer de drie bouten (13) met moeren (1) en rlngen, waar mee de driehoekige flens van de uitlaatpijp teger pijpsl,v. 14
de van de samengevoegde ultlaatbuizen bevesttlgd zit..
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3) Maak het samenstel van pijp en demper vrij van de beugels
(5) en (]0). Let er op, dät de pakking tussen de bovengenoem-
de flenzen niet zoekraakt.

4) Breng het samenstel over naar de werkbank.

5) Draai de moer (3) los van de bout (11) uit de kraag (12) waar- pijpsl.v. 14
mee de ge!uiddemper (4) aan de uitlaatpijp (2)bevesfigd zit.
Schuifde kraag de uitlaatpijpop, klem deze laatste in een
bankschroef en verwarm ze met een lasbrander totdat pijp en
demper van elkaar kunnen worden getrokken.

- Montage -

6) Schuif de geluiddempér op het gereinigde en I!cht ingevette
pijp-uiteinde, tot aan het dlkkere gedeelte.

7) Neem het samenstel weer mee naar de wagen.

8) Brenghet op Zijn plaats tussen de klembeugels (5) en (10).

9) Bevestig de uitlaatpijp tegen het uiteinde der ultlaatbuizen
met de flensbouten (13) en moeren (1) plus rlngen, pljpsl.v. 14
Vergeet de flenspakkingniet.

N.B. - Voor een gemakkelljker montage wordt de bovenste
beut van de drie van achteren af ingestoken en zit de moer
dus aan de uitlaatbulzen-kant.

10) Controleer,_ of de geluiddemper de goede stand heeft, breng
de kraag (12) op zijn plaats, en draai de moer (3) op de bout
(11)vast. bijpsls,v. 14

11) Stel de klembeugels (5) en (10) zuiver in en zet deze ver- pijpsl, v. 10
binding vast.

12) Haal de wagen van de hefbrug°

0, 50 Totale tijd - RM: tmu-120/B-3
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120/C - VERNIEUWING van de CENTRALE UITLAATPIJP
(Bedri jfswagen WL 4)

Demontage -

1) Zet de wagen op een hefbrug of boven een werkkuil.

2) Maak achteraan de kraagvormige klem los waarmee de pijp
aan de gelulddemper bevestigd is.

3) Demonteer de zes bouten (4) van de flensbevestiging aan de pijp- & steeksl.
twée u itlaatbuizen; vervolgens de bout (3). Het flexibele deel van 14-en 17
van deze verbinding blijft aan de onderbouwtraverse zitten.
Haal de beide pakkingen (1) weg.

4) Neem de uitlaatpijp weg, en haal de voetplaat van het op-
hangpunt er vanaf door demontage van de twee bouten (2)met
hun onderlegringen.

- Montage -

5) Monteer de bovengenoemde voetplaat tussen de beide pijptak-
ken, maar zet de daarvoor dienende bouten (2) nog niet vast.
Breng de uitlaatpijp op zijn plaats tussen de geluiddemper
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6) Schuif de pakkingen (1) tussen de flenzen, monteer de zes 'I"_
3

bouten (4), dan de bout (3) en zet pas op het laatst de bouten
(2) vast.

7) Draai de klem van de geluiddemper-bevestiging aan.

8) Haal de wagen van de hefbrug af.

0, 60 Totale tijd - RM: tmu-120/C-3

121 -DEMONTAGE en MONTAGE van de CENTRALE UIT- G -- _ - .

- Demontage - (tig. 32) _f("_'"_._ "_0_ _: ............... : - _í_-_-

1) Zetdewagen°peenhefbrugofb°veneenwerkkuil" ___XX_ '''_'I''XX-_--
2) Demonteer deklembeugel (1) waarmee de verbindingsmof (3) _)

om de uitlaatpijp (2) vastgeklemd zit. chroevendr.
Fig 32

3) Demonteer de zes bouten (5) van de flensbevestiging aan de _
uitlaatbuis (6). steek_-en pljpsl 2

4) Haal de uitlaatpijp en de pakking (4)weg. v. 14 '1 _ _ _._,_«,_%"""_
- Montage-

5) Steek de uitlaatpijp (2) in de verbindingsmof (3) en de geluid-
demper, waarbij hij schuin moet worden gehouden.

6) Monteer de pakklng (4) en de drie bouten (5) waarmee de pijp steek-en pljpsl
tegen de uitlaatbuis wordt vastgezet, van 14

7) Brengde verbindingsmof in de juiste stand en zet de klembeu-
gelvast. schroevendr. . __ A _

8) Haal de wagen van de hefbrug af of boven de werkkuil weg.

0,36 Totale tijd - RM: Sn-GS-121-3
0,57 Totale tijd - RM: T-121-3 (1 flens extra)

121/A - DEMONTAGE/MONTAGE van de CENTR. UITLAAT-
PIJP (type 124)

- Demontage - (tig. 32bls)

1) Zetdewagenopeenhefbrugofboveneenwerkkuil. _,_ _4 F_g__'_

2) Demonteer de klembeugel (1) waarmee de verbindlngsmof (3)
om de uitlaatpijp (2) vastgeklemd zit. schroevendr.

3) Demonteer de zes b_uten (6) van de flensbevestiglng aan de Ó a
i twee uitlaatbulzen I_1, v«rvolaens de bout (8). Her flexibele
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deel van de ophanglng blijft aan de onderbouwtraverse zitten. Haal de beide pakkingen (4) weg.

4) Neem de uitlaatpijp weg door hem naar beneden toe voorwaarts te trekken. Demonteer de beide bouten (7) en
hun onderlegrlngen om de ophangings-voetplaat van de pijp te verwijderen.

Montage -

5) Monteer de bovengenoemde voetplaat weer, maar zet de bouten (7) nog niet vast. Breng de uitlaatpijp op zijn
plaats tussen de geluiddemper (het eerst) en de beide uitlaatbuisflenzen.

6) Breng de pakkingen (4) tussen de flenzen, monteer de zes bouten (6), dan de bout (8) en zet het laatst de bou-
ten (7) vast.

7) Controleer, of de verbindingsmof (3) de goede stand heeft en zet de klembeugel vast.

8) Haal de wagen van de hefbrug af of boven de werkkuil weg.

0, 60 Totale tijd - RM: tm-121/A-3

SERIE-motor.- uitw. diameter ultlaatpijp = 43 mm

TIGRE-motor: ultw. diameter uitlaatpijp = 51 mm
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122 - DEMONTAGE en MONTAGE van een I NLAATBUIS (of PAKKINGRING c.q. PAKKINGFLENS) (fig.33)

- Demontage -

1) Zet de batterij-hoofdschakelaar af. Demonteer de verwarmingsluchtbuis. Demonteer, aan het verwarmingslucht-
inlaatstuk, de bedienlngskabel van de luchtschuif, na de bevestiging ervan aan de onderste klembeugel te heb-
ben Iosgemaakt. Verwijder de beide klembeggels, en schuif het verwarmingslucht-inlaatstuk een eindie over de
inlaatbuis (RM 108).

2) Demonteer de twee moeren (1), met veerringen (2), waarmee de flens (5) waarin de afdichtende pakklngring »ijpsl.v. 12
ligt, tegen het centrale inlaatspruitstuk is vastgezet. Neem de steunboog (3) van het luchtfilter weg, trek ver-
volgens de pakkingrlng-flens (5) en de pakkingring (4) vrij. Demonteer de drie moeren (6) waarmee de flens (7) pijpsl°v. 10

Op de inlaatopening van de cylinder bevestigd zit en trek de flens vrij.

•":;_ o ' "',_ _ ." I \,,X

' "' I _)/J!, "" .e' , I

Y
I lSI "

' , /'!
' "" U_FT/////A]' X I -"/ ,

" S
' X" |

I

I

i

/
- 6 8 4

Fig. 33

3) Om de demontage van inlaatbuis (8) te vergemakkelijken, kan het wenselijk zijn, het tapeind (A) te verwijde-
ren. Kantel de buis (8) zodanig dat híj eerst vrlj komt van de cylinder-inlaatopening en daarna uit de flens van
het inlaatspruitstuk (9) kan worden getrokken. Verwijder de pakkingring (4) en de pakkingflens (5) en haal
het verwarmingslucht-inlaatstuk alsook de flens (7) van de inlaatbuis (8) a'f.



122 A

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap

- Montage -

N.B. - De montage van inlaatbuizen moet altijd zéér zorgvuldig gebeuren teneinde de kans op het ontstaan
van luchtlekken (aanzuigen van "valse lucht") te vermijden.

4) Vernieuw de pakkingring (4) en leg deze in het uitgedraaide (verdiepte) gedeelte van de flens (5) en contro-
leer, of hij minstens0,5 mm buiten hetflens-pasvlaksteekt. Zo niet, vijl dan hetpasvlak iets af en controleer
het daarna op devlakplaat. Steek het uiteinde van de inlaatbuls (8) in het uitgearaaide gedeelte van de
spruitstuk-flens (9/ en breng het andere verwijde uiteinde op zijn plaats tegen de inlaatopening van de cylin-
der. Lukt dit niet dan zal de buis iets te lang zijn en moet hijdienovereenkomstig worden ingekort; daarbij
mag de speling (J) echter nooit groter dan 1 mm worden.

5) Over de pas-gemaakte en dan weer weggehaalde inlaatbuis moeten nu de flens (7), het verwarmingslucht-in-
laatstuk en de pakkingflens (5) met pakkingring (4) worden geschoven.

6) Breng daarna de inlaatbuis met deze delen tussen de cylinder-inlaat en het spruitstuk (buis hier in de t:lens (9)
steken);monteerhet verwijderde tapeind (A) weer en zet de flens (7) met de moeren (6) op de cylinder vast. pijpsl, v. 10

7) Schuifde pakkingf!ens (5), voorzien van d e pakkingring (4), op de tapeinden van het inlaatspruitstuk, en
breng de steunbo0g (3) van het luchtfilter op zijnplaats. Monteer de veerringen (2) ende moeren (1), en draal
deze laatste aan, waarbij men moet oppassen_dat de pakkingring niet tussen zijn flens en die van het inlaat- pijpsl.v. 12
spruitstuk wordt geklemd.

8) Monteer het yerwarmingslucht-inlaatstuk op de onderste en de bovenste koelplaat van de cyllnder, breng de on-
derste en de bovenste klembeuget op hun plaats en zet ze met de bouten én moeren vast (RM 108).
Bevestig het uiteinde van de luchtschuif-bedieningskabel aan de onderste klembeugel, pi jps|. v° 7

9) Monteer de verwarmingsbuis, sluit de batterij weer aan en beproef de motor om te controleren, of er geen
luchtlekken zijn.

0, 78 Totale tijd - RM: tm-122-3

- Moge!i i k bl jkomend:

0, 13 10) Afstelling van het stationair lopen (zie Groep 6).
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123 - DEMONTAGE en MONTAGE van een VOORVERWARMINGSBUIS (of
zi]n PAKKINGEN, resp. DEFLECTORS) - (tig. 34)

- Demontage-

1) Zet de wagen v66raan op blokken. Koppel de batterij af.
Demonteer de verwarmingsbuis aan de bewuste zijde.

2) Demonteer de twee moeten en ringen (1) van de bevestlging aan het inlaat- 2
spruitstuk (piipsleutel van 14).

3) Demonteer de twee moeren en ringen (6) van de bevestiging aan de uitlaatbuis.
Haal de voorverwarmingsbuis naar opzi j weg. Verwijder de flenspakkingen (3)
en (5), de gasstroom-deflector (4) en tenslotte:de flenspakking (2) bij het in-
laatspruitstuk.

- Montage -

4) Controleer de staat waarin de pakkingen (3-5-2) verkeren. Schuif de pakking
(2) op de tapeinden van het inlaatsprultstuk. Breng de pakking (5), de deflec-
tot (4) en de andere pakklng (3) op hun plaats. Fig. 34

N.B. - De juiste plaats en stand van de deflectors blijkt uit fig. 35. De rechter
deflector (11) (schoep hoogte 29 mm) staat scheppend t. o. v. het uitlaatgas, de
linker deflector (14) (schoep hoogte 16 mm) staat Iozend t.o.v, het uitlaatgas.

Attentie! pakking en regelplaatj e

Bij de Tigre-motor is een doortocht regelplaatje(smoorplaatje) aangebracht tus-
sen het inlaatspruitstuk en de linker voor_,erwarmingsbuis (tussen twee flenspak-
kingen).

De Serie-motoren M5, van nr 144.. 371 af (30 oktober '60), hebben een derge-
lljk plaatje aan de rechter kant van het |nlaatspruitstuk (tig. 34bis).

5) Monteer de beide flenzen van de voorverwarmingsbuls op hun respectieve tap-

einden, draaldemoeren(6) en (1) - met de veerrin_en er onder - gelijkmatig ___

aan, en zet de moeren (6) vast met een koppel van "1tot 2 kgm (moment-
sleutel met dop van 14).

Monteer de verwarmingsbuis, en sluit de batterij weer aan.

N.B. - Om het demonteren en monteren van de linker voorverwarmlngsbuis te
vergemakkelijken, verdient het aanbeveling, het benzinefiiter weg te nemen.

6) Haal de wagen van de blokken af.

7) Laat de motor kopen en controleer, of er geen luchtlekken zijn. Fig. 34a

O, 25 Totale tijd - RM: tm-123-3
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124 - DEMONTAGE en MONTAGE van de UITLAATBUIZEN (tig, 35)

- Demontage -

1) Zet de wagen vóóraan op blokken. Koppel de batterij af° Demonteer de verwarmlngsbuizen.

2) Demonteer de vier bevestigingsbouten van de voorbumper, en verwijder deze, met de onderrand van het voor- pijpsl, v. 14
stevenplaatwerk er aan vast.

3) Demonteer de twee bevestigingsbouten vand e steun der motorkapsluiting en neem deze steun weg. pi jpsl. v. 14

4) Draai de moeren (1), waarmee de voorverwarmingsbuizen aan het inlaatsprultstUk zijn bevestid, ver los. pijpsl.v. 14

5) Demonteer de bouten (15) met onderlegringen van de ultlaatbuisbevestiglng aan de voorste ophang rubbers, pijpsl.v. 19
Krlkde motor iets op om deze verbinding te ontlasten.

«,

15 4

: Fig. 35

6) Dëmonteer de vier bouter_ met moeren en ringen van de bevestiging derophangrubber aan het voorbuis- steeksl.v. 17
frame, en haal die rubbers weg.

7) Demonteer aan elke cylinder de drie moeren (9) van de ultlaatbuis-bevestiging, maar laat de flenzen op de _
tapeinden zitten.
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8) Demonteer (onder de wagen) de vier moeren met ringen (8) waarmee de voorverwarmingsbuizen aan de uitlaat- pijpsl, v. 14
buizen bevestigd zijn. Trek de voorverwarmingsbuizen naar opzij weg; verwijder de flenspakklngen (12) en de
deflectors (11 en 14),

9) Demonteer de drie bouten (6) met moeren en ringen en de pakking (5) van de flensverbindlng tussen de uit-
laatbulzen en de centrale afvoerpijp (uitlaatpijp).

10) Maak de uitlaatbuizen van het achterste ophangrubber los door het demi demonteren van bout (2). De2_ pijpsl, v. 17
monteer de moet en de bout (7) met ringen en plaatjes, waarmee de uttlaatbuizen aän de ophanglng (13) be-
vestigdzijn.

11) Trek de ultlaatbuizen naar voren toe weg.

- Montage -

12) Schuif de,uitlaatbuisflenzen op de cylindertapeinden, na te hebben gecontroleerd, of de driehoekige veren
goed zitten (bolle kant naar de flenzen toe). Monteer de moeren (9) maar draai ze nog niet vast. Tijdens deze verl. si. v. 10
werkzaamheden dienen de uitlaatbuizen te worden ondersteund met een krik o. i.cl.

13) Monteer (onder de wagen) de pakking (5) en de bouten (6) van de flensverbinding met de centrale afvoerpijp, pijp-&steek-
maar zet de moeten no_ niet vast. sleutel v, 14
•Monteer de bout (2) van de bevestiging aan het achterste ophangrùbber maar zet ook hiel:van 8e m0er pijpsl, v. 17
nog niet vast.
Doe hetzelfde met de verbinding aan het ophangstuk (13), door middel van bout (7) met toebehoren, pijpsl, v. 17
Draai de moeren (9) op elke cylinder gelijkmatig aan en zet in de hier gegeven voigorde vast de moeren (9) contr, si. met
(6)en (2) meteen koppelvan 4,5 tot 5,5 kgm, en (7) met4 tot 5 kgm. dopvan 17

14) Monteer, na controle van de staat waarin ze verkeren, de pakkingen (10) van de voorverwarmingsbuisflenzen
opVuitlaatbuis-tapeinden; doe dit vervolgens met de deflectors (11 en 14), in de stand van fig. 35. Deflector
(11), naphoogte 29 min, moet rechts komen te zitten, met het omgebogen gedeelte naar voren gericht. Schuif
daärna de andere twee pakklngen (12) en tenslotte de voorverwarminçsbulsflenzen zelf op de tapeinden. Mon- contr, si. met
teer de ringen en de moeren (8), gelijkmatigaan te draaien met 1 tot 2 kgm. dop van 14
Zet daarna de moeren (1) van de bevestiging tegen het inlaatspruitstuk vast. pijpsl, v. 14

15) Monteer de voorste ophangrubbers met hun vier bouten en zet de moeren ervañ,vast- steek- & pijç-

16) Til de motor iets op, met een krik er onder, om de montage van de twee bouten (15) voor de bevestiglng der si.van 17
uitlaatbuizen aan de ophangrubbers te vergemakkelljken. Moeren aandraaien met 4 tot ó kgm. contr, si. m.
........ vorkvan19

17) Sluit de batterij weer aan. en laat de motor lopen om te controleren, of er geen luchtlekken zijn.

18) Monteer, met de twee bauten, de steun van de motorkapsluiting op het voorbuisframe, pijpsl, van 14

19) Monteer de voorbumper, met zijn vier bouten; daarna de verwarmingsbuizen, pijpsl, v. 14

20) Haal de wagen van de blokken af.

1, 54 Totale tijd - RM: trusT-124-3
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- voor TIGRE-motor

Het is hierbij niet nodig, de bumper en de motorkapsluiting-steun te demonteren:

0, 93 Totale tljd - RM: T-124/A-3 (demont. & mont. v. r. of I. uitlaatbuis) _
1, 23 Totale tijd - RM: T-]24/B-3 (demont. & toont, van beide uitlaatbuizen)

124/C - DEMONTAGE en MONTAGE van een UITLAATBUIS (type L4) (beschreven voor de linker buls)

schoep: 16 mm

• sch_oep 10

L 6

h

_ _" _ _ _ L Voorverwarmings buis
"-N

Fig 35 a
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- Demontage - (fig. 35 bis) Na afkoppelen van de batterij:

1) Demonteer devoorbumper (vier bouten) en de verwarmingsbuizen, steek-.& pijpsl.
van 14

2) Til de motor iets op, aan de kant van de demontage, met behulp van een krik. Plankje tussen krik en carter!

3) Demonteer de voorverwarmlngsbuls (moeren 4), met pakklngen en deflector, steek- & pljpsl.

4) Demonteer het voorste ophangrubber (bouten 2 en 3) en 2 en 3) van 17 idem

5) Demonteer de moeren en bouten van de uitlaatbuis-bevestiging bij 1, 5 en 6 Wilmonda DIT m. pijp v.
17 st. & pijpsl. 14

6) Haal de uitlaatbuis als volgt uit de wagen:
Pak de buis aan weerszijden van de aansluiting der voorverwarmingsbuis vast, kantel het achterstuk naar de
wielkast toe, duw de buls dan naar voren totdat ze geheel vrij van het plaatwerk is. Leg de buis plat naar de
buitenkant van de wagen toe en manoeuvreer het konische uiteinde achter het koelplaatwerk langs. (Breng zo
nodig de motor iets omhoog opdat de buis tussen het plaatwerk en het voorbuisframe door kan. )
Houdde buis nu zodanig schuin dat de driehoekige flens onder de schokdemper-arm door kan. Schuif de flens
aan het cylindèr-uiteinde tot tegen de, aan de buls gelaste plaat, en haal ze achteruit totdat het konische
uiteinde tegen het tuimelaardeksel stult. Haal dan de uitlaatbuis onderlangs weg, terwijl het achterstuk wordt
opgeti Id.

7) Controleer de conditie van de pakkingen (7) en (8). de deflector (9) of (10). en de driehoekrge veer (11).

- Montage -

8) Steek de uitlaatbuis onder het voorbuisframe door en licht daarbij het achterstuk op om dit rus
sen de aandrijfas ende bovenste Veer door te krijgen. Voor het I_iaatsenvan de uitlaatbuis past men vercler de
hierboven gegeven demontage-aän_vijzingen in omgekeerde volgorde toe.

9) Controleer, of de drlehoekige veer over de tapelnden de goede stand heeft (bolle kant naar de flens toe).
Schuif de ultlaatflens op de cyllnder-tapeinden en houd daarbij, aan het andere ulteinde van de buis, de twee
driehoeklge flenzen in de juiste stand ten opzichte van elkaar.

10) Draa| de moeren (|) enkele gangen op de schroefdraad, en breng de pakklng (7) en de bouten en moeren (6) op Wilmonda DIT;
hun plaats, zonder de moeren aan te draaien, st. & pijp v. 14

11) Monteer de voorverwarmingsbuis; moeren (4) niet aandraaien, steek- en pijpsl.v. 14

N.B. - Let op de gOedestand van de deflector (tig. 35bls) die tussentwee pakkingen (8) moet zitten.

12) Monteer het voorst"eophangrubber (boÖten 21en 3). Moeten niet Va_tzetten. (Zo nod!g motorstand
met de krik wijzigen. ) ....

13) Draai in deze volgorde aan: moeren (1), bouten (2, 3, 4,). Krik weghalen. Wilmonda DIT; st. &

14) Monteer de bouten (5) en zet ze vast. Draai nu ook de bouten (6) aan. Sluit de batterij weer aan en laat de pijp 17/14
motor lopen om te controleren, of er geen luchtlekken zijn.

15) Monteer de vier bumper-bouten en de verwarmingsbuizen, steek-en pijpsl.v. 14

16) Breng de bumper in de goede stand _n controleer, of de rubber doppen onder in de motorkap-voorrand zuiver
op de bumper dragen (zie _t,^820).
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1, 10 Totale tijd - RM: tm-124/C-3 (linker of rechter uitlaatbuls)

1, 90 Totale tijd - RM: tm-124/D-3 (beide uitlaatbuizen)

- Rechter uitlaatbuis -

De hierboven gegeven aanwijzlngen voor demontage en mon-
tage van de linker buis blijven geldig, behalve wat het weg-
halen betreft. Dit moet gebeuren boven over het voorbuis- zí
frame heen.

SERIE - motor.- uitw. diameter van de buis = 38 mm

TIGRE-motor: uitw. diameter van de buis = 43 mm

125 - DEMONTAGE en MONTAGE van een VOORSTE I-

OPHANGRUBBER (tig. 36). 'l 1! t

- Demontage - _" I" 5
1) Druk de motor een klein beetie omhoog met behulp van een

krik. Plankje tussen krik en carter leggen|

2) Draai de twee moeren (7) los waarmee het brugstuk (6) op het steeksl, v. 17 "7
ophangrubber (8) is bevestigd. Demonteer de bout (4)
waarmee de uitlaatbuis (5) aan het brugstuk vast zit. pijpsl, v. 19

3) Demonteer de reeds Iosgedraaide moeren (7) en haal het _brug. steekl- en
stuk (6) van het ophangrubber en de uitlaatbuis weg. pijpsl.v. 17

4) Demonteer de moer (1) waarmee het ophangrubber aan de pijpsl.v.21 en /
plaat (3) bevestigd is en haal dit rubber en de bout (1) van 19 . Lhet voorbuisframe (2) af.

N.B. - Van 26/1/'60 af worden de plaat (3) met bijbehoren-
de bouten niet meer gebruikt. De bevestiglng van (8) op (2)
met de bout (1) is gehandhaafd. Zie 125/C.

_.._ Fig.36 - L-I Series
- Montage -

5) Steek de bout (1) in het nieuwe ophangrubber en monteer pijpsl, v. 19
dit opde ploten (3) en (2) door de moer (1) vast te zetten met contr, ratelsl.
5 + 1/-1 kgm; let hierbij op de juiste stand van de gaten voor met dop 21
de bouten (7) ten opzichte van die in plaat (3).

6) Monteer het brugstuk (6) op het blok (8), maar zet de twee steek- en
moeten (7) nog niet vast. pijpsl, v. 17

7) Monteer de uitlaatbuis-bevestigingsbout (4) - zonodig de mo-
torstand iets wijzigend met de krik - en draai de moer aan met contr, si. met
5 + 1/-1 kgm. vork van 19
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8) Zet de twee moeten (7) vast. steeksl. 17

9) Haal de krik onder de motor weg,

0, 29 Totale tijd - RM: tm-125/A-3 (demont./toont. 1ophangrubber) UITLAATPIJP RECHTS

0, 52 Totale tijd - RM: tm-125/B-3(idem, 2 ophangrubbers)

125/C - DEMONTAGE en MONTAGE van een VOORSTE
OPHANGRUBBER, of VERNIEUWING van het
BRUGSTUKervan.

- Demontage - (fig. 36A)
1) Koppel de batterij af. Plaats een krik onder het motorcarter

( plankje tussenleggen !) en druk de motor zo ver omhoog, dat X Y

de as XY van het ophangrubber ongeveer horizontaal komt, _ _ 3
2) Demonteer de vier bouten (1 en 2). Haal het blok met het steek- en

brugstuk (4) weg. pijpsl, van 17

N.B. - Van 26/1/'60 af worden de plaat (3) met bijbehorende
bouten (zie tig. 36) niet meer gebruikt. De bevestiging van het '1
blok op de plaat (2) met de bout (1) is gehandhaafd.

3) Klem het brugstuk (4) in een bankschroef, ter plaatse van de eJ 2
er op vastgelaste moer.

4) Demonteer de bout (3). pijpsl.van 19

- Montage -

5) Monteer het brugstuk (4) op het rubber met de bout(3) maar pijpsl, van 19
zet deze nog niet vast. • Ficl 3ô« Lq-Series

6) Monteerhetophangrubber en zijn brugstuk met de vier bouten steek- en
(1 en 2) en zet deze vast. pijpsl, van 17

7) Draai nu de bout (3) aan. pijpsl, van 19

8) Haal de krik weg en sluit de batterij weer aan.

0, 25 Totale tijd - RM: tm-125/C-3 (demont./mont. 1ophangrubber)

0, 44 Totale tijd - RM: tm-125/D-3 (idem, 2ophangrubbers)
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126 - DEMONTAGE en MONTAGE van een ACHTERSTE
OPHANGRUBBER(tig.37)

Demon rage -

1) Plaats de wagen boven een werkkull of op een hefbrug.

2) Demonteer de bout (1) waarmee de metalen lip van het blok _ijpsl. van 17
tussen de, aan de uitlaatbulzen vastgelaste platen bevestlgd
is. Druk met een krik de uitlaatbuísflens (A) iets omhoog in-
dien de bout niet gemakkelijk kan worden verwijderd.

3) Demonteer de bout (3) waarmee het ophangrubber aan de on- pijpsl, van 19
derbouw-traverse (2) is opgehangen, en haal het blok weg. en 21 /t
- Montage - 5

4) Monteer het ophangrubber bij (2), maar draai de moer piipsl, van 21 /
van bout (3) nog niet aan. /5) Monteer de bout (1), zo nodig de verbinding onlastend met
behulp van de krik onder flens (A). pijpsl, van 17

6) Zet de moer van bout (1) vast" met 4, 5 tot 5, 5 kgm, die van contr, ratelsl.
bout (3) met 7 tot 9 kgm. Verwijder de krik. m. doppen 17, 21 A

7) Haal de wagen boven de werkkuil weg of van de hefbrug af.

0, 30 Totale tijd - RM: tm-126-3 Fig. 37
N.B. - Het TIGRE-model heeft twee aparte uitlaatbuizen.

127 - DEMONTAGE en MONTAGE van de DYNAMORIEM
(fig. 38)

1) Demonteer de vier bevestigingsbouten van de steun der mo- pijpsl, van 14
torkapsluiting op het voorbuisfrarne, en haal deze steun
weg.

2) Demonteer de vier bevestigingsmoeren van de ventilatorkast »ijpsl. van 7
(op de achterplaat) en trek deze zover mogelijk naar voren.

3) Draai de moeren los waarmee de dynamo vastzit en breng de- »ijpsl. van 14
ze in de laagst mogelijke stand. Trek de riem van de poelie pijp- & oogsl.
af (fig. 38-A). van 17

4) Leg de riem op zijn kant om hem tussen de ventilator en
het manocontact door te kunnen halen.
Neem de riem van de krukaspoelie af en leg hem over het dis-
tributiedeksel (B); trek hem vervolgens naar boven toe weg(C)
door het onderste deel van het schoepenradheen.
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5) Bij de hermontage gaat men in omgekeerde volgorde te werk. A B
6) Span de riem door het omhoog brengen van de dynamo en zet

de twee moeren vast. Als men halverwege tussen de beide poe-
lies met de vinger op de riem drukt, moet hij ongeveer 1 cm
doorbuigen. (Voor spanningcontrole bij niet gedem0nteerde
ventilatorkast neemt men de nylon stop uit cle achterptaat en
steekt men de vinger door het vrijgekomen gat. )

7) Monteerde ventilatorkastweer tegende achterplaatdoor de
vier moerenvast te zetten, pijpsl, van 17

8) Monteer de steun van de motorkapsluiting met de desbetreffen-
de twee bouten, pijpsl, van 14

0, 36 Totale tijd - RM: tm-127-3 (demont./mont. dyn. riem, incl.
spannen)

0, 01 Totale tijd - RM: tm1127/A-1 (contr. dyn. riem-spanning;par. 6)

0,07 Totale tijd - RM: tm-127/B-1 (spannen dyn. riem; par. 3 en 6)

128 - DEMONTAGE en MONTAGE van de KOELLUCHT-

VENTILATOR, resp. van de DOPPEN of/en VEREN
(tig. 39)

- Demontage - C

1) Demonteer de twee bevestigingsbouten van de steun der motor-

kapsluiting op het voorbuisframe en haal deze steun weg. pijpsl, van 14 I

I2) Demonteer de vier moeren van de ventilatorkast-bevestiging pijpsl, van 7
op de achterplaat en trek de kast zoveel mogelijk naar voren

3) Verdraai de motor met de hand totdat het merkteken (8) op de
poelie (9) bovenaan staat. Blokkeer het vllegwlel in deze
stand met het Wi lmonda DAT-gereedschap (in het carterven-
ster). Demonteer de bout (1); Iosschroeven tegen de draai- pijpsl, van 26
richting van de motor in. 125 lang
Verwijder de speciale, gekartelde onderlegring, de kom (2)
en de bljbehorende wrijvingsschijf (3). Trek de ventilatorkast
zoveel mogelijk naar voren en haal dan het schoepenrad (5)
volgens een cirkelboog naar boven toe weg. Demonteer de
houten doppen (6) en de schroefveren (7). De poelie (9) blijft
zitten. Fig. 38
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t ........

1
- Montage -

4) Controleer, of dewriivingsband (10) binnenin de poelie goed
op zijn plaats zit en niet gebroken is. Duwdeveren (7) in de
holten, met een beetje vet aan hun uiteinde om de montage 8..... '
van de doppen (6) te vergemakkelijken.
Schuif op de hout (1) de speciale ondertegring en de kom (2)

metzijnwrijvingsschijf(3).. 9
Steek de naa_ van hel" schoepenrad voorzichtig in de wrljvings_ 7 !
band (10) van de poelie (9) en houd het met één hand vast,
terwijl met de andere de kom (2), met bout enz., op zijn Ó
plaats wordt gebracht. \

De pi jl (4) op de kom moet tegenover het merkteken (8) op de 5\ \
poelie komen te zitten. \ \Draai dan de bout (1) vast met 17 + 2/-2 kgm. contr, si. met \

Controleer, of het schoepenrad goed is gemonteerd; het moet dop van 26
zich met de hand betrekkeii jk zwaar laten draaien, waarbij
de kom niet mag bewegen.

5) Monteer de ventilatorkast weer tegen de achterplaat door de pijpsl, van 7 '«'
viermoerenvastte zetten.

6) Monteer de steun van de motorkapsluiting met de desbetreffe n- piipsl, van 14
de twee bouten.

• \7) Laat de motor lopen om te controleren, of de ventilator niet \

slingert en niet aanloopt in de kast. 10
O, 44 Totale tijd - RM: tm -128 - 3

2 3

Fiç. 3g

í t
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1

129 - DEMONTAGE en MONTAGE van het MANOCONTACT:_

1) Demonteer de motorkapsluiting-steun, de ventilatorkast en
het schoepenrad(zie RM128)..i

2) Trek de stekker van de stroomdraadachter de achterp!,_at los. 7.
Demonteer de drie moeren (1 in fig. 40) waarmee het mano-
contact-huis tegen het distrlbutiedeksel vast zit. Haal dit
huis (2) weg. en wikkèl een stukje ijzerdraad om _én van de
drie bouten (7) teneinde te verhinderen dat de sluitplaat (8) :
in de distributiekast naar beneden valt. Verwijder de beweeg-'
bare contactdop (5), de veer (4) en de pakking (3).

3) Controleer, of het houten zuiger-drukstuk (9) niet in de vaste
contactkom (6) klem zit en of de beide contactdelen in goede
toestand verkeren. I

4) Gebruik bijhermontage een nieuwe pakking, aan de kant van _\\

het aistributiedeksel met vloeibare pakkìng in te smeren.

5) Monteer de vaste contactkom (6) met daarin het zuigerdruk-
stuk (9) waarvan de bolle kant naar de nokkenas toe moet z_jn
gericht. Monteer het huis (2), met daarin de veer (4) en ae
beweegbare contactdop (5); pas op, dat de slultplaat (8) niet
in de distributiekast valt!
Draai de drie bevestlgingsmoeren (1) van het huis slechts roa-

tig vast aan. Sluit de stroomdraad weer aan met de stekker. Fig. q.0
6) Monteer de ventilator en zijn kast, benevens de steun van de

motorkapsluiting (zie RM 128).

7) Laat de motor Ioaen om te controleren, of de afdichtlng in
orde is en de oliedrukopnemer goed functioneert.

0, 65 Totale tijd - RM: tm-129-3
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130 - DEMONTAGE en MONTAGE van de DYNAMO-

POELIE of van haar AFDICHTINGSVEER (tig. 41) 2
1) Demonteerde motorkapsluiting-steun, de ventilatorkast en het 3

schoepenrad(zieRM128). I1

2) Draai de twee dynamobouten los om de riem te ontspannen en steeksl, van
neemdezeweg. 14en17 1 I

3) Trek de poelie (2), met wrijçingsband (1) en afdichtingsveer i,
(3), naar voren toe weg. Haal dan de veer van de poelie af.

4) Monteer de nieuwe veer op de poelie, met het slot bovenaan, t '
De slotspeling moet 0, 05 _ 0, 15 mm bedragen.
Steek de poelie in het distributiedeksel, daarbij lettend op de
stand van de spie. Gebruik twee dunne stukken plaat (4) om _'
de afdichtingsveer in de groef te drukken.

5) Monteer de d ynamoriem, zonder hem te spannen. Monteer de '_?X_J__ _'x_._
wrijvingsband (1) in de poelie; vervolgens de veren, de wrij-
vlngsdoppen en het schoepenrad (zie RM 128). pijpsl, van 14

6) Span de dynamoriem (zie RM 127). iii"(;l_"'---'_,
7) Monteer de ventilatorkast en zet de vier moeren vast. pijpsl, van 7 4 7 4
8) Monteer de steun van de motorkapsluiting op het voorbuis- •

frame (twee bouten), pijpsl, van 14 _ J

9) Laat de motor lopen en controleer een en ander. S

0,55 Totale tijd- RM:tm-130-3 Fig. 1.1.1

131 - DEMONTAGE en MONTAGE van het DISTRIBUTIEDEK-
SEL of zijn PAKKING (tig. 42 en 43)

1) Koppel de batterij af en zet de wagen vóóraan op blokken.

2) Demonteer de uitlaatbuizen (RM 124).

3) Demonteer de ventilator (RM 128), de dynamo (zonder de :
electrische leidingen los te maken) en de poelie (1) (RM 130). i

4) Maak de stroomdraad van het mano-contact bij de stekker
los; demonteer de bevestigingsbout van de ontluchtingspijp op
deachterplaat.

5) Demonteer de vijf moeren (10) en verwijder de drukplaat (11), j pijpsl, van 10
vervolgens de achterplaat met de rubber afdichtingskraag (9),!
na de afdichtingsmanchet van de startmotor te hebben wegge- I

l nomen. I
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q- 2
Demonteer de twee moeren (6); bewaar de ringen en plaatjes, pijpsl, van 10
Werk het distrlbutiedeksel los met behulp van een schroeven-
draaier; denk om het bewaren van de nu vrljkomdende deflec-

tors (3) en (4). Zet tevoren een bak onder het deksel om \_eventueel er uit druipende olie op te vangen.

6) Verwijder de pakking (7) en schraap zo nodig het pasvlak er-
van op het carter schoon.

N.B. - Controteer, vóór de hermontage, de staat van de af-

d!.chtingsveer (2) en vernieuw deze indien dit nodig blijkt te S
zlln.

7) Schuifde met vloeibqre pakking ingesmeerde pakking (7) over
de tapeinden tot tegen het motorcarter. Plaats het distributie-
dekseli voorzien van het manocontacthuis, op het Wil- '_I
monda-hulpstuk DAV (tig. 43); doe dit ook met deolieslinger- \ 7
platen (3 en 4), _n de stand van fig. 43. \

Steek het hulpstuk in het distributietandwiel, daarbij goed let-
tend op de plaats van de sp[e. Schulf het deksel over de tap- 9 8
eínden, waarbij de twee centreerbusjes (5) in het carter komen

te zitten, en monteer de moeren (6). pijpsl, van 10 Fig. 42
8) Monteer de achterplaat met de pakking (9), de drukplaat (11),

en zet ze vast met de vijf moeren (10). Breng de startmotor- pijpsl, van 10
manchet weer op zijn plaats, maak de ontluchtingspijp weer Wilmonda-hulpstuk
vast en sluit de stroomdraad van de oliedrukopnemer aan. 4 0 Av

9) Monteer de poelie (RM 130) en de dynamo.

10) Monteer de ventilator en zijn kast (RM 128). \
11) Monteer de uitlaatbuizen (RM 124).

12) Haal de wagen van de blokken af.

13) Sluit de batterij weer aan en beproef de motor.

2, 47 Totale tijd - RM: tm-131-3

3



132

Tijd Achtereenvolgende Handelingen [Gereedschap Afbeeldingen
ç i :

132 - DEMONTAGE en MONTAGE van de DISTRIBUTIE-
TANDWIELEN (incl. AFSTELLING DISTRIBUTIE)
(tig. 44-50)

132/A, Controle Op de d[stributie-afstelllng

Deze bewerklng mag alleen bij koude motor worden uitgevoerd _,
Ga als volgt te werk:

1) Koppel de batterij af. Demonteer de bougies en de steun voor pljpsl, van 14 bevest[glngaanwijspen
de motorkapslulting. Blokkeer het vliegwiel met het daartoe Wilmonda DAT ..........-..
dienende gereedschap. Draai de centrale bout los waarmee pijpsl, van 26 _' "»""
het venti lator-schoepenrad vastzit. __ (1 _aar_wi jspen
Houd het .ventilator-samenstel op zijn plaats door krachtig te- .
gen de kom te drukken, en pas op, dat deze niet verdraalt
terwijl de centrale boüt wordt gedemonteerd en daarna de spil _ì' "-
van de afstellingssch_jf met gradenverdeiing (Wilmonda DAG) Wi lmonda DAG

in het krukasuiteinde wordt geschroefd en vastgezet, zonde¢ mof _ spil van de schijf(gebruiken zon-

N.B. -Het is noodzakelijk de kom stevig aan te drukken daar _ der mof)

anders de houten doppen (6 in tig. 39) los zouden kunnen

schieten.m0nteerde gradenschi zi de aanwi _\ ÇXx _x_

2) Stel het vliegwiel in de stand vaa. hr_t BDP van de zuigers,

jfop: in spll en jspen (1) zo-

als tig. 4-4 aangeeft. De punt ervan moet tegenover het BDP op afstelschijf " \,._de gradenschijf staan. Haal het blokkeergereedschap DAT uit

het vliegwiel weg. _.__3) Demontee_" het tuimelaardeksel (RM 102). _-

Breng de klep waarvan men het openings- of sluitingst[jdsfip motor verdraaien aan Schoepenrad I
wil controleren, op maxïmale llchthoogte. Draai met behulp var
de gradenschljf de motor, ten opzichte van het zo juist bedoel- "--"-------.L._
de punt,i precies één vol ledige omwentellng rand. De n0kken-
asmaakt dan uiteraard een halve slag, waardoor men precies
midden op de "rug" van de nok voordeklep in kwestleuitkomt.
Draai de contramoer en de rotulezuiger los..Stel da a_nq
de speling tussentuimelaar en k!epsteel of op 0,78 mm r_:..::
(beginspellng van 0,68 mm, tenelnde vrij te blijven

van het vöóroploop--gedeelte van het nokprofiel, plus
een voelertje van 1/10).

• Attentie: Rotulezuiger en cylinder moeten beslist
worden gèaemonteerd teneincle het eventueel zich daartussen
bevindende ol!elaagje te kunnen wegvegen; het zouanders de
afstelling in de war kunnen sturen.
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SERIE-motor M5

4) Steekeenvoeler van 0,1 mmtussendeklepsteel ende tuimelaar, nokkenas347.664

Verdraai de motor in de normale richting totdat de speting nul inlaat opent uitlaat sluit
wordt (d. w. z. de tuimelaar juist de klep zal gaan lichten) en 26°_31° B.D.P.,. 26°-31 °
stoppreciesopdatpunt. VoorB.D.P. Na B.D.P.
N.B. - Bij het controleren van het klepsluitingsmoment moet

men stoppen, juist als de voeler van 0, 1 mm vrij komt. _

Leesop de schaalverdeling van de schijf af, hoeveel gbraíen ___ |

vóór_-opening (of na-sluiting, al naar het geval is) de '-"_v
heeft. Fig.45 geeftaan, hoegrootdedesbetreffendehoeken
moeten zijn. e_
Indien de afstelling juist blijkt te zijn, demonteert mende
aanwijspen, en vervolgens:

5) Haal de gradenschijf van zijn spil en draai deze los. Houd d_
ventilator met de kom vast (zie paragraaf 1) terwijl de spil
weggenomen en de centrale ventilatorbout gemonteerd wordt, contr, si. met inlaat slu_t I uitlaat o_ent
Zet deze vast met 15 tot 19 kgm. dop van 26 57°'61 ° i 57°-61 °

6) Monteer de steun van de motorkapsluiting (RM 130). »ijpsl. van 14 NaO. D.P. O.D.P. Voor O. D. P.

7) Stel de tuimelaarspeling af op de normale waarde van 0,15mm.

8) Monteer het tuimelaardeksel. De sluitdop moet worden aange- TIGRE-motor M5
draaid met 0, 7 tot 1, 3 kgm. Vaster aanzetten helpt niet te- nokkenas 357. 096
gen een oleilek; in dat geval de pakkingringen nazien, inlaat opent uitlaat sluit
Monteer de olieleiding. 32°-3_ ° 32° - 37°

9) Monteer de bougies en de kappen ervan. Voor B. D.P. Na B. D. P.

10) Sluit de batterij weer aan. _
0, 97 Totale tijd - RM: tm-132/A-1 (controle) Ç |

- Mogeli jk bi jkomend:

3, 20 11) Afstelling van:de distributie (na controle)

0,07 12) Controle van het ontstekingstijdstip

0, 16 13) Afstelling van het ontstekingstijdstip (incl. controle)

132/B - Demontage en montage der distributietandwielen, inlaat sluit i uitlaat o»ent
incl. de afstelling der distributie 63o_69° 63o-69 °

N.B. - Deze bewerking moet bij koude motor worden verricht Na O. D.P. O.D.P. Voor O. D. P;

1) Koppelde batterij af en zet de wagenvóóraanop blokken. Fig. 45
2) Demonteer de uitlaatbuizen (RM 124) en de bougies, bougiesleutel
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3) Demonteer hei ventilator-schoepenrad (RM 128), de poelie

(RM 130), de dynamo en het distributiedeksel (RM 131).
4) Buig de lippen (7) van het borgplaatje open (tig. 46) en de- pijpsl, van 14

monteer de drie bouten (8) waarmee het grote distributletand- 2 »:
wiel (6) op de nokkenas vast zit. pijpsl, van 14 '1

5) Plaats het drukstuk (4) van de tandwieltrekker tegen het kruk- _
asuiteinde en brenq de kraag van elke helft van het stuk (3) Wilmonda DEF '.._
in de gleuf binnenin het tandwiel (5). _
Draai de bout (1) enkele slagen aan, breng de mof (2) op zijn .'.
plaats en ga voort met de bout aan te draaien totdat het tand-
wiel los schiet. Laat het tandwiel (6) volgen door het naar U
toe te trekken alnaarmate het tandwiel (5) naar voren komt.
Tandwiel (6) zal het eerste vrij zijn van de twee. Demonteer
daarna de trekker DEF.

N.B. - Wanneer hetzelfde tandwielenpaar weer moet worden ,3
gemonteerd, doet men er goed aan, vöór de demontage merk- i_'

tekens aan te brengen. Blokkeer met het DAT-gereedschap de 8 .i;ii
motor in het BDP (center-pútje OP het Vl iegwiel i) en *'í_:_'

...'.."

merk de beide tandwielen zoals bij (9) in tig. 47 is aangegeven ..i_:/

De nokkenas mag, wel te verstaan, niet worden verdraaid. 7 ':*
- Afstelling van de distributie -

Contrôleer, of de olie slingerplaat (17in tig, '49) naar
behorenopde krukasis gemonteerd. Fi g. _6

6) Geef alle tuimelaars ruime spellng, behalve die van.de uit-
laat, rechts, waarbij de afstelling zal worden gedaan.

N.B. - Indien het gaat om een motor die nogal wat slijtage
vertoont, controleer dan vóór de afstelling de conditie der
tulmelaars waar deze op de klepstelen dragen en slljp de con

tactvlakken zo nodig iets bij. _"_ _i_ 5
7) Monteer drie hulp-tapeinden (10-fig. 48) van 8 mm diameter "_:_:'_' _i._«'::-_:

en circa 60 mm lengte in de. nokkenas. Breng door middel van _"lk,,,,,, al[_'_'.._:.
de rotulezuiger de tuimélaar naar de klepr toe totdat Ó _._'_._,.::'_::_:....... ,,_ì_lli)_::"
hij nîet de steel contact maakt; schroef ook.de contramoes aan "_':_,..,'_,'_"

Steek een pen (11) tussen de tapelnden (10) door en verdraai

de nokkenas in normale richting (tegen de wijzezs van een
uurwerk in) totdat de klep zover mogelijk gelicht staat.
Teken de nokkenas-stand ten opzichte van het carter aan
(krijtstrepen 12 en 13 in tig. 48) en verdraai de as in dezelfde Fig. q.7
richting een halve slag; het merkteken (13) moet dan diame-
traal tegenover (12) staan en de klep zal gesloten zijn omdat
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de "rug" van het nokprofiel zich_ nu onder de stoter bevindt. I
8) Stel de tuimelaar af met een speling van 0, 78 mm, waarbij de steeksl, van 16 I

voelertjes "zwaar" moeten gaan.

9) Vervang deze maatjes door ééî, van'O;,10 mm en verdraai de
nokkenas totdat nu dit maatje zwaar schuift.
Stel de zulgers in het BDP (vliegwiel-putje in as van carter- 11
venster) en blokkeer het vliegwiel met het DAT-hulpstuk.
Breng de spie nabij het krukasuite;nde op zijn plaats en mon-
teer het Wilmonda DAG-gereedschap (16 en 18 - tig. 49) zon-
der de gradensch;jf (19). Het tandwiel (5) moet hierop komen steeksl. 29
te zitten.

Monteer nu de gradenschijf, met het merkteken PMH (d. i.
BDP) aan de bovenkant; het behoeft niet exact in de top te
zijn. Bevestig een stuk ijzerdraad (15) op een tapeind van het
dlstrlbutiedeksel of hulpapparatuur-carter en buig het zoda-
nig dat de punt zich boven het merkteken PMH bevindt.
Monteer het distributietandwlel (6) tijdelijk op de drie hulp-
tapeinden, met het gCkieurde merkteken naar boven toe. *_

N.B. - Deze gekleurde merktekens houden met het bij-elkaar Fig. _8 *
horen van de twee tandwielen verband en hebben met de af-

stelling niets te maken.

Verwij.der het DAT-hulpstuk en verdraai de krukas in de nor-
male richting totdat de schijf, onder het ijzerdraad (15), een*
uitlaatopenin_spunt aanwi jst van 57 graden vóór het
O(nderste)ÇPbi[de M5-motor en van 63 graden bij de
TIGRE.
Breng het DAT-hulpstuk weer aan en demonteer de graden-
schljf (schroef 20), maar laat de spil van DAG zitten. Schuif
op deze spll het kleine distributietandwiel, met de inwendige
groef aan de voorzijde. Van de vier spiegleuven welke het
tandwlel heeft, kiest men die, waarbij het mogelijk blijkt te
zijn, het tandwiel_n over de krukasspie te monteren en inhet
andere tandwiel te doen ingrijpen.
Die ingrijping klopt, als de gekleurde plekken op de beide
tandwielen zo dicht mogelijk bij elkaar zitten (tolerantie 1/6
slag).
Teken nu op de beide tandwlelen de ingrijplng met krijt aan, ii 20 19
zoals tig. 47 toont en demonteer ze clan weer, daarbij terde ......
ge oppassend dat het krijt niet wordt weggeveegd.
Monteer het kleine tandwlel opnieuw op de eerdergenoemde
spiJ en breng het overeenkomstig de krijttekens in aangrijpinç iii:i:::ii:iii_Fig'
met het grote tandwiel.
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Verwiider de spil en gebruik het Wilmonda-gereedschap DAV
(fig. 50) en een houten hamer om het krukastandwiel definitief
te monteren, waarbijhet andere tandwiel gelijktijdig moet
worden opgeschoven, Ler er op, dat het, door dit tandwlel
heen-stekende gedeelte van de oliedrukopnemer-zuiger in de
nokkenas (21) niet klem komt te zitten; het gebruik van de
drie hulp-tapeinden beperkt dit risico trouwens tot eenmini-
mum.
Monteer de gradenschijf nog 6énmaal en controleer, of de
hierboven genoemde uitlaatklep-openingstijdstippen nog klop- :_::_:_::_
Leg het borgplaatje (7;fig'49)over" de hülp-tapeinden' en
vervang deze 66n voor éön door de bouten (8), die met
2 _ 3 kgm moeten worden çastgezet. Boutkoppen nog niet contr, si. m.
borgen! dop van 14
Breng de andere drie tuimelaars weer naar de kleppen toe,
door middel van de :ròtules_maar laat hier nog een zekere
speling bestaan.

10) Afstelling van de tulmelaar (inlaat,_-echts):: Verwijder het
hulpstuk DAT en verdraal de motor in de normale richting tot...
dat delklëp zo ver mogelijk gellcht staat, Laat dan de krukas
precies 66n omwenteling maken, en stel de tui melaarspel i ng :!iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii!i!:!:i_!_!:!:!:!:
af op 0, 10 mm ("zwaar"). .............._::::::::.....

11) Controle op de afstelling der distributie (kleptijden): ii!iiiiliiii!iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiili_
Gebruik voor de speling een voelertje van 0, 78 mm en con_; .............:::::::::....... /,
tr01eer achtereenvolgens, met behulp van de grädenschijf, of
de beide kleppen bij het voorgeschreven aantal graden kruk-
hoek ten :opzichte van het BDPof ODP open en dicht gaan; Fig. 50
zie tig, 45.
Deze afstelling moet voor de beide cilinders zo nauwkeurlg

• mogeli jk dezelfde zljn.

12) Demonteerde spll van het Wilmonda-gereedschap nu de af-
stelling der distributie definitief is geworden. Controleer, of
de drie bouten (8)vast zijn gezet en borg nu de koppenervan.

• Breng verfmerktekens aan op de in aängri jpingzi jndë tanden
der beide tandwlelën, volgens tig. 47, zuiks met het oog op
een iatere demontage.

13) Geef de tuimelaars hun juiste, normale speling van 0, i5 mm
(RM 107).

14) Monteer het distributiedeksel, met deflectors en oliedrukopne-
mer (RM 131).
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15) Monteer de poelie (RM 130) en de dynamo.

16) Monteer de ventilator-schoepenrad (RM 128).

17) Monteer de uitlaatbuizen (RM 124) en de bougies.

18) Haal de wagen van de blokken af, sluit de batterij weer aan en laat de motor proefdraaien.

4, 55 Totale tijd - RM: tm-132/B-3 (demontage en montage der distributietandwielen, incl. afstelling distributie)

- Mogelijk bijkomend:

0, 07 19) Controle o/d afstelling v/h ontstekingstijdstip

0, 16 20) Afstelling v/h ontstekingstijdstip (incl. controle)

0, 15 21) Controle o/d afstelling v/d ontluchtingsklep

0, 97 22) Afstelling v/d ontluchtingsklep (incl. controle)

133 - EENVOUDIGE CONDITIEBEURT VAN DE MOTOR (ONTST. ;BENZ. TOEV.)

N.B. - Alvorens hiertoe over te gaan, moet men controleren, of de compressledrukken in de beide cilinders
aan elkaar gelijk zijn.

1) Bougiesnazien, schoonmaken en de electroden afsteilen (Groep 7).

2) Onderbreker-contactpunten afstellen en schoonmaken (Groep 7).

3) Afstelllng ontstekingstijdstip controleren en zo nodig wi jzlgen (Groep 7).

4) Carburateur schoonmaken (op motor) en sproeiers controleren (Groep 6).

5) Luchtfilter demonteren, schoonmaken en weer monteren (Groep 6).

6) Motor proefdraaien; goede werking controleren; stationair lopen afstellen (Groep 6).
Regelknoppen voor "interieurverwarming" en "voorruitverwarming" uittrekken en controleren, of een behoor-
lljke luchtstroom geleverd wordt. Verwarmingsbuizen demonteren indien een verstopplng of ontregeling van de
verwarmingschuif wordt vermoed

1, 13 Totale tijd - RM: tm-133-1

- Mogeli jkbi jkomend:

0,09 7) Afstelling v/h ontstekingstijdstip (Groep 7).

1, 12 8) Afstelllng van de klepspeling aan de tuimelaars (RM 107).
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134 - VOLLEDIGE CONDITIEBEURT VAN DE MOTOR (ONTST.;BENZ. TOEV. ;KLEPPEN)

1) Bougies nazien, schoonmaken en de electroden afstelJen (Groep 7).

2) Onderbreker volledig nazien, ontstekingstljdstip afstellen (Groep 7).

3) Carburator schoonmaken en geheel nazien (Groep 6).

4) Gedemonteerd luchtfilter schoonmaken (Groep 6),

5) Benzinepomp-capaciteit controleren (op de motor) (Groep 6).

6) Tuimelaars (klepspeling) afstellen (RM 107).

7) Motor proefdraaien; goede werking controleren; stationair lopen afstellen (Groep 6).
Regelknoppen voor "interieurverwarming" en "voorruitverwarming" uittrekken en controleren, of een behoor-
lijke luchtstroom geleverd wordt. Verwarmingsbuizen demonteren indien een vermoeden van verstopping of in-
verw_rmingschgif-ontregel ing bestaat.

3, 56 Totale tijd - RM: tm-134--1

- Mogelijk bijkomend:

0, 20 8) Afstelling van de pomp-opbrengst (in geval van "Paris--Rhône"startmotòr met electromagnetische inschakeling)
(Groep 6).

0,33 9) Afstelling van de pomp-opbrengst (in geval van "Ducellier" startmotormet electromagnetische inschakeling)
(Groep6"_.

»

135/A - DEMONTAGE van de MOTOR (fig. 51 t/m 54.)

Na afkoppelen van de batterij:

1) Demonteer de beide verwarmingsbuizen, Maak de snelheidsmeteraandrijfkabei aan de versnellingsbak-zijde
los. (Groep 2),

N.B. - Dit laatste is nodig om beschadiging van de kabel, • bij het uffde wagen halen of er weer in zetten van
het motorblok, te voorkomen.

2) Zet de wagen vö6raan op blokken (of boven een werkkuil).

3) Demonteer de vier bevestlglngsbouten van de voorbumper op het voorbuisframe. Verwijder de bumper pijpsl, v. 14
met bijbehorende voorsteven-onclerränd (plaatwerk).

4) Demonteer de twee bevestigingsbouten van de motorkapsluiting-steuno p het voorbuisframe, idem

5) Maak de kabel van de startmotor los, haal de kabel uit de bevestigingsklem aan de onderbrekerplaat; maak de idem en 8
laagspanningsdraad van de onderbreker en de hoogspanningskabel varl de verdeler en de bobine los (deze kabel pijpsl, v. 7
kan in de geleiding aan de luchtfilter-steunboog blijven zitten); maak de twee draden:van de dynamo en de pijpsl, v. 10, 7
banaanstekker los.
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Haak de terugtrekveer van de smoorklep-bedieningsstang af en draai het boutje los uit de aanslag op de stang, pijpsl.v.8
Duw de stang van de carburator weg. Bij startmotor met mechanische bediening: trekkabel Iosmakenaan dearm idem

6) Bij elk verwarmingslucht-inlaatstuk om de motorinlaatbuis:luchtschuif-bedieningskabel Iosmakenaan de onder- pijpsl, v. 7
ste klembeugel (blnnenkabel). De bultenkabel kan aan de Juchtschuif blijven zitten.

7) Demonteer aan elke kant de drie moeren (2) waarmee, via de klembeugels, de verwarmingslucht-inlaatstukken verl.sl.v. 8
op de cilinder-koelplaten bevestigd zijn. Schuif de inlaatstukken langs de motorinlaatbuizen uit de weg (9 in
tig. 52).

8) Maak de beide benzineleldingen van de pomp los en haal de onderdrukleiding van de vacuumregelaar af.

9) Demonteer aan elke cilinder de drie bevestigingsmoeren (8) van de inlaatbuisflens en trek de flens van de tap- pijpsl.v. 10
einden af.

10) Draai de twee bevestigingsmoeren (3) van elke voorverwarmingsbuis aan het centrale inlaatspruitstuk zo ver pijpsl.v. 14
mogelijk los en demonteer de twee moeren (6) van de bevestiging aan de uitlaatbuis-zijde, idem

11) Trek de twee voorverwarmingsbuizen van de tapeinden af. Licht het samenstel carburator-filter-inlaatbuizen
op en leg het op de steunplaat van het handrembedieningsmechanlsme. Laat de voorverwarmingsbuis-deflec-
tors op de uitlaatbuis-tapeinden zitten; schroef de moeren hierop om de deflectors niet kwijt te raken.

12) Til de motor iets op, met een krik onder het carter (plankje tussenleggen!) om de ultlaatbuisbevestiging aan de
flexibele verbindlngsstukken te ontlasten en de bouten gemakkelijk te kunnen demonteren, pijpsl, v. 19• i

13) Demonteer aan elke kant de twee bouten (5) waarmee de ophangrubbers op het voorbuisframe bevestigd zijn. pijp- & steek-
Van 26/1/'60 af zijn de bouten (5) niet meer gebruikt. Zie de Onderdelencatalogus. P.D. nr 14 voor het nleu- si° van 17
we voorbuisframe.

14) Demonteer aan elke cilinder de drie moeren (7) van de uitlaatbuisbevestiging. Flenzen op de tapeinden laten! _erl.sl.v. 10

15) Demonteer, onaer de wagen, de drie bouten (12) van de uitlaatbuisbevestiging aan de centrale afvoerpijp pijp- & steek-
Flenspakklng bewaren! si. van 14

16) Demonteer de bouten (11 en 10) van de uitlaatbuizenbevestiging aan resp. het achterste ophangrubber piipsl, v. 17 *
en het achtereinde van de versnellingsbak, en 19

17) Haal het uitlaatbuizen-samenstel weg door hetnaar voren te trekken en op te tillen (fig.54). Neem de nu
vrijkomende, driehoekige veren (14) weg.

18) Demonteer de splitpen van de bevestiging van het koppelingskabel-ulteinde aan het motorca[ter. Maak de kabe
hier vrij door druk uit te oefenen op de ontkoppelingsarm, na de terugdrukveer hiervan uit de tussenplaat van
motor- en koppelingcarter te hebben Iosgetrokken.

19) Demonteer de zes moeren waarmee de motor aan de versnellingsbak is bevestigd; maak aan de motor de massa- steek - & pijp-
kabel los en de bevestlgingsklem van de dynamoleidingen. Haal de stroomdraad van de oliedrukopnemer af. si. v. 14

20) Ga aan éön kant van de motor staan,een helper aan de andere kant, ongeveer in de härtlijn van de cilinders,
en haal de motor naar voren toe weg.
De vulplaat tussen motor en versnellingsbak blijft in het algemeen op het carter van de baL zitten indien hij
met twee klemmen wordt vastgehouden.
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1,06 Totale tijd - RM: tmsT-135/A-3
1, 14 Totale tijd - RM: T-135/A-3 (1 extra-flens van de uitlaat)

135/B - MONTAGE van de MOTOR (tig. 51 t/m 54)

1) N.B. - Alvorens hiertoe over te gaan, moet men controleren, of de koppeling goed in orde is (Groep 2).

2) Maak het _ersnellingsbakcarter schoon en vet het gegroefde gedeelte van de prise-as heel licht in, na te heb-
ben gecontroleerd, of de grafietring van het koppeling-druklager in goede staat verkeert.

3) Breng, de motor op zijn plaats en "stuur" de cartertapeinden voorzichtig door de gaten in de tussenplaat en
het versnellingsbakcartelí. Haal de klemmen weg, waarmee de tussenplaat vastgehouden werd.

4) Monteer de ringen en de moeren op de zes cartertapelnden. Denk aan de montage van de massakabelen de steek- & pijpsl.
dynamodradenklem op het middelste tapeind, linker kant, tegenover de motor.

5) Monteer de twee dçlehoekige veren (14) over de cillndertapeinden. Breng de uitlaatbuizen op hun plaats (tig.
54), monteer de flenzen en de moeren (7) op de tapeinden, maar zet de moeren,niet vast. versl, si. v. 10

6) Ondersteun de uitlaatbuizen met blokken of een krik, om het verdere montagewerk te vergemakkelijken.

7) Monteer achtereenvolgens, onder de wagen, de bouten en moeren (12 en 11)en de bout (10) van de uitlaat- pijp-/steçksi.
bulzen bevestiging aan resp. de centrale afvoerpijp, het achterste ophangrubber en de ophanging aan Clever- v. 14/17/19
_nel_lingsbak;nog niets vastzetten.
Draai achtereenvolgens vast de moeren (7 en 12),de moer (11) met 5 + 0, 5 / - 0, 5 kgm en de bout (10) met contr, si. met dop v. 17,
9,5+1/- 1 kgm. 19

8) Controleer de staat van de flenspakkingen der voorverwarmlngsbuizen en de stand van de deflectors (RM 124).
Sluit de stroomdraad van de oliedrukopnemer aan (stekker achter ventilatorkast) alvorens onder de wagen van-
daan te gaan.

9), Monteer de twee voórste ophangrùbbers met de tweemaal twee bouten en moeren op het voorbuisframe. (Van pijp, & steeksl, v. 17
26/1/'60 af: bevestiging alleen met twee centrale bouten).

10) Licht de motor,met een krik een elndje op om de bouten (4) van de bevestiging der uitlaatbuizen aan de
ophangrubbers gemakkelijk te kunnen monteren; vastzetten met 5 + 1/- 1 kgm. contr, si. met dop v. 19

11) Duw de ontkoppelingsarm naar voren, haak het binnenkabeluiteinde in de houder aan het motorcarter enmon-
teer de splitpen. Steek het ulteinde van de ontkoppelingsarm-veer in de daarvoor bestemde boring van de tus-
senplaat en stel de kabel zo mogelijk af met de gespleten stelmoer. Aanwijzingen in Groep 2.

12) Breng het samenstelcarburator-luchtfilter-inlaatbuizen op zijn plaats, met de inlaatbuis-ulteinden vóór de ci-
l inder-openingen;monteer de flenzen der voorverwarmingsbuizen op de uitlaatbuis-tapeinden, na verwijdering
der vier moeren waarmee de deflectors zolang op hun plaats werden gehouden. Zet de moeren (6) nog niet vast. pijpsl, v. 14

13) Monteer de inlaatbuisflenzen op de cilinders;zet de zes moeren geleidelijk en gelijkmatlg vast. pijpsl..v. 10

N. B.- Controleer, of de gaffel die_één der beide versnellingsbak-bedieningskabels aan de schakelas-arm kop-
pelt, in de stand voor de 2de versnellin_ niet tegen het centrale inlaatsprultstuk stoot. Zo ja, dan hebben de
inlaatbuis-uiteinden niet de goede stand ten opzichte van de cilinders, en moet deze worden gecorrigeerd.
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14) Zet de vier moeren (6) vast met 1,5 + 0, 5/- 0, 5 kgm, vervolgens de vier bevestigingsmoeren (3) van de voor- contr, si. m.dop van 14
verwarmingsbuizen aan het inlaatspruitstuk, pijpsl, v. 14

15) Schuif de verwarmingslucht-inlaatstukken tot tegen de cilinder-koelplaten en zet ze vast met de klembeugels verl.sl.v. 8
die door de drie moeren (2) worden vastgehouden. Maak de binnenkabels der luchtschuif-bedieningskabels aan
de onderste klembeugels vast (1). pijpsl, v. 17
Bij een startmotor met mechanische bediening: bedieningskabel weer aan de arm vastmaken (Groep 7). pijpsl, v. 8

16) Koppel de smoorklep-bedienlngsstang weer aan, met zijn terugtrekveer, en stel de aanslag op de stang met het
boutjeaf(Groep6). idem

17) Sluit de startmotorkabel àan (bij een startmotor met electromagnetische inschakeling eerst de contactdraad); pijpsl, v. 7
daarna de laagspanningsdraad aan de onderbreker. Duw de kabel in zijn klem aan de onderbrekerplaat. Steek
de hoogspanningskabel'-uiteinden in de verdeler en de bobine.

18) Maak de twee dynamodraden vast, vervolgens de banaanstekker. Controleer, of de dradendeultlaat nietraken, pijpsl, v. 10 en 8

19) Koppel de onderdrukleiding aan de vacuumregelaar en de twee benzineleidlngen aan de pomp.

20) Koppel het uiteinde van de snelheldsmeter-aandrijfkabel weer aan de versnellingsbak. (Groep 2)

21) Laat de motor lopen om te controleren, of er geen lekken zijn.

22)• Monteer de motorkapslulting-steun met de twee bouten op het voorbuisfrãme, pijpsl, v. 14

23) Monteer de bumper (vier bouten en moeren), steek- & pi jpsl. v. 14

24) Monteer de verwarmingsbulzen. Controleer, of de binnenbekleding de luchtuitstroming niet belemmert.

25) Haal de wagen van de blokken af of boven de werkkuil weg. stalen pen _ : 12 mm stalen pen

2,22 Totale tijd - RM: tmsT-135/B-3 L = 280 mm _1 12 L 170
...... • : .: / . ._,_

2,55 Totale tijd- RM: tm-135/D-3 (bij type L4, SERIEen TIGRE) [voor 7/ __i K"._ / / achte j,:l
-Mogelijk biikomend: ---el I'_---:-_'-'Smm - -_'

" _ ...... ï_ZT._ 7LZ- ï_ -..___.«p...

0, 15 26) Afstelling van de ontkoppelingsarm met de vertande bus (Groep 2) _ _ zlJiiil_ ..... _i_
0, 01 27) Vernieuwing van de grafietring (kopp. druklager) (Groep 2) alum. klinknag /11

2,32 Totale tijd -RM: T-135/B-3 (1 uitlaatflens extra) lengte onder kop ='_.5 _'-/.J-L. _
N. B° - Wij adviseren, bij gedemonteerde motor het gat dicht te maken dat zich bevindt in de stop die achterin
de centrale krukasboring zit. Stel de zuigers in het BDP, verwijder het koppelingsmechanisme en de ventilator-
bevestigihgsbout. Brengde aluminium klinknagel van de vliegwielzijde af in het bedoelde gat (zie tig° 50bis),,
houd hem aangedrukt met een 170 mm lange staaf, steek een andere staaf, 280 mm lang, van de voorkant af de
krukas in en stuik daarmee het klinknageluiteinde op. Niet te hard slaan daar men anders de stop zou kunnen
ver p l aatsen.
ATTENTIE: Aangezien het naaldlager bij de stop nu niet meer met de motorolie wórdt gesmeerd, moet vóór de
hermontage van de motor enig vet - ongeveer 1 gr. "Mobylux EnergreaseNr. 2" (Mobiloil)- in de holte van
de stop worden gebracht.
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136 - DEMONTAGE en MONTAGE van het VLIEGWIEL
(tig. 55)

- Demontage -

1) Demonteer de motor (RM 135).

2) Plaats de motor op de speciale montagestandaard.

3) Demonteer de koppellng (Groep 2).

4) Blokkeer de tandkrans met het Wilmonda DAT-gereedschap. Wilmonda DAT
Buig de tanden van het borgplaatje (2) van de boutkoppen af,
demonteer de vijf bouten (1) waarmee het vliegwiel (3) op de pijpsl, v. 14
krukas vastzit en haal het vliegwiel weg.
Contro!eer, v66r de hermontage, of het vlak (A) dat met de 3.
koppelingplaat in contact komt, geen krassenof groeven ver-
toont. Zo nodig, moet dit vlak van het vliegwiel door afdraai.
en zuiver glad worden gemaakt (RM 137).
Controleer eveneens, of in de centrale krukasboring de stop 4 _
achter het naaldlager op zijn plaats zit.
Aangezien de boutgaten in de krukas niet even ver van elkaar
zitten, kan het vllegwiel slechts in 66n bepaalde stand op de
krukas worden gemonteerd.

- Montage -

5) Controleer, of de uitdraaiing van het vliegwiel waarin het
krukasultelnde past, brandschoon is, plaats het vliegwiel op
de krukas en houd het zuiver Ioodrecht. Steek het DAT-hulp-
stuk in de tandkrans. Neem een nieuw borgplaatje (2), monteer
de vijf bouten (1), draai ze gelijkmatig aan en zet ze vast
met 8 + 0, 5/- 0, 5 kgm. Borg de boutkoppen met de omgezet- contr, si. met
te tanden van het plaatje. Controleer, of het vliegwiel axiaal dop van 14
en radiaal zuiver draait (dus o.a. niet slingert). I ::::__.-_.::'''»

6) Breng de motor over naar de wagen. I _'_
7) Monteer de motor (RM 135, inclusief de schoonmaak, controle

en montage van de koppeling).

3, 71 Totale tijd - RM: trusT-136-3

- bij TIGRE:

3, 89 Totale tijd - RM: T-136-3 Fig. SS
- Mogelijk bljkomend:

O,80 8) Opzuiveren van het vliegwlel.
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137 - OPZUIVEREN van het VLIEGWIEL (tig. 56) z_
- Vliegwiel gedemonteerd -
Als het vlak (A) van het vliegwieb waartegen de koppeling-
plaat draagt, krassen of groeven vertoont, of als de vlakken
(A) en (B) niet precies evenwijdig zijn, moeten deze tekortkc

mingen door het opnieuw machinaal bewerken der desbetref- L.TMfende oppervlakken worden verholpen. IN
Dit dient te geschieden op de draaibank (metde slijpsteen of B
beltel) indi_endeze van zodanige kwaliteit is, dat perfect A
glad en vlak werk kan worden verkregen.
Denk er aan, dat van de vlakken (A) en (B) evenveel moet
worden afgenomen, daar de maat 24+0,1/-0, 1mmprecies be-
hoort te worden aangeh0uden. De beide bewerkingen moeten
direct op elkaar volgen (d.w.z. zonder dat het vliegwiel tus-
sentijds van de draaibank wordt gehaald) teneinde van de
nauwkeurige evenwijdigheid der nieuwe oppervlakken zeker
te kunnen zijn. De maximaal toegelaten "slinger"-afwijking
is 0, 08 rum.

N.B. - De diktemaat (L) mag nooit minder dan 7 mmworden. I I

Het wordt ten zeerste aangeraden, dit werk op de draaibank -- _ -
te verrichten met het gereedschap "PL - OC 11. 574"
dat bij de Afdeling Onderdelen kan worden besteld.

O,80 Totale tijd - RM: tm'137-4 Fig. $6

138 - DEMONTAGE en MONTAGE van de STARTERTAND-
•• KRANS

N.B. - De tandkrans wordt in verwarmde toestand om het
vliegwlel gelegd en zit dan na afkoellng vast genoeg. Het is
derhalve overbodig, nog enig ander bevestigingshulpmiddel
toe te passen. Gebruik uitsluitend de door PANHARD gelever-
de tandkränsen.

1) Demonteer het vliegwiel (RM 136).

2) Leg het vliegwiel plat neer, met de tandkrans naar boven en
verhit deze zo gelijkmatig mogelijk over de gehele omtrekmet
de acetyleenvlam. Wanneer een voldoend hoge temperatuur is
bereikt (circa 140 graden), kan de tandkrans met twee tangen
van het vliegwiel worden genomen.
Leg de nieuwe tandkrans in de stand voor montage op vuur-
vaste stenen, met de afgeschuinde kant der vertanding naar
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boven, en verhit het niet-vertande gedeelte zo gel ijkmatig mogelijk over de gehele omtrek. Zodra een tempe-
ratuur van ongeveer 14-0graden is bereikt, plaatst men de tandkrans zuiver rechtstandig op het vliegwiel; hij
zal dan enige speling hebben. Controleer de zit nog eens vó6rdat de afkoeling zo ver is gevorderd, dat enige
correctie niet meer mogelijk zou zijn. Pas na volledige afkoeling maghet vliegwiel weer worden gemonteerd.

3) Monteer het vliegwiel (RM 136).

N.B. - Voor de goede orde zij vermeld, dat de tandkrans vast genoeg moet zitten om een koppel van minstens
20 kgm te kunnen overbrengen.

3, 98 Totale tijd - RM: tmsT-138-3

- bij TIGRE:

4, 16 Totale tijd - RM: T-138-3

- Mogelijk bijkomend:

0, 80 4) Opzulveren Van het vliegwiel.

139 - MOTOR van UITW. APPARATUUR ONTDOEN, resp. VOORZIEN (fig, 57 en 58)

- Motor gedemonteerd -

Dit karwel kan nodig zijn bij vernieuwing van de krukas met drlifstangen,van de nokkenas, het voorste krukas-
lager, enz:
Deze RM omvat de demontage en montage van:
- het koppelingmechanisme en de frictieplaat,
- de stroomverdeler-onderbreker,
- de bougies,
- de koelluchtventilator met toebehoren,
- de startmotor,
- de benzinepomp,
- de dynamo.

Koppelingmechanisme en frictieplaat -

Desbetreffende aanwi jzingen in Groep 2. •
Het koppelingmechanisme en de frictieplaat moeten worden gedemonteerd, schoongemaakt, gecontroleerd en
weer gemonteerd bij elke demontage van de motor.

N.B. - De voor deze werkzaamheden vereiste tijd is begrepen in de tijd voor montage van de motor.

- Demonteren der apparatuur -
1) Demonteer de twee bougiekappen (i) en de bout (3) waarmee de onderbrekerplaat op het hulpapparatuurcarter schroevendr.

is bevestigd. Verwljder de verdeler-onderbreker met plaat en bougiekabels°

2) Demonteer de twee moeren en bouten (9) en de twee moeren (8) van de ventilatorkast_bevestiging op de achter_ pijpsl, v. 7
plaat, Neem de ventilatorkast (10) en de twee tussenkokers (28) weg.
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3) Blokkeer de vliegwieltandkrans met het Wi lmonda DAT gereedschap. Demonteer de bevestigingsbout (11) van Wi lmonda DAT pi jpsl. v. 26
ventilator en poelie en verwijder het schoepenrad. Verzamel de acht doppen en veren (27). Demonteer de
poelie (25) met ziin riem, haal de riem van de dynamopoelie af.

4) Draai de moer (2) los waarmee de dynamo op de verstel-arm vastzit; demonteer daarna de bevestigingsmoer en steek-en pijpsl, v. 14
- bout van de verstel-arm aan de stoel.
Demonteer de bout (5) bij een Ducellier dynamo (de moer bij een Paris-Rhône dynamo) van de bevestiging op pijp- en oogsl, v. 17
het carter van de hulpapparatuur-aandri jving; haal de dynamo van dit carter en van de achterplaat weg.

5) Maak de ontluchtingsRijp-bevestigingsbeugel van de achterplaat los. pijp/st, si. 10
Demonteer de vijf moeren (15) van de verbinding tussen achterplaat en distributiedeksel, via drukplaat (24). pijpsl, v. i0

6) Verwijder de drukplaat, vervolgens de achterplaat met rubber kraag, na de draad van de otledrukopnemer er
doorheen te hebben gehaald. Verzamel de ringen en plaatjes die op het distributiedeksel acht ergebleven zijn.
Haal de twee tussenstukjes (22) van de achter-trekstangen af om ze niet kwi jt te raken.

7) Demonteer de twee moeren (4) van de startmotor-bevestiging op het motorcarter en verwijder de startmotor pijpsl, v. 12
met zijn rubber afdichtingsmanchet.

8) Demonteer van beide cilinders de olieleidingen naar de tuimelaars (RM 101).

9) Demonteer bij elke cilinder de twee moeren enz. (18) van de onderlinge bevestigingder koeiplaten. Verwijde verl.sl, van 8
deze, evenals de achterplaat-trekstangen.

10) Demonteer de twee bevestigingsmoeren van de pijpsl, v. 12
benzinepomp op het hulpapparatuur-carter en
verwijder de pomp met pakkingen, isolatie-
plaat en stoter.

11) Demonteer de twee bougles met pakkingringen, bougiesl.

- Monteren der apparatuur:

12) Monteer de isolatieplaat en de stoter van de
benzinepomp, vervolgens de pomp zelf, de
pakkingen (Groep 6) en de bevestigingsmoe-
ren;dezevastzetten, pijpsl,v. 12

13) Monteer de bougies, met pakkingringen. _ bougiesleutel

14) Breng van elke cilinder de koelplaten (19) op
hun plaats. Monteer de bouten (20) ën de ach-
terplaat-trekstangen (de langste links) met
ringen en moeren. Monteer de ringen en moe_-

_ren aan de zijde van het motorcarter. Géén verl.sl.v° 8
dezer moeren nog vastzetten, om de achter-
plaat-montage te vergemakkelijken.

Fig. 57
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15) Monteer de platte- enveerringen op de tapeinden van het distributiedeksel. Monteer de tussenstukies (22) van
de achterplaat op de trekstangen (21). Plaats de achterplaat op de distributiedeksel-tapeinden en op de trek-
stangen. Monteer de drukplaat (24), de vijf moeren (15) en draai deze aan met 0, 7 ÷ 0, 3/-0, 2 kgm. Haal de contr, si. met dop v° 10
stroomdraad van de oliedrukopnemer bij (23) door de achterplaat heen.

16) Monteer de verbindingsbout van de ontluchtingspijp-beugel en de achterplaat, steek- en pijpsl.v. 10

17) Stel de afdichtingsveer van de ventilatorpoelie (25)met het slot bovenaan (RM 130). Steek de poelie in het
distributiedeksel, daarbij lettend op de stand van de spie.Gebruik twee dunne stukken plaat om de afdichtings-
veer in de groef te drukken, terwijl de poelie op haar plaats wordt geduwd (RM 130).

12 A 16 17

9 /" / 1314 , 1: 19

8 0
i" i

, 1
I 24 1

/27 ,' í. ì '23 21 23

"' z'"
9 %_ 28 26 25

Fig. 58
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Steek de dynamopoelie door de opening in de achterplaat en monteer de dynamo op het hulpapparatuur-carter
met de lange bout, aan te draaien door de achterplaat-opening heen (bij Parls-Rhône dynamo een moer). Nog pijpsl, v. 17
niet vastzetten.
Bevestig de dynamo-verstel-arm op de stoel (bout m. moet). Monteer de dynamoriem en stel de spanning ervan steek-en pijpsl, v. 14
af (RM 127).
Zet de bout (2) op de verstel-arm vast en draai de dynamo-bevestigingsbout (5) aan. Controleer de dynamo- idem
riemspanning. Monteer de nylon afdichtíngsstop (17) aan de kantvan het motorcarter. Breng de rubber afdich- pijp- en ringsl, v. 17
tingsmanchetten van startmotor en dynamo op hun plaats.

18) Controleer, of de venti latorpoelie (25) voorzien is van de celoron wri jvingsband en in goedeconditie is (26). Mon-
teer de acht veren en acht doppen (27); smeer wat vet aan de veeruiteinden om de doppen vast tè houden tij-
dens de ventilator-montage. Waar de doppen tegen de ventilator gaan dragen, mogen ze echter niet vet worder.
Schuif op de bout (11) de speciale gekartelde ring en de kom (12) met wrijvingsschijf (13). Breng de ventilator
voorzichtig binnen de wrijvingsband (26) van de poelie (25) en houd hem met éön hand vast, terwijl met de
andere de kom (12) en bout (11) worden gemonteerd. De pijl (A) op de kom moet tegenover het merkteken (A)
oRde poelie komen te zitten.
Zet tenslotte de bout (11) vast met 17 + 2/- 2 kgm. De montage van de ventilator is goed als hij betrekkelijk contr, si. m. verl. en
zwaar met de hand kan worden gedraaid zonder dat de kom zich verplaatst, dop van 26

19) Monteer de ventilatorkast op de achterplaai _en trekstangen; vier moeren vastzetten, pijpsl, v. 7
Draal nu de moeren van de koelplaten-bevestiging op de cilinders aan. Monteerdeventilatorkast-tussenkokers verl. si. v. 8
(de langste links).

20) Monteer de bougles, liefst met nieuwe pakkingringen, bougiesleutel

21) Monteer de verdeler-onderbreker met onderplaat (en bougîekabels); zet de plaat op het hulpapparatuur-carter
vast met bout (3) Druk de bougiekappen op hun plaats. •

22) Monteer de tuimelaar-olieleidingen tussencarter en cilinders (RM 101).

1, 16 Totale tijd - RM: tm-139-2

- Mogelijk bijkomend:

0, 27 23) Schoonmaakvan de gedemonteerde apparatuur.

140 - DEMONTAGE en MONTAGE van de CILINDERS (tig. 59 t/m 62)

- Demontage -

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135).

2) Plaats hem op de speciale montagestandaard.

3) Demonteer de twee bougiekappen en de bougies, bougiesleutel

4) Demonteer de vier bevestigingsmoeren van de ventilatorkast; haal deze weg_ alsook de twee tussenkokers, pijpsl, v. 7

5) Demonteer de bout van de dynamo-verstel-arm en die van de dynamo-bevestiging op het hulpapparatuur-carter pijpsl, v. 14
trek deze laatste net ver genoeg weg om de dynamo vrij te maken. Verwijder riem en dynamo, pijp-en ringsl, v. 17
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6) Demonteer de olieleidingen (RM 101) en de tuimelaardeksels.

7) Demonteer de moeren waarmee de bovenste cilinder-koeiplaten op de onderste vastzitten; demonteer_de beide verl. si. v. 8
trekstangen en haal de koelplaten weg.

8) Stel de zuigers in het BDPen blokkeer het vliegwiel met het DAT-hulpstuk. Draal de vier cilinder-bevesti- Wilmonda DAT
gingsmoeren op de tapeinden zo ver mogelijk los en druk de cilinder van het carter af met behulp van de Wilmonda DAS
Wilmonda DAS cilinderlichter. Het uiteinde hiervan moet aangrijpen, niet op de onderste koelribbe of de steeksl, v. 17
kraag van de cilinderbus, maar (zie tig. 59) tussendeze kraag en de onderzijde van de cilinder. Draai nu de
vier moeren helemaal van de tapelnden af en trek de cilinder geleidelijk verder van het carter weg. Als de
zuigermantel begint te verschijnen (circa 20 mm van het carter af), plaatst men het houten vorkstuk (Wilmon- Wilmonda DAX
da DAX) tussende tapeinden (tig. 60). De zuiger valt dan niet tegen het carter op het moment dat hij vrij
komt van de weggetrokken ci linder.

N. B.- Na demontage der cilinders kan men de houten vorkstukken vervangen door metalen platen volgens
tig. 61.

Bij het demonteren der cilinders komen de tuimelaar-lichtstangen en hun kokers vanzelf vrij; men behoeft dan
nog slechts de rubber afdichtingen voor de koker-uiteinden weg te halen.

- Montage -

9) Reinig het carter ter plaatse waar de cilinders komen te zitten. Breng de houten vorkstukken weer op hun
plaats (zuigers nog in BDP).

10) Smeerde afdichtingen voor de lichtstangkokers (bij voorkeur nieuwe nemen!) met een klein beetje olie in,
alvorens ze te monteren: de grootste in de stotergeleiders, de kleinste in de cilinders. Controleer, of de sloten
der zuigerveren regelmatig over de zuigeromtrek verdeeld zijn en smeerde zuiger, de cilinderbus en de uit-
einden der cilinder-tapeinden met o!ie in.
Druk de zuigerveren in hun groeven met de speciale klembeugel (Wilmonda DAR; fig. 62). Houd de cilinder Wilmonda DAR"
bovenaan vast en schuif hem over de zuiger -- waarbij de klembeugel wordt opgeduwd -- totdat de bovenste
zuigerveren in de cilinderbus zitten. Het houten vorkstuk kan nu worden weggehaald. Verplaats de klembeugel
tot over de schraapveer onderaan de zuiger; druk de cilinder verder naar het carter toe en verwi jder de klem-
beugel zodra de schraapveer in de cilinct'er zit. Wanneer de onderrand van de ci linderbus de bovenzijde van
het carter heeft bereikt, steekt men de lichtstangkokers in de rubber afdichtingen aan de klepstoter-kant. Let
er op, dat de andere kokeruiteinden goed in de cilinder-afdichtingen schuiven als de cilinderbus nu het carter
in wordt gedrukt en wel totdat de tapeinden 5 _ 6 mm voorbij het cilindervlak voor de bevestigingsmoeren
steken. Monteer de platte ringen en de moeren en denk er om, dat op 6én tapeind van de rechter cilinder
g_én rlng hoort maar de stoel van de dynamo-verstel-arm.
Draai de vier moeren gelijkmatig aan, daarbij diagonaalsgewijs overstekend, opdat de kraag van de cilinder-
bus langs de gehele omtrek even sterk op het carter komt te dragen.
Aanzetkoppe/3, 3 _ 4 kgm. contr, si. m.dop van 17

N.B. - Dit gelijkmatig en precies even sterk aandraaien van de cillndermoeren is van zeer groot belang, daar
het onregelmatig dragen van de cilinderbus-kraag op het carter schadelijke gevolgen kan hebben.

11) Stel de tulmelaars af en monteer de deksels met pakkingen (RM 107).
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12) Breng bij elke cilinder de beide koelplaten en de trekstang op hun plaats; monteer de twee moeren aan de mo-
torcarterzijde maar zet ze nog niet vast.

13) Monteer de olieleidingen, met gebruik van nieuwe pakklngen (RM 101).
«t

14) Monteer de dynamo en span de rlem (RM 127).

15) Monteer de ventilatorkast, met zijn vier moeten en zet nu ook de koelplatenbevestiglng vast. Monteer de pijpsl, v. 7
twee ventilatorkast-tussenkokers en de rubber afdichtingskragen, verl. si. v. 8

16) Monteer de bougies en de kabelkaRpen, bougiesl.

17) Reinlg en controleer de koppeling. Haal de motor van de montagestandaard af.

18) Monteer de motor in de wagen (RM 135).

5, 14 Totale tijd - RM: tmsT-140-3 (incl. demontage, reiniging, controle en montage van het koppelingmechanisme
met frictieplaat)

- voor TIGRE:

5, 32 Totale tijd - RM: T-140-3 (inclusief als boven)

- Mogelijk bijkomendi

0, 15 19) Afstelling van de ontkoppelingsarm met de vertande bus (Groep 2)

0, 01 20) Vernieuwing van de grafietr_ng van het druklager (Groep 2) r

141 -- OPZUIVEREN der KLEPZITTINGEN en INSLIJPEN der KLEPPEN(2 cil.)

1) Demonteer de motor (RM 135).

2) Plaats hem op de speciale montagestandaard.

3) Demonteer de 2 cilinders (RM 140).

4) Zuiver de klepzlttlngen op en slijpde kleppen in (RM 111).
5) Monteer de 2 cilinders weer op het motorcarter (RM 140).

6) Relnig en controleer de koppeling. Haal de motor van de montagestandaard af.

7) Monteer de motor in de wagen (RM 135).

6, 48 Totale tijd -RM: trusT-141-4 (incl.demontage, reiniging, controle en montage van het koppelingmechanisme• r

met frlctleplaat)

- voor TIGRE:

6, 66 Totale tijd -RM: T-141-4 (inclusief als boven)

- Mogelijk bi jkomend:

0,45 8) Afstelling van de spanning der klepveerstaven (2 cil.) (RM 144)
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0,19 9) Opzuiveren der kleppen (1 cil.), incl. ontkolen.

0, 15 10) Afstelling van de ontkoppelingsarm met de vertande bus (Groep 2)

0,0] 11) Vernieuwing van de grafietring van het druklager (Groep 2)

142- VERNIEUWING der KLEPPEN(2 cil.)

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135).

2) Plaats de motor op de speciale montagestandaard.

3) Demonteer de 2 cilinders (RM 140).

4) Monteer de nieuwe kleppen en ruim :de geleiders op (RM 112).

5) Zuiver de zittingen op en slijp de kleppen in (RM 111).

6) Monteer de 2 cilinders weer op het carter (RM 140).

7) Reinig en controleer de koppeling. Haal de motor van de montagestandaard af.

8) Monteer de motor in de wagen (RM 135).

6, 72 Totale tijd - RM: tmsT-142-3 (incl. demontage, reinlging, controle en montage van het koppelingmechanisme
met frictieplaat)

- voor TIGRE:

6,90 Totale tijd - RM: T-142-3 (inclusief als boven)

- Mogelijk bljkomend:
0,45 9) Afste/ling van de spanning der klepveerstaven (2 cil.) (RM 144)

0, 15 10) Afstelling van de ontkoppelingsarm met de vertande bus (Groep 2)

0, 01 11) Vernieuwing van de grafietrlng van het druklager (Groep 2)

143 - DEMONTAGE en MONTAGE van een ZUIGER (fig. 63 t/m 66)

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135).

2) Plaats de motor op de montagestandaard.

3) Demonteer de cilinder en steek het houten vorkstuk tussen zuiger en carter (zie RM 140).

4) Demonteer met een tang de beide verende borgringen (8) van de zuigerpen.

5) Demonteer de zulgerveren met de speciale, daartoe dienende tang. zuigerveer tang

6) Steek het Wilmonda-gereedschap DAW (1 in tig. 63) in de zuigerpen en schroef het eindstuk ervan o_ de spil, Wi lmonda DAW
tot tegen de pen. Verwarm de zuigerbodem (2) met de autogeenbrander, waaraan men een draaienàe bewe-
ging geeft terwijl de vlam Ioodrecht, op de zuigerbodem staat. Stop hiermee zodra de zuiger begint te roken.
Houd hem dan met een dikke doek vast en trek het gereedschap (1), met de zuigerpen, uit de zuiger. Als dit
moeilijk gaat, kan men tegen het uiteinde van het gereedschap tikken -- niet te hard!
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Haal de, in de zuiger achtergebleven ringen (4) weg en schroef het eindstuk van het gere_dschap los! Fig. 65
om de zuigerpen vrij te maken.

- Keuze van de zuigermaat: b_',=

7) Deze wordt bepaald door de diameter' (d), met een meetkiok in de cilinderbus opgemeten zoals tig. 65
toont, d.w.z. 58 mm van deonderrand af en in het vlak door de hartlijn van het bougiegat. Aan deze
maat (d) moet nu de, door tig. 66 aangegeven zulgerdiameter onderaan de mantel (d') gelijk zijn.

Voorbeeld: Als men met de, voor 85 mm op nul gestelde meetklok -7 opmeet, moet (d') dus 85 - 0, 07=
84, 93 bedragen. Men dient dan een zuiger te nemen, die onder-op een zuigerpenborst (zie tig. 66) met
93 is gemerkt; het op deze plaats aangebrachte getal geeft namelijk het aantal honderdsten van een
millimeter in de maat (d'), Ioodrecht op de zuigerpen. Het is noocJlzakelljk, de zuigers te wegen; het
gewichtsve/'schil tussen de beide exemplaren mag hoogstens 5 gram zijn, terwijl een TIGRE-zuiger niet

"_ m_ér dan 475 gram mag wegen.

N.B. - Het feit, dat de boring van de cilinderbus in koude toestand heel licht konisch is, verschaft I''j _
een eenvoudig middel om te controleren, of de op bovengenoemde wijze gekozen zuiger inderdaad de IL.
juiste voo:_de gegeven bus is. Met de zuigerveren nog niet gemonteerd en de mantelspleet nog niet < '_
opengezaagd, moet de naar binnen geduwde zulger zich over ongeveer de eerste helft van zijn slag '
vrij laten bewegen, doch daarna duidelijk Zwaaríder gaan. i -,- l

/tIndien van dit laatste niets zou zijn te merken, verc[iënt het aanbeveling om de zuiger _n honderdste _groter te nemen dan uitgekozen was; in ons voorbeeld dus met het teken 94 inplaats van 93.
Merk de definitief gekozen zuiger direct met potlood, opdat naderhand geen verwarring meer kan ont- Ifl _'_
staan ....
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Attentie! - Aangezien de zuigers met gespleten mantel slecht tegen stoten of schokken bestand zijn, moet de
"brug" die de fabrikant aan het spleeteinde nog heeft laten zitten, pas doorzagen ná montagevan de zuigerpen. !
De spleet moet komen te zitten:

- onderaan bij de linker cilinder
- bovenaan bij de rechter cilinder.

8) Controleer, of de bus (6) zwaar gaat in het dri jstangoog, en de zuigerpen zwaar in de bus. Schuif de zulgerpen
op het Wilmonda-gereedschap DAW, en schroef het eindstuk hierop. Wilmonda DAW
Breng de zuiger in de goede stand ten opzichte van het drljfstangoog (spleetposltie: zie boven), steek het ge-
noemdegereedschap de zuiger in en door de eerste ring (4), de drijfstangoog-bus en de tweede ring (4) heen,
totdat de zuigerpen tegen de zuiger stuit. Monteer het houten vorkstuk om zuiger en drijfstang het kantelen te
beletten. Verwarm de zuiger met de acetyleenvlam zoals hierboven voor de demontage is aangegeven. Zodra
een voldoend hoge temperatuur is bereikt, kan men de zuigerpen naar binnen duwen, voortgaande totdat de
steel van het gereedschap tegen de zuiger stuit. Houd de zuiger met een dikke doek vast.
Neem het gereedschap weg (eindstuk afschroeven), en controleer, of de beide zuigerpen-ulteinden gelijk val-
len met de binnenrandvan de twee borgring-groeven. Monteer de borgringen met behulp van een tang.
Als het om een nieuwe zuiger gaat: zaag de mantelspleet volledig open alvorens de zuigerveren op hun plaats
te brengen.

9) Maak de zuigerveren pas (slotspeling) en monteer ze (RM 109).

10) Monteer de ci llnder (RM 140).

11) Reinig en controleer de koppeling. Haal de motor van de montagestandaard af.

12) Monteer de motor in de wagen (RM 135).

4, 87 Totale tijd- RM: tmsT-143-3 (incl.demontage, reiniging, controle en montage van het koppelingmechanisme
met frictieplaat).

- voor TRIGRE:

5, 05 Totale tijd - RM: T-143-3 (inclusief als boven).

- Mogelijk bijkomend:
O,07 13) Ontkolen van de zuiger, schoonmaak der veergroeven.

O,79 14) Vernieuwing der kleppen, ruimen van de geleiders (ci I. gedemont. ), incl. demontage en montage van de tuime-
laars (RM 112).

0,56 15) Inslijpen van dezittingenendekleppen (cil.gedemonf.), incl. demontage enmontage vande tuimelaars (RM 111).

O, 15 16) Vernieuwen van de cilinderbus (cil.gedemont.) (RM 145).

O,39 17) Afstelling van de spanning der klepveerstaven(ci I. gedemont.), incl. demontage en montagevan de tuimelaars
(RM 144).

O,77 18) Afstelling van de spanning der klepveerstaven bij de andere cilinder (niet gedemont.), incl. afstelling der
tuimelaars (RM 144/107).

O,59 19) Demontage en montage van de andere cilinder (RM 140).

O,33 20) Demontage en montage van de andere zulger, met veren, incl. pas maken in de gedernonteerde cilinder (RM143).
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0, 15 21) Afstelling van de ontkoppelingsarm met de vertande bus (Groep 2)

0, 01 22) Vernieuwing van de grafietring van het druklager (Groep 2).

143/A - DEMONTAGE en MONTAGE van een ZUIGER (2de model met U-Flex schraapveer)

- Demontage -

Haal de motor uit de wagen (RM 135/A) en plaats hem op de montagestandaard.

Demonteer de cilinder, (RM 140).

Verwijder de zulgerveren, en demonteer, met een haaks omgezette pen, de zuigerpen-borgring aan _6n kant
(die van het distributiedeksel). Zie RM 109/A. Steek het Wilmonda-gereedschap DAW in de zuigerpen en
schroef hierop van de andere kant het elndstuk (kort model). Verwarm de zúiger tot circa 60 graden, en trek
de zuigerpen er uit.

N.B. - Bij een zulger van het 2de model heeft het drijfstang-oog géén bus en zitten er g66n ringen aan weers-
zijden, terwijl de zuigerpen 25 inplaats van 22 mmdiameter heeft.

- Keuze van de zuigermaat -

Er kunnen zich twee gevallen voordoen:

lste geval - Dezulger wordt gemonteerd in een geheel nieuwe cilinder-met-bus (of een cilinder waarvan de
bus niet vernieuwd werd);

2de geval- De zulger wordt gemonteerd in een oude cilinder met een nieuwe bus.

lste geval -De zuigerkeuze wordt bepaald door de klas- 2de geval-De zuigerkeuze wordt bepaald doorde bus-
se waartoe de verbuste cilinderbehoort, diameter (d), met de meetklok gemeten op
Deze is aangegeven met rode inkt op de eer- 65 mm van de onderrand af (afstand L in tig«
ste koelribbe: klasse A of B. 65 bis) en in het vlak van de bougiehartlijn_

Cilinderklasse Zuigerklasse Zuigernummer d Zuigerklasse Zuigernummer

A 1 366,232 84,82tot84,84 1 366,232

B 2 366, 233 84, 83 tot 84, 86 2 366, 233

De zuigerklasse vindt men met blauwe inkt onder-op een zuigerpenborst aangegeven (tig. 66 bis).

N.B. - Op dezelfde wijze als onder N.B. in RM 143 is vermeld, kan men controleren, of de zuiger inderdaad
oed past. Duw hem in de cilinder in dezelfde stand welke hij op de drijfstang krijgt. Het laatste gedeelte van
e slag moet zwaar gaan.
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- MONTAGE- l' _____,

Omdat hier de zuigerpen bij slechts weinig verwarmde zuiger wordt gernonteerd, kan men de manfe[spJeet al
vóór die tijd opgenzagen. Voor de zuigerstand, wat de plaats van de spJeet betreft, geldt hetzelfde als in RM ......
143isaangegeven. _, A.....
SchuiFde zuigerpen op het Wilmonda-gereedschap DAW en schroef het eindstuk er tegen aan. Controleer, of ei
aan de kant vanwaar de zuigerpen niet gemonteerd wordt, een borgring in de zuiger zit. Eén van de borgring-
uiteinden moet onaeveer 1 cm voorbij het, in de borgringgroef uitmondende zuigergat steken (1 in fig. 66bis).
Breng de zuiger op zijn plaats ten opzichte van het drijfstang-oog en laat hem rusten Op een over de tapeinden
gelegde plaat. Verwarm de zulger tot ongeveer 60 graden, en steek de, op het gereedschap zittende zuigerpen

er in totdat hij tegen de borgring, aan de andere zijde stuit. Verwijder dan het gereedschap en monteer de twee- _íjj J/_ Il,de borgring.

Maak de zuigerveren pas (slotspeling) en monteer ze (RM 109 en 109/A). Monteer de cilinder (RM 140). Reinig /lJi/iJ I i III L=GSen controleer de koppeling. Haal de motor van de standaard af en monteer hem in de wagen (RM 135/D).

5, 23 Totale tijd - RM: tm-143/A-3 (incl.demontage, reiniging, controle en montage van het koppelingmechanisme

met frictieplaat) klasse van de cilinder

- Voor de mogelijk bijkomende werkzaamheden, zie RM 143. Fig. 65 a

- Vervanging van vijf-groeven- door vier -groeven- zulgers.

ZEERBELANGRIJK- dassevandezuiger7

De SERIE-motoren M5/848-cc, op het startmotor-dragende cartergedeelte gemerkt: 1708R - 1715R - 1709R - _" ììì"f._
1714R- 1716R, zijn oorspronkelijk voorzien Van zuigers met 5 veergroeven Zij werden vervolgens uitaerust ,,_,_"l_'ííh,,f'_

ç!!_z'_i_g_e2_s7_dg_L_óg!ïççr_èmeeô_rse_î_î_în_4_-ee:_Ttme_èb_í_:nt'_::_vê_vàn7:ìng lva7n26de__7_rOoe_ ___ /_IIII_LlJJ .
In zo n geval moet men: i II

1) de zuigerpennen van22 mm, de drijfstangbussen, de ringen ernaast en de borgringen (zie tig. 64). . J \\ c..... J ,,,,_ //
• ......  ----_JIIIII ! IIIILL.demonteren " '

2) monteren met de nieuwe" zuigers-, de nieuwe zulgerveren, de zuigerpennen van 2.5 mm, de bijbehorende _.:LL,__If_
borgringen (zie de Onderdelencatalogus) en dient men de drijfstäng-ogen, van gleuven te voorzien.
Deze zijn noodzakelijk wegens het vervallen van de lagerbus voor de zuigerpen. _ d' ....__,.

Voor het aanbrengen van die gleuven (waartoe krukas-demontage niet nodig is) gaat men als volgt te werk: Ç
blokkeer het vliegwiel met de zuigers in het BDP, zet de drijfstang vast, en stop de carteropening dicht met !
doeken. Maak de groeven; volgens nevenstaande schets, met een slijpsteentje van _ 20, dik 3 mm (nr 0C523),
waarvan de rand afgeçond wordt met een straal van 1, 5. Reinig de drijfstangen zorgvuldig alvorens de doeken
weg te halen. _ .

"OÕ"

-_«L g

s_s, '1' Fig. 66 a
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144 - REVISIEvan het KLEPPENBEDIENINGSMECHANISME van een CILINDER (of VERVANGING van een
KLEPVEERSTAAFof -ARM) (tig. 67 t/m 70)

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135).

2) Plaats de motor op de montagestandaard.

3) Demonteer de cilinder (RM 140).

4) Demonteer de tuimelaars (RM 103).

5) Zet de cilinder op de houten spil (Wilmonda DAM) en monteer, in het draadgat van de bevestigingsbout van Wilmonda DAM
het olieleiding-verdeelstuk, de steun van het Wilmonda DAZ klepdemontage-gereedschap (klepveerdrukker). en DAZ
Zie fig. 68. Gebruik een kraspen o. i.d. om op éön der beide klepstelen de borgring (1) van de klepschotel kraspen
(3) te verwijderen.
Oefen met het DAZ-gereedschap een zodanige druk op de desbetreffende klepveerarm uit, dat de schotel (3)
met een schroevendraaier kan worden weggedrukt. Hij zal dan op de cilinderkOp vallen en dat gebeurt even-
eens met de beide halve klepspie_n (2). Haal ze met een tang weer omhoog. Zodra men ophoudt, met het ge- tang
reedschap op de klepveerarm te drukken, staat de klepveerstaaf (als klepveer fungerende torsiestaaf) niet meer
onder spanning.

6) Demonteer de drie dopmoeren (7 en 8; fig. 69) en haal de klepveertoren (6) weg. Verzamel de vulplaatjes en pijpsl, v. 10 en 14
verwijder de ring (9; tig. 70) als deze onder in de toren is blijven zitten. Op de andere klep, waarvan de veer"
arm nu niet meer onder spanning staat, komen de schotel en de twee halve spie_n vanzelf los, zodra deborgring
(1) met een kraspen verwijderd is.
Neem de bovenste veerbuis (5) en de veerstaaf (4) weg; de een trekt gemeenlijk de ander mee. Demonteer ook
de bovenste veerarm (10) en de ring (9) indien deze op de arm zou zijn blijven zitten. Trek de onderste veer-
buis (11) omhoog (het eenvoudigst te doen met een bout van _ 12, terwijl men met de auim de onderste veer-
arm tegenhoudt) en demonteer de onderste veerarm (13) en de ring ervan (12). Neem de cilinder van de spil af
en haal de kleppen eruit.

7) Relnig en inspecteer de gedemonteerde delen; controleer, of de vertande gedeelten van de veerstaaf en de
veerbuizen geen tekenen van slijtage of vervorming vertonen en of de veerarm-ringen niet abnormaal gesleten
zijn en teveel speling hebben.

- Montage - (fig. 68-70)

N.B. - Dé onderste en bovenste veerbuizen zijn onderling verwisselbaar; hetzelfde geldt voor de veerarmen.
Als men een veerstaaf of veerbuis vernieuwt, controleer dan vóör de montage, of deze goed past in de gehand-
haafde buizen, resp. op de gehandhaafde staaf.

8) Vet de ring (12) licht in, leg hem om de onderste veerarm, en geef deze de juiste stand in de cilinderkamer.
., Steek de onderste veerbuis er doorheen (uitwendige vertanding bovenaan). Leg de bovenste veerarm (10) met

ingevette ring (9) op de onderste, steek de veerstaaf (4) er in (uiteinde met twee vertandingen bovenaan) en
duw hem naar beneden totdat de vertande uiteinden van de staaf (uitw.) en buis (inw.) in elkaar grijpen.
Steek de •bovensteveerbuis over de staaf heen, tot in de bovenste arm. Monteer de veertoren (6) met de oor-
spronkelijk gebruikte vulplaatjes, en zet deze met de drie dopmoeren vast.
Nog géén vloeibare pakking gebruiken !
Controleer de zijdelingse speling van de twee veerarmen. Vulplaatjes bijvoegen of wegnemen totdat de armen
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" I
"zwaar" draaien; dan een plaatie van 0, 10 bijvoegen (plaats A in fig. 69). Na het
aldus afstellen van de zijdellngse speling neemt men de veertoren en de vulplaatjes
weer weg. Monteer de kleppen in de gelelders, na te hebben gecontroleerd, of ze
niet moeten worden ingeslepen. Zet de cilinder op de houten spil (Witmonda DAM).
Monteer de schotel (3) en de twee halve spie_n (2) -- nog niet de borgring -- op de _".-_
steel van de klep die bij de onderste veerarm hoort.
Houd met een schroevendraaier o.i.d, het gevorkte uiteinde van de onderste veerarm
tegen de klepschotel aan. De afstand (A) tussen de vork van de andere veerarm en het
klepsteeluiteinde (X) -- zie fig. 67 -- moet dan zijn:

3, 5 mmbij de MS-motor;
5,0 mmbij de TIGRE-motor.

Indien dit niet klopt, bouddande groottevan de afwijklng in gedachten bij het ver-
anderen van de onderlinge ingrijplng de_"veerbuis-, veerarm- en veerstaaf-vertan- A
dingen.

N.B. - Deze afstelling van de klepveerspanning laat zich gemakkelijker en vlugger
uitvoeren indien men gebruik maakt van een daartoe aangepaste veertoren, hetzij van
oud model (nr 317.546) of een exemplaar nr. 353. 262, waarvan het bovenstuk is af-
gezaagd zodat men de ingrijping van de bovenste veerbuis kan w[jzigen zonder dat
telkens de toren behoeft te worden gedemonteerd. _-

Bij het tenslotte controleren van de afstand van 3, 5 mm (MS) of 5mm (TIGRE) moet de Fig 67 Standaard motor A = 3.5 mrn
veerarm licht worden aangedrukt om de speling uit de vertandingen te halen.
Bij het definitief monteren van de veertoren,, met vulplaatjes, moet vloeibare pakking Tigre motor A = 5 rnm
voor de afdichting worden gebruikt.

Monteer het Wilmonda-gereedschap DAS, en druk daarme de bovenste veerarm in, om
de klepschotel (3) en de halve spie_n (2) te kunnen monteren, dit laatste met behulp
van een tang met spitse bekken. Haal dan het gereedschap weg en rnonteer de twee borgringen (1). WiImonda DAZ

9) Monteer de tuimelaars met hun ro.tuleonderdelen en contramoeren (RM 1"03). Men kan ze eenvoudig.-
weg aanschroeven en de tu;melaars dwars op de cilinderkop stellen.

10) Monteer de cilinder (RM 140).

11) Attentie! - De spanning van de klepveerstaven moet bij de twee cilinders gelijk zijn. Het is in dit geval dus
nodig, deze spanning bij de andere cilinder te controleren.

12) Reinig en controleer de koppeling. Haal de motor van de standaard af.

13) Monteer de motor in de wagen (RM 135)

5, 58 Totale tijd - RM: trusT-14.4-4 (incl. demontage, schoonmaak, controle en montage van het koppelingmechanisme
met frictieplaat)
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- voor TIGRE:

5, 76 Totale tijd - RM: T-144-4 (inclusief als op vorig blad)

- Mogelijk bijkomend:

O,17 14) Afstelling van de zljdellngse tuimelaarspeling (cil.gedem.) (RM 107)

O,61 15) Vernieuwen van de kleppen, ruimen der geleiders (Cilogedem.) (RM 112)

O,39 16) Inslijpen van de zittlngen en de kleppen (cil.gedemont.) (RM 111)

0,48 17) Vernieuwen van de bus en de zuiger in de gedemont, cil. (RM 143/145)

O,07 18) Ontkolen van de zulger en reiniging der veergroeven

O,39 19) Afstelling van de spanning der kleptorslestaven (andere cilinder)

O,13 20) Vernieuwen van de zuigerveren (incl. pas maken) (RM 109)

O,33 2]) Vernieuwen van de zuiger (incl. inpassen zuiger en pas maken zuigerveren) (RM 143)

O,15 22) Afstelling van de ontkoppelingsarm met de vertande bus (Groep 2) »

O,01 _ 23) Vernieuwen van de grafietring van het druklager (Groep 2)
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145 - DEMONTAGE en MONTAGE van een CILINDERBUS (tig. 71/72)

N.B. - De cilinderbussen mogen niet worden uitgekotterd of uitgeslepen om
ze opnieuw te kunnen gebruiken. De heel licht konische vorm van de boring
zou hierbij verloren gaan, hetgeen de toepassing van een ander zuigertype
nodig zou maken, met alle risico's daaraan verbonden.

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135).

2) Monteer de motor op de standaard.

3) Demonteer de cilinder (RM 140).

4) Demonteer de zuiger (RM 143).

N.B. - Vernieuwing van de cilinderbus maakt het noodzakelijk, de zuiger te _ a
demonteren, daar de nieuwe bus en de zuiger bij elkaar moeten worden gepast
volgens de aanwijzingen van RM 143.

5) Demonteer de tuimelaars en de kleppen (RM 110). Fts. 11 __,_

6) Plaats de cilinder op*een hulpstuk, bestaande uit een buis van passende lengte /_r_,,_,_;ìnr_¢en diameter(zie tig. 71) die in een houten voet is geklemd. Verhit de ci linder
met, bij voorkeur, een gasvlam tot 180 _ 200 graden, daarbij zorgdragend
voor een gelljkmatlge verwarming over de gehele omtrek en even hoog als de
bus reikt. Wanneer de cilinder* voldoende is uitgezet, zal de busdoorzljn .4,.,.,.1
eigen gewicht er uit vallen. .--

N.B. - Meestal zal de nieuwe bus direct na demontage van de oude worden
geplaatst. Zorg er in dat geval voor, de nieuwe busklaar te hebben voor mon-
tage, want dan kan met 66n keer verhitten van de cilinder worden volstaan.

Haal de cilinder van het hulpstuk af, en zet hem omgekeerd verticaal op de
werkbank. Duw de nieuwe bus er in, daarbij van rechts naar links draaiend,
totdat hij stult. De weggesneden gedeelten die demontage van de krukas mo-
geli'k maken (zie 1 in tig. 72) moeten net zo tegenover elkaar komen te zitten
als _e inlaat- en de uitlaatpoort van de cilinder. Laat de cilinder uit zichzelf
afkoelen; dit mag niet langs kunstmatige weg worden versneld.

7) Kies de zuiger uit volgens RM 143 en monteer deze. Vergeet niet, de spleet
open te zagen als het een nieuwe zuiger is.

8) Monteer nieuwe zuigerveren, na ze te hebben pasgemaakt (RM 109). Altijd
nieuwe veren in een nieuwe bus!

9) Monteer de kleppen, controleer de spanning van de torsiestaven en monteer de _
tuimelaars (RM 144/103).

10) Monteer de cilinder op het carter (RM 140).

11) Reinlg en controleer de koppeling. Haal de motor van de standaard af. Fl 8. 72
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12) hbnteer de motor in de wagen (RM 135).

5, 29 Totale tijd - RM: tmsT-145-3 (incl. demontage, reiniging, controle en montage van het koppelingmechanisme
met frictieplaat)

- voor TIGRE:

5, 47 Totale tijd - RM: T-145-3 (inclusief als boven)

- Mogelijk bijkomend:

O,39 13) Inslijpen Vande zittingen en dekleppen (cil. gedemont.) (RM 111)

O,61 14) Vernieuwenvan de kleppen, ruimen der geleiders (cil.gedem.) (RM 112)

O,23 15) Afstelling van de spanning der kleptorsiestaven (cil.gedemont.) (RM 144)

O, 77 16) Dito afstelling bij andere cilinder (niet gedemont.), incl. afstelling der tuimelaars (RM 144/103)

O, 59 17) Demontage en montage van de andere cilinder (RM 140)

O,33 18) Demontage en montage van de andere zuiger, met veren, incl. inpassen zuiger en pas maken veren in gedemon-
teerde cilinder (RM 143)

O, 15 19) Afstelllng van de ontkoppelingsarmmet de vertande bus (Groep 2)

O,01 20) Vernieuwen van de grafietring van het drukJager (Groep 2).

146-VOLLEDIGE REVISIE van een CILINDER (fig. 73)

1) Haal de motor uitde wagen (RM 135).

2) Plaats de motor op de montagestandaard. «

3) Demonteer de cilinder (RM 140).

4) Demonteer de kleppen en hun bedieningsmechanisme (RM 144), Reinlg en inspecteer de onderdelen.

5.) Demonteer de twee rotulepennen (RM 104).

6.) Demonteer de cilinderbus (RM 145).

N, B. - Aangezien_het demonteren en monteren van de klepgeleiders en klepzittingen en speciale outillage
vereist (oven, vloeibare stikstof, pers, enz'), radenwij dringend aan om cilinders waarbij deze delen moeten
worden vernieuwd, aan ons op te zenden.

MOnteer de bus in de cilinder (RM 145).

7) Schroef de moerop de rotulepen en schuif ook het borgplaatje er op. Zet op de rotulepen twee con- steeksl, v. 16
tramoeren tegen elkaar vast en draai met behulp van de bovenste de rotulepen in de ciiinderkop, totdatd e af-
stand tussen de pasrand van het tuimelaardeksei en het uiteinde van het geslepen pen gedeelte (zie fig. 73 of
6) 16, 5 + O,5/« O,5 mm bedraagt. Controleer daarna, of de afstand van 38 + O,5/- O,5 mm kiopt (RM 104).
Men kan voor het instellen en controleren van deze beide maten het beste eenvoudige mailen maken; zie het
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overzicht van de gereedschappen en hulpstukken, achterin dit
boek. Na instelling van de rotulepen draait men deze nog zo- \
veel aan, of terug_ dat de olieboring (A) naar boven en naar
de klepsteel toe wijst. Demonteer dan de twee contramoeren, steeksl, v. 16 .3 8 '_ 0, 5
zet de rotulepen-bevestigingsmoer vast en sla het borgplaatje pijpsl, v. 14
om.

8) Monteer het kleppenbedieningsmechanisme en de kleppen zelf
(RM 144).

9) Attentie! - De spanning van de kleptorsiestaven moet bij de
twee cilinders gelijk zijn. Het is in dit geval dus nodig, deze
spanning bij de andere cilinder te controleren.

10) Monteer de cilinder (RM 140). A

11) Reinig en controleer de koppeling. Haal de motor van de
standaard af.

12) Monteer de motor in de wagen (RM 135).

6_13- Totale tijd -RM: trusT-146-4 (incl.demontage, re|niglng,
controle en montage van het koppelingmechanis-
me met frlctieplaat) _'_

- voor TIGRE: Fig. 73

ó, 31 Totale tijd - RM: T-146-4 (inclusief als boven)

- Mogelijk bljkomend:

0, 09 13) Ontkolen van de verbrandingskamer (ci l. gedemonteerd)

0, 39 14) Inslijpen van de zittingen en kleppen (cil. gedemont. )(RM111)

0, 61 15) Vernieuwen van de kleppen, ruimen der geleiders (cil. gedem.) 2

(RM 112) 3
0, 07 16) OntkoJen van de zuiger en reiniging van de veergroeven.

0, 13 17) Vernleuwen van de zuigerveren (incl. pas maken) (RM 109)

0, 33 18) Vernieuwen van de zulger (incJ. inpassen in cilinder en pas
maken van de veren) (RM 143)

0, 37 19) Afstellen spanning kJeptorsiestaven bij andere cilinder (niet ___gedemont. ) incl. afstelling tuimelaars (RM 144/103)

0, 59 20) Demontage en montage van de andere cilinder, incl.afstelling 5
tuimelaars (RM 140)

0, 15 21) Afstelling ontkoppelingsarm met de vertande bus (Groep 2) _

0,01 22) Vernieuwing van de grafietring van het druklager (Groep 2). Fig. 74 / _"
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147 - DEMONTAGE en MONTAGE " 6
van de AFDICHTINGSRING van
het ACHTERLAGER(fig. 74/75)

N.B. - Ga deze afdichtingsring niet "
vernleuwen alvorens te hebben onder-
zocht, of de lekolie somsafkomstig is
uit het achterlagerhuis (poreusheid of
scheurtie)dan wel het carter (nokken- __1_
as-sluitkop, ol i ekanaaIslui tstoppen, __"--
poreü.sheid). -_"- 2.

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135). "" _] ZZ m

2) Plaatsdemotoropdemontagestandaard. 5 Z_ __
3) Demonteerhetvliegwiel(RM136). " ---

!1--4) Neem de pap|erschijf (4) en de rubber --I 7-
ring (5) weg. Trek met behulp van Ç

twee schroevendraaiers de afdichtings- Jl Il

ring(2)uithetlagerhuis.N.B. - Deveer(3)opdeafdichtings-
ring mag generlel braam of beschadl-

ing vertonen en ditzelfde geldt voor Fifl. 75e randen van de veergroef (6) en van
de boring voor de krukas, alsmede
voor het vlak dat met de stuitring (draadring) (]) contact maakt.
De afdichtingsring wordt geleverd met de veer er op gemonteerd. Controleer, of deze volkomen vrij in de
groef kan draaien.

5) Breng wat olie tussen de veer en zijn groef, en plaats de ring met veer in het Wilmonda-huipstuk DEL. Het Wiimonda DEL
contactvlak voor de ;stuitring moet aan dezelfde kant zitten als de ultwendige afschuining van het hulpstuk.
Teken op dit laatste deplaats aan van het veerslot, dat zich bij de gemonteerde afdichtingsring bovenaan moet
bevinden. Schulf het hulpstuk op de krukas, breng de er bij behorende vulschijf op zijn pláats, en sla daarte-
gen met een houten hamer om de afç:lichtingsring uit het hulpstuk en in de lagerhuis-boring te drijven, totdat
hij tegen de draadrlng (1) stuit.

6) Brengde rubber ring (5) en de papierschijf (4) -- niet méér dan én exemplaar! -- op hun plaats.

7) Monteer het vliegwiel (RM 136).

8) Reinig en controleer de koppeling. Haal de motor van de standaard af.

9) Monteer de motor in de wagen.

3, 81 Totale tijd - RM: trusT-147-3 (incl.demontage, reiniging, controle en montage van het koppeling-samenstel)
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- voor TIGRE: -_

4, 00 Totale tijd - RM: T-147-3 (inclusief als vorig blad) -_

- Mogelijk bi jkomend:

0, 15 10) Afstelling ontkoppelingsarm met de vertande bus (Groep 2) __ ....

0, 01 11) Vernieuwing van de grafietring van het druklager (Groep 2).

148 - DEMONTAGE en MONTAGE van het ACHTERLAGERHUIS, zonder VERNIEUWING van het ROLLAGER
(incl. CONTROLE van de AXIALE SPELING) (tig. 76/77/78)

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135).

2) Plaats de motor op de montagestandaard.

3) Demonteer het vliegwiel (RM 136).
Vóór demontage van het achterlagerhuis moet de axiale krukasspellng worden gecontroleerd.

4) - Controle van de axiale krukas-speling -
Monteer het Wilmonda-gereedschap DAY en een meetklok op het achterlagerhuis, zoals in tig. 76 is aangege- Wilmonda DAY
ven. Verwarm het carter enigszins om de krukas gemakkelijker over de rol len van_het vóórste lager te doen
glijden. Draai de schroefspil (1) van het gereedschap langzaam rechtsom teneinde de krukas naar voren te du-
wen totdat hij niet meer draaibaar is. Draai dan de schroefspil geleidelijk terug (linksoml totdat de meetklok-
wijzer gaat stilstaan. Op dat moment wordt door de schroefspil noch druk, noch trek uitgeoefend. Stel nu de
nul van de meetklok-schaal tegenover de wijzer en draai dan de schroefspil langzaam verder terug om de kruk
as naar achteren te trekken totdat hij wederom niet meer kan worden verdraaid. •
Schroef de spil nu rechtsom totdat de meetklok-wijzer stopt. Wat hij dan aanwijst, op de schaal, is de axiale
(tengte)speling vän de krUkas. Deze moet 0,05 á 0,10 bedragen. Blijkt ze groter of kleiner te Zij r_, dan
dient het rollager te Worden gedemonteerd Omde dikfe van de vulplaatjeser achter tekunnen:wijzigen (RM 149).
Demonteer het Wilmonda-gereedschap.

Demontage van het achterlagerhuis - (fig. 77)

5) Buig van de twaalf moeren (3) waarmee het achterlagerhuis op het carterbevestigd zit, de borgplaatjes terug
met behulp van een daartoe geschikt, spits en dun stuk geree_::lschap,Demonteer de moeren; haal ook de papier- pijpsl, v. 12
schijf en de rubber ring weg (4 én 5 in tig. 75).

6) Verwarm in lichte mate het vliegwielhuis (tot max. 50 graden) en monteer de Wilmonda-trekker DAP op het Wilmonda DAP
achterlagerhuis (tig. 77). Trek door het àandraaien van de bout (2) het Iàgerhuis uit het carter, pijpsl, v. 17

N.B. - De afdichtingsrlng met veer, en de draadring (stuitring) komen met het lagerhuis mee (RM 147).

- Demonteer de trekker. _

- Montage van het achterlagerhuis -

7) Maak het lagerhuis schoon en bestrijk het carter-contactvlak ervan (4; tig. 78) met vloeibare pakking.
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4

4

4

2

\
\ Fig.78

8) Verwarm het Jagerhuis (met rolJager gemonteerd) in lichte mate (max. 40 b 50°C. Houd daarbij de vlam
van het rollager vandaan.: Verwarm ook het motorcarter in de omgeving van het lagerhuis.
Monteer het lagerhuis op de cartertapeinden in zodanige stand, dat het oliekanaal (5)onderaan zit. Tik zo-
nodig met een houten hamer langs de omtrek om het huis goed tegen het carter te doen dragen

9) Monteer de twaalf borgplaatjes en moeren (3).

10) Zet de moeren vast met een koppel van 2 + 0,5/-0,5 kgm.

11) Bulg de borgplaatjes om.

12) Monteer de stuitring (1, flg. 74) in de krukas-groef en breng de afdichtingsring Op zijn plaats.

13) Monteer het vliegwiel (RM 136).

14) Reinig en controleer de koppelling. Haal de motor van de standaard af.

15) Monteer de motor (RM 135).

4,14 Totale tijd - tmsT-148-3 (incl. demontage, reiniging, controle en montage van de koppelling.
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- voor TIGRE:

4, 32 Totale tijd - RM: T-148-3 (inclusief als vorig blad)

- Mogelijk bijkomend:

0, 15 16) Afstelling ontkoppelingsarm met de vertande bus8 Groep 2) L

0, 01 17) Vernieuwing van de grafietring van het druklager (Groep 2).

149 - DEMONTAGE en MONTAGE
van het ACHTERSTE ROLLAGER :
(incl. AFSTELLING der AXIA-
LE SPELING) (fig. 79-80) '1

1) Haal de motor uit dewagen (RM 135).

2) Plaats de motor op de montagestan-

daard. • I ___,_ _,_ _

3) Demonteer het vliegwiel (RM 136).

4) Demonteer het achterlagerhuis (RM148). 3__'_ _ì_ _

5) Op vier plaatsen (3) is de rand van de I __ì _

rollager-boring in het lagerhuis tegen ,3
het rollager opgestuikt om dit in zijn -'_
ligplaatsvasttezetten.Steekdeze
materiaalpuntjes met een kleine bel-
tel weg om het rollager vrij te maken.
Leghetlagerhuisplatoptweevuur- _,
vaste, met het rollager aan de onder-
zijde en verwarm het huis met de gas-
vlamoverdegeheleomtrekvande I
rollager-ligplaats. Het lager zal er dan I
doorzijneigengewichtuit vallen. Fig. 80
Verzamel de vulringen (2). Fig. 7g

- Montage -

6) Leg in het lagerhuis (na het te hebben schoongemaakt) vulringen tot een zelfde dikte als werd aangetroffen,
minus 1/10. Verwarm het lagerhuis en breng het nieuwe rollager op zijn plaats; monteer vervolgens het samen-
stel in het motorcarter, daarbij de helft der bevestigingsmoeren gebruikend. Bepaal, zoals in de vorige RM is
beschreven, welke dikte aan vulringen in feite achter het rollager behoort te zitten om een axiale speling te
geven tussen 0, 05 en 0, 10. Haal het lagerhuis nu weer uit het carter en het rollager uit het huis. Leg vulrin-
gen van de zo juist bepaalde dikte gereed voor de definitieve montage van het lager.
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N.B. - In het vóórste lagerhuis moet c_ltijd een rollager met het merkteken (-) worden gemonteerd; in het
achterste lagerhuis alleen dan indien de middelste wang van de krukas gemerkt is met een kruis (x). Is dit er
niet, dan moet achterin een Ongetekend rollager komen. Bij de montage dienen de rollagers zó te worden ge-
plaatst, dat de merktekens bovenaan en aan de kant van de krukas komen te zitten; de rollenkooi heeft dan de
goede stand (tig. 80).

7) Verwarm het plat neergelegde lagerhuis, en breng de vulringen en het rollager op hun plaats wanneer het huis
daartoe Voldoende is uitaezet. Stuik de rand van het laaerhuis op vier plaatsen (1/4 omtrek van elkaar) tegen
het róllager op..Het stuiken moet met een,g van 4 mm en met een diepte van min. 0,7 mm, max. 1, 1 mm ge-
beuren. Verricht dit werk vóórdat het lagerhuis is afgekoeld. Controleer met een stel voelertjes, of er geen
speling gebleven is tussen het lager, de vulringen en de achterzijde van de boring in het huis.

8) Monteer het achterlagerhuls in het carter (RM 148).

9) Controleer opnieuw de axiale speling van de krukas, volgens de aanwijzlngen in de vorige RMo

10) Monteer de afdichfingsring met veer (RM 147).

11) MonteeJ" het Vliegwiel (RM 136).

12) Reinig en controleer.de koppeling. Haal demotor van de standaard af.

13) Monteer de motor in de wagen (RM 135).

4, 49 Totale tijd - RM: tmsT-=149-3(incl, demontage, reiniglng, controle en montage van de koppeling)

- voor TIGRE:

4, 67 Totale tijd - RM: T-149-3 (inclusief als Boven)

150 -DEMONTAGE en MONTAGE van de KRUKAS (tig. 81-82)

- Demontage -

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135).

2) Plaats de motor op de inontagestandaard.

3) Tap de olie uit het carter af. pljpsl° v. 10/17

4)' Demonteer het distributiedeksel (RM 131) in de tijd dat de olie uit de motor loopt.

5) Demonteer de distributietandwlelen (RM 132).

6) Demonteer het vliegwiel (RM 136).

7) Demonteer de twee cilinders (RM 140).

8) Demonteer de twee zuigers (RM 143).

9) Demonteer het achterlagerhuis (RM 148).
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»' 10) Demonteerde startmotoi", de benzinepomp en het carter van de aandriiving der hulpapparatuur, incl.de
ontluchtlngsschuif.

11) Haal het naaldlager uit de centrale boring achterin de krukas (4).
Verwarm het voorste lagerhuis enigszins, om te vermijden dat er bij het weghalen van de krukas krassen op de
tap komen. Brengde drijfstangen in de stand van het ODP voor de zuigers en sla met een houten hamer
zachtjes tegen het vóóreinde van de krukas om deze uit het rollager te drijven. Grijp met éön hand het krukas
achtereinde vast, bij (3) en ondersteun met de andere - ter plaatse van de ultsnijding langs de ciJinderbus
gestoken -- de krukas zodanig, dat de drljfstangen niet kunnen verdraaien. Haal de krukas naar buiten terwijl
het zuigerpen-oog van de llnker drijfstang (2) langs de carterrand wordt getrokken waar deze (voor dit doel)
rond weggesneden is (1).

- Montage -

N.B. - De radiale speling van de drijfstanglagers moet tussen 0,015 en O,020 liggen, de zijdelingse speling
tussen0, 10 en 0, 14. Krukas en drijfstangen vormen een combinatie waarvan het doeltreffend revideren, in
geval van beschadiging of te grote slijtage, een speciale outillage en bi jzondere ervaring vergt.

Ga niet over tot demontagevan de beide olieslingerringen; ze kunnen slechts met speciaal gereedschap weer
worden gemonteerd. Reinig echter wel zorgvuldig hun "goten", na het gat voor de olietoevoer naar de drijf-
stanglagers goed te hebben dichtgestopt.

12) Zwenk de montagestandaard zodanig, dat het carter horizontaal komt te liggen (tig. 82) en monteer proviso-
risch twee vliegwlelbouten (5) om een goed houvast te hebben.
Spuit wat olie op de krukas- en drijfstanglager-rollen, dit laatste door de gaten in de olieslingerringen.
Verwarm het voorste rol lager enigszins, via de buitenzijde van het carter; houd de gasvlam van de rollen van-

• daàn. Grijp de krukas bij de twee bouten (5) vast en laat ze in het carter zakken, onder een hoek van 30
graden ongeveer en met de drijfstangen in het ODP. Breng de rechter drijfstang het eerst naar binnen en dan

/ de linker stang ter plaatse van de uitholling van de carterrand (1). Steek het vöóreinde van de krukas in het»

voorste rollager en tik met een houten hamer op het achtereinde om zekerheid te verkrijgen dat de as zo diep
«í_:_ mogelijk in het voorste lager zit.

_« 13) Monteer het achterlagerhuis, meet de axiale speling en zorg zo nodig voor correctie hiervan (RM 148)o

/ 14) Monteer het vliegwiei (RM 136).

15) Monteer de zuigers en de zúigerveCen (RM 143/109).

16) Monteer de cilinders (RM 140) maar nog niet de tuimelaardeksels en de olieleidingen.

17) Monteer de distribufietandwielen (RM 132).

18) Monteer de verdeler-aandrijvingsas en het carter van de hulpapparatuur, de benzinepomp en de startmotor.
Stel de ontluchtingsklep af.

19) Monteer het distributiedeksel (RM 131).

20) Stel de tuimelaars af, monteer de tulmelaardeksels en de olieleidingen. Monteer de bougies, met kappen.

21) Vul het carter met olie (2, 2 liter).
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22) Reinig en controleer de koppellng. Haal de motor van de montagestandaard af.

23) Monteer de motor in de wagen (RM 135).

7, 35 Totale tijd - RM: tmsT-150-3(incl, demontage, reiniging, controle en montage van de koppeling)

- voor TIGRE:

7, 53 Totale tijd - RM: T-150-3 (inclusief als boven)

Mogel; jk bi jkomend:

O,09 24) Reiniglng van de oliesllngerringen op de krukas.

0,40 25) Afstelling van de axiale krukas-speling, of vernieuwing van het achterste rollager (RM 149).

1, 12 26) Inslijpen der kleppen ( 2 cilinders ) (RM 110).

....O,13 27) Vernieuwing van de zuigerveren (1 zuiger; incl. pasmaken) (RM 109).

O,33 28) Vernieuwing van één zuiger en zijn veren (incl. inpassen zuiger en pas maken veren in de cilinder) (RM 143).

O,48 29) Vernieuwing van 6én cilinderbus en de zuiger (RM 143/145).

O,74 30) Afstelling van de spannlng der kleptorslestaven (2 cil. ) (RM 144).

O, 15 31) Afstelllng ontkoppelingsarm met de vertande bus (Groep 2)

O,01 32) Vernieuwing van de grafiëtring van het druklager (Groep 2).

l ......
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151 - DEMONTAGE en MONTAGE van de KLEPSTOTERS ¢"/
(tig. 83-84-85) •

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135).

2) Plaatsde motoropde montagestandaard.

3) Demonteer de cilinders (RM 140). Vergeet niet, de houten _:

vorkstukken te plaatsen. Neem de rubber afdichtingen (5) ......... ,: OO,, _._F«»._weg.

4) Bij elke cilinder: demonteer de bevestigingsmoer (4), met pijpsl, v. 10 :/:::,,,,;;;;;,..
veerring en wrik met eenäls hefboom gebruikt stuk gereed- ""-'-...:..:,, \
schap de stotergeleiders (6 en 7) uit het carter los. \
Trek de stoters onder uit de geleiders (waarin ze zullen Zijn
bij jven zitten).

N.B. - Bij de motoren waarvan de code-letter door een 2 2
wordt gevolgd, bestaan de stotergeleiders uit twee delen en
zijn de tuimelaarlichtstangen 281 inplaats van 245, 5 mm

( flg.84). '1
Als men de stoters niet vernieuwt:

Controleer, of de rollen (2) vri i om de as (3) draaien en aan
de omtrek niet onregelmatig zijn gesleten door het contact
met de nokkenas. Indlerl vernieuwing van een-rol nodig is,
gebrúikt men voor het uitdriiven van het asie het Wi lmonda-
gereedschap DAL (tig. 85). Wilmònda DAL

N.B. - Stoters uit ongedeelde geleiders zijn niet verwissel-
haar met stoters waarvan de geleiders uit twee delen bestaan 8
(Fig. 83 en 84).

5) Reinig de geleiders en de plaats waar ze in het carter komen
te zitten.

- Montage - ÓÓ
6) Steek de stoter in de geleider en controleer, of de rotatie ,_ _._,

van de rol niet belemmerd wordt door de randen van. de gleu-
ven in de geleider. Smeer de delen met olie in. Bestrijk de

pakking (8) met Collex (vloeibare pakking) en leg ze op het 5
pasvlak van.het carter. Monteer de geleiders met de stoter
er in, en draal de moet (4) vast. piipsl, v. 10 '4

7) Monteer de rubber afdlchtingen (5), de lichtstangkokers, de
lichtstangen en de cillnders (RM 140). Fig. 83
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8) Reinig en controleer de koppeling. Haal de motor van de
standaard af.

9) Monteer de motor in de wagen (RM 135).

5, 27 Totale ti jd - RM: tmsT- 151-3 (i ncl. demontage, rei niging,
controle en montage van de koppeling) gereedschap

- voor TIGRE: DAL

5, 45 Totale tijd - RM: T-151-3 (inclusief als boven)

- Mogell jk bi jkomend:

0, 04 10) Vernieuwing van een stoter-rol of -as

152 - DEMONTAGE en MONTAGE van de NOKKENAS

(tig. 86)- Demontage -

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135). _ _,. 8s stoter (oud)

2) Plaats de motor op de montagestandaard.

3) Tap de olie uit het carter af en begin aan de volgende
werkzaamheden terwijl de olie uit de motor loopt, rus.84stoter (nieuw)

( lerom _ov. 19S9 )

4) Demonteer de cilinders (RM 140).

5) Demonteer het dlstributiedeksel (RM 131) ...... /:.!:::!:!:i!iiiiiii!!ii!ii!iii!ii!iii!i!!!iiii!:;: /

6) Demonteer de dlstributietandwielen (RM 132). :iii!!!ii!ii_ii!!i:i:i:i:i:i:i:i:i:!:i:i:i:::;::====================================================/ (

\
•_'_'_'_'_'_':'_C...-...-.-...-

7) Demonteer de anderbreker-verdeler met onderplaat ii!ili iiiiiiiiiiiiiii!iii!iiiiiiii!ii iiiiiiii!i iiilii iiiiiiii::ii!iiiiiiiiiiii::iiiiiiiiiii!iiiiiiii:
(Groep 7).

8) Demonteer de oliepomp (RM 117).

9) Demonteer de klepstoters en controleer, of de rollen geen
slijtvlakjes vertonen (RM 151).

10) Trek de nokkenas naar voren toe uit het carter weg (tig. 86).

N.B. - We brengen in herrinnering, dat er twé6 nokkenas- \
typen zijn, voor resp. de M5 SERIE- en de M5 TIGRE-motor.

De_MontagenUmmers-vindtmen in de Onderdelencatalogus. _ _ 86__\\ \_
11) Veeg met +een schone doek de draagvlakken van de nok- _ F ig.kenas en de boringen in het carter zorgvuldig schoon. 1

Smeer dan de eerste met olie in er_ monteer de nokkenas \
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in het carter. Monteer de klepstoters (RM 151).

12) Monteer de cilinders (RM 140) maar nog niet de tuimelaardeksels en de olieleidlngen.

13) Monteer de distrlbutietandwielen (RM 132) en stel deze in.

14) Monteer de oliepomp en stel de ontluchtingsklep af na het Wilmonda-gereedschap DEQ op het carter van de Wilmonda DEQ
aandri jving der huIpapparatuur te hebben gemonteerd (RM 117).

15) Demonteer het genoemde gereedschap en monteer de onderbreker-verdeler met zijn onderplaat (Groep 7).

16) Monteer het distributiedeksel (RM 131).

17) Stel de tuimelaars af, monteer de tuimelaardeksels en de olieleldingen;vervolgens de bougies, met kappen
(RM 107).

18) Reinig en controieer de koppeling. Haal de motor van de standaard af.

19) Monteer de motor in de wagen (RM 135).

20) Vul het carter met olie (2, 2 liter).

6, 42 Totale tijd - RM: tmsT-152-3 (incl.demontage, reiniging, controle en montage van de koppeling)
- voor TIGRE:

6, 60 Totale tijd - RM: T'152-3 (inclusief als boven)

- Mogelijk bijkomend:

O,04 21) Vernieuwing van een stoter-rol of -as (RM 151).

153 - VOLLEDIG UIT ELKAAR HALEN en REVIDEREN van de MOTOR, of VERNIEUWING van het VOORSTE
ROLLAGER (tig. 87-88-89).

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135).

2) Plaats de motor op de montagestandaard.

3) Tap de olie uit het carter af, en begin alvast aan de volgende werkzaamheden terwijl de olie uit de motor pijpsl, v. 10/17
loopt.

4) Demonteer het distributledeksel (RM 131).

5) Demonteer de startmotor en de benzinepomp (Groep 6 en 7), vervolgens het carter van de hulpapparatuar pijpsl, v. 12
(RM 114).

6) Demonteer de distributietandwlelen (RM 132). Vergeet niet, deze te merken indien ze opnieuw worden gebruikL

7) Demonteer het vliegwiel (RM 136).

8) Demonteer de cilinders (RM 140).

9) Demonteer de zuigers, na de veren er af te hebben gehaald (RM 143). Zuigers nummerenals ze opnieuw
gemonteerd moeten worden.
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10) Demonteer het achterste lagerhuis (RM 148).

11) Demonteer de krukas (RM 150).

12) Demonteer de klepstoters (RM 151).

13) Demonteer de oliepomp (RM 117).

14) Demonteerdenokkenas(RM152). _.._ in teken

15) Demontage van het voorste rollager:
Steek met een kleine beitel het mate- _--_"
riaal weg, dat op 4 plaatsen van de
carterrand tegen het rollager is opge-

stuikt om dit op zijn plaats te houden. _- FiG.SS
Haal het carter van de standaard af er
leg het plat op de werkbank, met de gegraveerdezijde van lager
vliegwielziide naar beneden. Verwarm
het aan de buitenzijde, rondom de rol

lager-ligplaats (vlam niet op het lager _,_,/íÇf_,_,/,_////////_,,j
zelf richten!) totdat de uitzetting vol

doende is om het lager door zi jn eigen ,/_,'_;_i;ç/,,_'/_,,/_Ç_'_i/_,'/,'_,_'_'_'/! I ,'_ I
gewicht uit het carter te laten vallen. _,í/_i,_rçT/,,_"_ _"_ç_;_;_,'_ç_\_,_ L I

4" \\\_." "",-",',XX\, X I

- Rein igen van het carter: ç;_"'/,,_ __Ô_,_c:_,,,_ _1/ I16) Reinig het carter met petroleum of

olie en spuit het daarna met een wa- _'_ .--____.«_'_-_7:;__-Ç_ï_ì_-_ V /

terstraalaf, om het tenslotte ult te _ ___j

blazen en te drogen met perslucht. _ / /'
Inspecteer de oliekanalen, in het bij- ì

zonder de terugvoerlelding die tot Fig.87 _/ __//_
dicht boven de carterbodem loopt en

w waarvan het begin wordt gevormd door
het, in fig. 87 met (1) aangegeven dat _G. 8ç voorste krukaslager

3 mm), dicht bij de doorgang van
de verdeler-aandrijfas. Controleer met een 25 6 30 cm Lang stuk lasdraad, of deze leiding tot onderaan "open"
is. Krab zo n'odig de pakkingpasvlakken van het carter schoon. Demonteer de beide veranda cilinderklepjes
van het smeersysteem (fig. 89bis), en de carterstop er onder.

17) Reinig en inspecteer de onderdelen.

N.B. - Vóóraan moet altijd een rollager met een min-raken (-) worden gemonteerd (fig. 88) en wel z6, dat
de letters en cijfers op de zijkant naar het hart van het carter toe zijn gekeerd; de rollenkooi, tevens deflector
heeft dan de goede stand (fig. 89).

- Montage van het voorste rollager:

18) Monteer het carter op de standaard en stel het horizontaal, met de vliegwielzijde naar boven. Verwarm het
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19) met de gasvlam rondom de I_gplaats van het lager, en monteer dit laatste in de goede stand (zie vorig blad),
zònder eerst een vulring in het carter te leggen; de afstelling van de axiale krukasspeling geschiedt met v_l-
ringen achter het _chterste rollager. Stuik de carterrand op vier plaatsen (2), 1/4 omtrek van elkaar, tegen
het rollager op; dit moet met een _ van 4 mm en met een _iepte van min. O,7, max. 1, 1 mmgebeuren, v66r-
dat het carter is afgekoeld. Rollager vasthouden vanaf montage tot en met het stuiken.

- Hermontage van de motor:

20) Verwarm, via de bultenzljde van het carter, in lichte mate het voorste rollager en breng de krukas er Tn
(RM 150).

21) Stel de axiale krukasspeling af en monteer het achterlagerhuls (RM 149).

22) Monteer de nokkenas (RM 152) en de kiepstoters (RM 151).

23) Monteer de zuigers en dan de zulgerveren (RM 143/109).

24) Monteer de cilinders, met de tuimelaardeksels en de olieleidingen, c__

25) Monteer het vllegwiel (RM 136). ____ '

26) Monteer de distributietandwielen en stel ze af. Vergeet hierbij niet, op de krukas het sluitplaatje tussen het _._
rollager en het tandwiel te plaatsenl (RM 132).

27) Monteer het carter van de aandrijving der hulpapparatuur (RM 114), vervolgens de benzinepomp en de sïart- voorzijde
motor (Groepen ó en 7). motor

Attentie! - V6ór het aanbrengen van de oliepomp moet men zorgen voor de montage -- in de daartoe bestemde,_í" ,,_-" /_,_,,,_.met een schroefstop af te sluiten, verticale boring onderin het carter -- van de beide verende cilinderklenles "í/ /_" "ç«
voor de oiieverdellng, bij voorkeur nieuwe (fig. 89bis). De radiale uitsteeksels van de klepjes moeten valí_n Æ .._._.__

! in de carterboring tegenover die van de olie-aanvoer, d.w.z, ze moeten naar voren wijzen. Monteer tenslotte _,,,ï_---

de genoemde schroefstop. "_-///"_1
28) Monteer de oliepomp en stel daarbij de ontluchtingsklep af (RM 117), met als hulpmiddel het Wilmonda-ge- L

reedschap DEQ, gemonteerd op, het..carter van de hulpapparatuur___. Na het weer verwi'derenl daarvan, monteert q_l,
men de:onderbreker-verdeler met*Zaln onderplaat (Groep 7). voorzijde doorsnede AB ,.':

29) Monteer het distributiedeksel (RM 131). motor

30) Stel de tuimelaarspeling af; monteer de tuimelaardeksels en de olieleidingen (RM 109), tenslotte de bougies, "_"
met kappen.

31) Vul het carter met olie (2, 2 liter).

32) Relnig en controleer de koppeling. Haal de motor van de standaard af.

33) Monteer de motor in de wagen (RM 135). ::

9, 11 Totale tijd - RM: trusT-153-4 (incl. demontage, reiniging, controle en montage van de koppeling)
- voor TIGRE:

9, 29 Totale tijd - RM: T-153-4 (inclusief als boven). Fig. 8g «
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- Mogelijk bijkomend:

O,27 34) Reiniging van de gedemonteerde motor-apparatuur

O,07 35) Ontkolen van een zuiger, reiniging der veergroeven

O,77 36) Afstelling van de spanning der kleptorsiestaven bij 2 cylinders incl. demontage en montage der tuímelaars
(RM144)

1,34 37) Insliipen van de zittingen en kleppen bij 2 cilinders, incl. demontage en montage van de tuimelaars en de
kleppen en de contro_'eop de goede afdichting (RM 111).

O,48 38) Vernieuwing van een cilinderbus, incl. demont./mont, tuimelaars en kleppen, inpassen zuiger en pas maken
zuigerveren (RM 145)

O,85 39) Revisie van het kleppenbedieningsmechanisme bij _én cilinder, incl. demontage en montage tuimelaars, veer-
toren, veerarmen, veerstaven enz.; reiniging en inspectie der onderdelen, afstellingen (RM 14.4)

0,04 40) Vernieuwing van een klepstoter-rol

O,27 41) Vernieuwing van de startertandkrans op het vliegwiel (RM 138)

0,80 42) Opzuiveren van het vliegwiel (RM 137)

O, 15 43) Afstelling ontkoppe'lingsarm met de vertande bus (Groep 2)

O,01 44) Vernieuwing van de grafietring van het druklager (Groep 2)

1, 13 45) Eenvoudige motorconditiebeurt (ontst., benz. toevoer) (RM 133).



PLANCHE 1
M OTEUR'

_A ] IT_.o.r_._,o._,_COTE COTE IY/////)VILEBREQUIN
_¢e- _ h., PA L'E R N PAL' ER AIR _____KÇ/_/////4/_'_A
l FRONTB_NC CN» R«ARaEARINGEN» r///_-_ _

R .,hcl...iteur,Mr fobie19,8 I ' | • _ _"y/r_]__,////_.î.__.__Voile rnox,: 0.08 _J _ -
ex, or t IJ _ . hou,_ur,o=12,Skg :l'tsm_.,i. ,. . . ""-._-",,_W J t L[/'/'lT" r _.,._g,; ,-uno_,_¼.

-,\\v I t I/'°m.'Cg'l,.,u«-ioo«he_h,2ç/ó4"\_'..V
aot.def."" / ' \\' te,,.;o,_28 tbs_.\\"._ : 1" I/. ! F///L_J L_e.'=.Act B_,ve,,,-p.

,o,,o°,,.,c,,oo_O"b,o«_ " . X,_ç.L(.7".C:'__,,_..LC, -_e4";ZtrJor'_,'_OSfC-,Box WO..gC # --_ea o..co_F_ B _" _ z
' '_ _ |"rocescoatedw_Su#etwe--le. | I _oc._«8--,»e.

S mm La coupemustdu_eg m,mntbeof"ier_edfaClngd(wtetreorienteetowaf.dver"StopleoThclUtengine_ moteur I '_'--"- _/" "//_,._,,_-_'_J --gorously oor'ul/e/P-de_" _ Mooi, _.in,. ,'" K/// _ / I I} i Il
Na shims her-e Staked '_ Ring Ond otl seolat ' B«w_Je et segment d'étanchéité y/L J-"

- La coupe ckJ segment doit être orver_ée vers le I-w:lur du

majeur t t J Jo#' eeN._Carter moteur S_l _Jp must be Ocien ed faclng tow_rlrd op ne

Cronkcose _ ' _kJonc métol clip \

Colofon bond - Le vilebrequin ser-a emmanché, carter" et paher "
font encoçe chaud l(401r,¢l,n,) - _ _

/nstal/cr_anleshw_IrtwlWle crankcase ond bectrrr_ _per

hou_ng are stifl hot / C10,í_ ? Fm_ni ) I- . Coul_e de _er'r,a_e:

deserr'°ge:17+-2 l ' !l T_.,,-_ ,_:_ ._] caoutchouc
- , gasket _-_,._ /9, Ibs. ,

i I 'I

_ ., ¢.
"Jou Iotèrx:d du vflel:x'-equirt ] 0 Cà å Fr_o,d)

endplay .O02"+F 2. Cc__ çFìgnon de c _. de distr-ibution

Cr'onksho_ timing_ file rraxi 0203
run out. 0018"

Roulement A/Crepéré l:X]rle signe
R(xJlement AR Csons signe]

emmanché dans le carter" emrnonché dans le, power AIR
L- chauFFé 6 q2Os+_lS° )ecter I'orientations de r'oulemenl" ch(_.lFté à '120 °'_5

R_ont be«rYng Cm«rked Re_ instoll
insto# in crankcase heated to Or'ient bear'lng case in r'ear" beo.
250 °F c_ shown in dt_owing ted to

_-5i t_ vilebr_eqLím a un signe x sur" son br'as control, il Fout i

monte,- a I'AR un roulement avec signe--(l=ll'AV)
l_es larmiet--sl/V ei' AJ:Rdoivent êl're soigneuseme_ //f the crankshaft web bas a s/gn X stamped on il. a .rear

whenever- disossernbling ehg_ne / thorx_Jgh/y clean

and r_- cr'ankshå£t _il _linger_ \



PLANCHE 2
MOTEUR:

ARBRE A CAMEâ

• , VOYANT ROUGE ETEINT: _11_'1 í_
IVlANO-CONTACT DE PRE,5.î, ION D HUILE _ Le piston P poussé pop la pPe_ion l_//_,_

• Pignon o{ieflí///////////// le5 plots Aet B

41,.
• " . ! " Piston P pushed by budt _ oilVOYANT ROUGE ALLUME . L -----t--t-'---

_ _ pressure cuts contact between IP/,'_EIIIIIlll _
Le _ston P est en position r epos) le ressort R maintient \_"_1 _" ARBRE A CAMES

en contact les deux plots A et B : le circuit à la r'nas.se _ contact poinl,s A andB r//.,,___1_.,./_77_/i J / CAMSHAFT

.stétabli --\'_\_ Li,._ _í__ I. _ /PL 17 347óó,4

INDICATOR 3HOVVS RED : TIGRE 357 096

Piston P is in rest position , spPing R holds the two . _ _

to ground. __ î,_,_p. . .ser.t-oge _ mKg 1_TZ//.._I_Ir,_

7_ghten,ng torque 20 f!.l_. I/

_3n

-up

«
, ,' • ," I/ ." .' ." ,"

J

_/
• Roue de commande de la pompe 6 huile

Oil pump control geae

l
Cosse reliée au voyant roug_
Ter'mino! connected to red - - -

vvarninç ,'_ght

-'---I- Pas de réglage du ieu latéral
La position de Itarbre à ¢ames est déterminée

II_--_--- S'J/._j. par I'engrènementdes dents ( Çhevrons ).

Roue dtarbre ò cames ( céloron ) No end play odjustment

Camshaft tining gear ( celoron ) " The position of the camshaft is determined by
the meshing of the double helical gears



• PLANCHE 3Bar're eenlrale 7 5oupapes, sièges et gu,des (voe-MR 142) ' '
Centrebar L Tens, on vo,r MR 144 W::dves -_o_ o,_d guJ_s (,_R.««2) MOTEUR"

j,_ ,t ;i_ Tubu/ar bar ] J CULBUTER,E

Jeu enlre soupope et gulde (volt- MR 112) I_es cyl,ndres sont reoenés D -ICJ" IIIIII" Focesassemblées au cortex gtlide to stem c/ear'aqce (see R_112) ouG Ò Côté de b choke d'or.
Lq H IIIIII il H Motedsur'Faces vv;th "l I " " " rlvée d'hude

HiI[IIIIN compound Il ÇII / , Clear_nce(«old)0100ó inch or G (leH)neor hand hh',ng

+ _v} It ll llll II _r"UPP er hearing
Ser'Page 1-0,2mkgJlIIHH " .:

8 ft.llbs,

'--"-- "'/.._+0,2 ,mKg _ ( ê Ç!_nî1_

"I ' " I_I--!11/" ,. \ \ (_,-"-__e I±_3 ,-- «j) __ !

05
',,,t'T "-4-

- : _ i jJ

• Posihon du trou après montage Y/l/l/,..... MR 1_:

[ _ LocŒ,on of hole afler assembly I 5ee #,"t '/Õ.5

, çI1
II Leviers de rappel

l?eturn lever

, - -'---L
Filtre \

I 51"r'Ol'_e" L

. S,ège du ClaDet . serroqe 0j2 t ?l_.k,_-,

Bo:.jues Barre tubu_ire tSoltvolve seat "or'aLe tO _,5 ft Ibs

u
Ressort: houit_..Ir sur taOle 3 _ 2

Guide de talon de culbuteur Spr_ng : free heÇht 13/ó4 ir cm
Rocker heel guide

PaPer inf_r'ieur

1Lower hearing Cales de régloge loJ n'xnimum 5errage 1+-O,2mkg __Guide et p,v,îl ((3ppar,e,s)shims (minimum Ò;oo4 ") Torque to B fl./bs, @u/de ana p, vo." (rr_3tecl I



PLANCHE 4 A,,u oo •
.- D is tributor

MOTEUR:
COUPE Distributeur ---

TRANGVER$ALE Breather valve _.
Poussow de commande de pornpe

Lumières d_ dis[ribuleur" a essence
Breather opertures Fuel pompe, control push- rod

Repérqge PMH sur volanl

Arbre de commar_::J@de I'allumeur et de lapompe - _ \ _Locatlon of TDCpeep-hole
DJstributor / .pump contçol short. -_ \\\r--q

r _ Couronne dentée (I04 dents ")

1 l k/oir coupe planche 3 Flywheel ring gear (104T)
i { ôee sect_onat view #igure plate .a

i I
I 0

i
i

r_" _ /
I I\ C ouplede serrage

Ç_.,r--- .... U ° 3,5 ±0;z_ mkg

L« I Tightenmg torque

i L, 25 to 29 ft. lbs

I

çl ç

\. "',L_ /- ..........

"_l {"- -,_-
Pignon de commonde po_pe a huile

L Oil pump control pinion Poussoir, voir MR. 1SI
Ar'bre ò comes Tappet , _ee RM. 151

Piqnon menont Cclmshcllrt

DFwe pinion Aspiration
3uction tube

Pignon mené " - Huile moteur.
Driven pmion 2,200 L

Fill're à huite. Engine o_1:
Corps ae pornpe à huile --- Oil strainer 4_65 pts. U._S
011 pump body

Couvercle de pompe à huile /// Bouchon m agnétique
Oil pump cover" " - - Magnetic" clrem pug



oR.,ss.o_oEL. B,ELL_ PLAN C HE. 5
Filtre de remplissage dthuile

ROD LUBRICATION Oil s,rainer I_,A(-'_TI_'I IIï).
I "I_/I,,_Vl _' :'i

" Tube de reniflard CIRCUIT DE GRAISSAGE
Breather tube

Circuit prioritoireIl glig lira
" _ Priority oil supply

Círcuit normal

_ Oiling system

Retour
Return

de la pression d'huile /

I
vair M.R. 115

= Larmiers de vilebrequin Checking oil pressure

Bielle Oil Slingers see MR 115
Oil pressure indicator Connecting rod L

' /
Guides des soupapes /
Valve guides " Lumières du dépresseur

Distributor opertures

Ciapéts souples ( 2 )

5pring volves { 2

Vapeur d'huile
Oil vopor

í

. , I Vers engrenages de ï Segment d_étanchélté
.._...._.c de de distribution sur carter AV et AR

ì._.:'.':.îî_ Oil seal, front and rear!_{Eìì_ To timing gears

mmgam_ Tube de retour d'huile
"Tube, to oil span

Tube d'arrivée d'huile

aux ¢ulbuteurs \

,Rocker lubrication tube Tïge _e culbuteur ii!i[i Pompe à huile Clapets souples ( 2 )
Push rod Oil pump Spring valves ( 2 )

-- Ii!!ii Clapet de surpression
_iiiii_i!!ii_. Relief valve

II Les cJapets slouvrent Iorsque la r
I:::::::'::T::

sur le circuit prloritaire est suffïsante I:::::::::::: Filtre à huiJe

Valves open when the priority al! slJpply _::_:_'_"Z_:':"::i!ili Oil fl|ter

pressure is sufficient "_-"-J j

p



GROEP2

KOPPELING = VERSNELLINGSBAK - REDUCTIEDRIJFWERK en DIFFERENTIEEL

= r lste Deel - Werkzaamheden die g6_n demontage van de motor en van het transmissiecarter vereisen

CONTROLESenAFSTELLINGEN: WagentypeRM-nummerAardRM

Afstelling vri je slag koppellngpedaal tm 201 1

Afstelling onderste bedieningskabel der versnellingen tm 204 ...._,_,:_!_«,_»:•

•Afstelling bovenste bedieningskabel der versnellingen tm 206 .....:___:: _ _''"_

= Demontageen montage motor RM 135-A en -B :«_!:_,:i ,:,
= Demontage en montage van de versnellingsbak enz. RM 128-A en =B _ ....

REPARATI ES:

Vernieuwingvandekoppelingskabel tm 202 3

Vernieuwingvanhetversnellingshandle tm 203 3

Vernieuwing ond. bedieningskabel der versnellingen tm 205 3

Vernieuwingbov. bedieningskabelderversnellingen tm 207 3

Vernieuwing versnelling bak-steunen tm 208 3

Demontageen montageversn, bak=bovendekselrespovernieuwing van de pakking tm 209 3

Revisievanhetversnellingsbak-bovendeksel tm 210 4

Demontage en montage van een aandrijfflens of vernieuwing van een afdi¢htingsring op uitgaande as (diff.) tm 211 3

Vernieuwing van de snelheidsmeter-aandrijfkabel tm 212 3

Vernieuwingvanhetsnelheidsmeter-aandrijftandwiel tm 213 3

2de Deel - Werkzaamheden die demontage van alleen de motor vereisen

Vernieuwing van het koppeling-druklager (m. grafietrlng) trusT 214 3
• bij TIGRE T 214 3'

bij TAXI X 214-B 3

Vernieuwing van de ontkoppellngsvork of zijn as tmsT 215 3
bij TIGRE T 215 3

Vernieuwing frictieplaat of het drukplaat=samenstel, incl. inspectie onderdelen tmsT 216 3
bij TIGRE T 216 3

Vernieuwing van het voorste tandwielen paar of het v66rdeksel-kogellager trusT 217 3
bij TIGRE T 217 3

Demontage van de versnellingsbak trusT 218 3
bij TIGRE T 218 3
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trusT 218-A 3
Montage van de versnellingsbak bij TIGRE T 218-A 3

3de Deel - Werkzaamheden die motor- en transmissiecarter-demontage vereisen

VOLLEDIGE REVISIEVERSN. BAK/REDUCTIEDRIJFW./DIFFERENTIEEL

Uit elkaar halen van versn, bak/reductiedrijfw./diff. (Reedsuit de wagen gehaald) tm 219 4

Reiniglng en conditiebeoordeling der onderdelen tm 220 4

In elkaar zetten van versn, bak/reductiedrijfw./diff. (in¢l. axiale instelling tandwielen en lagers) tm 221 4
trusT 222 4

Volledige revisie versn, bak/red, drijfw./diff, bij TIGRE T 222 4
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• 201 - AFSTELLING VRIJE SLAG KOPPELINGPEDAAL (tig. I)

A) Afstelling met de kabelstelmoer

Attentie: Bij alle wagens van het type L4 éérst de koppeJing-
kabel vrij maken van de lange schroefveer die aan de grond-
plaat van het handremmechanisme bevestigd is en de kabel
van de uitlaatbuis weg trekt.

Demonteer de buis van de voorruitverwarmingslucht.
Demonteer het borgboutje (6) van de kabelstelmoer (5). pijpsl.v. 8
Schroef de steimoer (5) áán om méér vrije slag, of schroef ze steeksl.v. 14
terug om minder vrije slag te geven. Het pedaal moet een
vrije slag hebben van 40 ± 5 min. tot versnelling_ák
No. CS107100,daarna20 ± 5min. 2
Stel de stopbout (9) z af, dat de ontkoppelingsarm (4) er te-- steeksl, v. 14
gen stuit als het pedaal geheel is ingetraptt (volledige ont- -\'\

koppeling). A = 10 + 1/-0 min.
N.B. - De afstand A moet worden gemeten met de ontkoppe-
lingsarm naar voren gedrukt totdat de vrije slag er uit is.
Monteer het borgboutje (6) en controleer, of het goed in de
gleuf van het schroefdraadgedeelte van (5) is gedrongen.
Monteer de buis van de voorruitverwamingslucht.

N.B. - Als de verstellingsmogelijkheid met de stelmoer onvol-
doende blijkt te Zijn, möëi'aandë ontkoppelingsarm een an-
dere stand op de vertande bus (1) worden gegeven.

0, 09 Totale tijd - RM: tm-201/A-1 (afstelling met stelmoer) .,5

B) Afstelling ontkoppelingsarm met vertande bus

N.B. - Rekening houdend met de speling tussen de grafiet- 7
ring en de drukring voor de koppelingvlngers, moet men de

ontkoppelingsarm (4) met behulp van de vertande bus (1)altijd (_ /
zó instellen, dat hij verticaal staat. /

Verwijder de splitpen (8) en trek de binnenkabel uit de houder tang
(7) aan het motorcarter. Trek de veer (10) uit het gat in de

tussenplaat van motor en versnellingsbak, en haal ze van de Fig. !
ontkoppel ingsarm af.
Demonteer de moer (3) en de bout (2), en trek de ontkoppe- pijpsl.v. 12
lingsarm (4) van zijn as af.
Demonteer het borgboutje (6) van de stel moer (5), en schroef pi jpsl.v.8
deze laatste zo ver mogelijk aan.
Geef de arm (4) een andere stand op de vertande bus (1), stel
hem verticaal, monteer de bout (2) en zet de moer (3) er op
vast met 1, 2 ± 0, 2 kgm. Druk de arm naar voren, haak het contr, si. v. 12-
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binnenkabel-uiteinde met een tang in de houder, en monteer de splitpen, tang
Leg de veer (10) om de ontkoppelingsarm heen en steek het andere uiteinde in het _at van de tussenplaat.
Vèrricht hierna de afstelling met de stelmoer, zoals hierboven aangegeven onder A).

0, 24 Totale tijd - RM: tm-201/B-1 (afstelling met vertande bus)

202 - VERNIEUWING van de KOPPELINGKABEL (fig. 2)

- Demontage -

1) Koppel de batterij af en demonteer de buis van de voorruitverwarmingslucht.
2) Verwijder de splitpen (13) en trek met een tang het uiteinde van de kabel (1) uit de houder (12), terwijl de tang

arm (2) naar voren wordt gedrukt.
Maak de veer (10 - tig. 1) vrij uit de tussenplaat en van de arm.

3) Demonteer de moer (3) en de bout (2), en trek de ontkoppelingsarm van zijn asaf (tig. 1 - RM 201). pijpsl.v. 12
Demonteer het borgboutje (11) en schroefde stelmoer (10) van de kabel af. Maakde ontkoppelingsarmvrij var pijpsl.v. 8

4) Demonteer de linker sluitplaat van het schutbord, neemde glaswol weg, en trek de kabel los uit de steunarm pijpsl, v. 8
(5). Druk hierbij het pedaai in totdat de buitenkabelhouder (8) de steunarm (5) niet meer raakt; trek de nippel
(6) naar achteren en de binnenkabel eerst benedenwaarts door de gleuf van het steunarm-oog, dan zi]waarts
door de gleuf van de houder (8). Haal binnen- en buitenkabel tezamen weg, daarbij zorgdragend, de rubber
afdichting (4) niet los te trekken, is deze beschadigd, dan vernieuwen.

- Montage -

5) Steek de binnenkabel (1) en de bultenkabel (9) door de rubberafdichting en vervolgens door de pedalenhouder
heen. Druk het pedaal in totdat de houder (8) vrij van de steunarm (5) is. Duw de ring (7) en de nippel (6) in
het oog van de steunarm. Breng de buitenkabel in de houder (8) van het pedaal; let daarbij op de juiste stand
van de houder.

6) Breng de buitenkabelhouder (3) op zijn plaats in de ontkoppelingsarm (2).
Schuif de sl'elmoer (10) opde buitenkabel (9), steek het uiteinde van de binnenkabel door de houder (3) heen,
en schr0ef de stelmoer (10) zo ver mogelijk aan.

N.B. - Opdat de koppelingkabel goed kan functioneren, moet hij als volgt worden gelegd: over de stuurin-
richting heen, tussen de bovenste veer en de handrem-bedieningsarm en kabel door, en tenslotte tussen de
voorste traverse en de voorverwarmingsbuis door.

7) Monteer, met behulp van de vertande bus,de arm (2) - met kabel - in verticale stand op zijn as; steek de
bout (2 in fig. 1) er doorheen, en zet de moer hierop vast met 1, 2 ± 0, 2 kgm (RM 201). Druk de arm naar contr, sl.m. dop
voren, haak het binnenkabel-uiteinde in derhouder aan het motorcarter en monteer de splitpen. Leg de veer 12; tang
(10 in fig. 1) om de arm heen en steek het andere uiteinde in het_at van de tussenplaat.

8) Verricht vervolgens de afstelling met de stelmoer volgens RM 201/A.
9) Breng de glaswol aan de binnenzijde van het schutbord weer op zijn plaats, en monteer de slultplaat, daarbij

lettend op de goede montage der draadgeleideingsringen, pijpsl, v. 8
10) Monteer de buis voor de voorruitverwarmingslucht, na deze te hebben gecontroleerd op vrije doorgang. Koppel

de batterij weer aan.
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N.B. - Bij alle wagens van het type L4 wordt de koppelingkabel van de ultlaatbuis vandaan getrokken door
een schroefveer die aan de grondplaat van het handremmechanismebevestigd is.

0, 54 Totale tijd - RM: tm-202-3
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Fig, 2

203 - VERNIEUWING van het VERSNELLINGSHANDLE (tig. 3)

- Demontage-

1) Koppel de batterij af.
2) Demonteer de vier plaatschroeven en verwljder de plastic instrumentenbord-kap kruisschr, dr.

Demonteer de plaat met de tuimelschakelaars (vier boutjes) en de isolatieplaat er onder, pijpsl, v. 8
3) Zet het versnellingshandle in de stand voor de "achteruit", demonteer de moer (9), de ring en de bout (10) steeksl, v. 10

waarmee de onderste versnellingbedienings-buitenkabel (zie N.B. onder 204) aan de gaffel bevestigd is.
4) Schroef de knop (3) van de handle af.
5) Demonteer de splitpen (7), de twee rlngen (8) en de pen (1) waarmee het handle en zijn kogelkom (5) aan de tang

gaffel bevestigd zijn.
6) Verwijder nu, als volgt, het versnellingshandle binnen door het stuurkolomhuis heen:

- Haal eerst de kogel aan het eind van de bedienings-binnenkabel uit het achtereinde van het handle; trek dan
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het handle, met de terugdrukveer (6), binnen door het stuurkoJomhuisheen, en maak tenslotte de kom (5) van
de gaffel los;

______.l_í 10 -'"I

-tJ
-..::._å_ 2 3..-o

°,.o
,.-:"

,/
6 "

Fig. 3
5 4 : "

- Montage-

7) Plaats de kom (5) op de gaffel, vervolgens het handle met de veer (6).
Breng de kogel van de bedienlngskabel achterin het handle, monteer de pen (1) en de bovenste ring (8) voor d«
bevestiging van kom en handle op de gaffel.
Schroef de knop ophet handle, en stel dit in de stand voor de "achteruit", waarna de tweede ring (8) en de
splitpen (7) kunnen worden gemonteerd.
Houd het handle in deze stand, en bevestig de bedieningsbuitenkabel aan de gaffe[ door montage van de bout
(10), de ring en de moer (9). steeksl. 10

8) Monteer de schakeiaar-plaat met de vier boutjes; vergeet niet, de isolatieplaat tussen de stuurkolom en de pi jpsl. v. 8
draden aan te brëngen.
Schroef de instrumentenbord-kap weer vast (vier plaatschroeven) en sluit de batterij weer aan. kruisschr, draaier

Op33 Totale tijd - RM: tm-203-3

204 - AFSTELLING ONDERSTE BEDIËNINGSKABEL der VERSNELLINGEN (fig. 4-5-6)

1) Koppel de batterij af en demonteer de beide verwarmingsbuizen.
2) Open het vuideksel van de versnelli gsbak, Sluit een Iooplamp aan.
3) Draai de stelmoer (4) tot aan het eind van haar schroefdraad, steeksl, v. 12
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lOmm 6 __ "2min

3 Schakelvork q
achteruit.

4

q

2
5

R 2
5 4

Fig. 4 Fig. S Fig. 8

4) Verdraai de stelmoer (1) tot op circa 10 mm van de borst van het versnellingsbakdeksel, en zet de contramoer steeksi, v. 17
vast.

5) Zet het versnellingshandle in de vrije stand, naar de kant van de lste en 2de versnelling (tegen de aanslag
aan).

6) Steek een grote schroevendraaier door de olievulopening naar binnen, en stel de "vinger" (5 - fig. 4) voor de gr. schr. dr.
bediening der schakelassen in lijn met de schakelas voor de lste en 2de versnelling (ó - fig. 5), daarna circa
2 mm naar de "achteruit" toe, en houd hem in deze stand.
Oefen een lichte druk uit op het schroefdraadgedeelte aan het kabeluiteinde (3) en draai de moer (4) vast; steeksl. 12
laat het versnellingshandle los, dat dan naar de middenstand terugkeert.

7) Sluit het olievuldeksel, koppel de batterij weer aan, en start de motor om de afstelling te gaan controleren.
Houd het versnellingshandle, nog in de vrije stand, tegen de aanslag voor de lste en 2de versnelling aan.
Ontkoppel en duw het handle geleidelijk in de stand voor de lste, Wil deze niet ingrijpen, stel dan de vinger
(5) iets m_ér dan 2 mm naar de "achtel:uit" toe. Blijkt het nodig te zijn om het handle, uit de vrije stand, iets
naar voren te drukken om te kunnen inschakelen, verminder dan die afstand van 2 mm. Monteer tenslotte de
verwarmingsbuizen weer (na controle op vrije doortocht) en haal de Iooplamp weg.

0, 21 Totale tijd - RM: tm-204-1

205 - VERNIEUWING ONDERSTE BEDIENINGSKABEL der VERSNELLINGEN (tig. 7).

- Demontage aan de kant van het handle -

1) Koppel de batterij af en demonteer de verwarmingsbuizen.
Demonteer de instrumentenbord-kap (vier plaatschroeven) en de plaat van de tuimelschakelaars (vier boutjes krulsschr, dr.
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met isolatieplaat, pi jpsl. v. 8
Demonteer het versnellingshandle (RM 203).

- Demontage aan versnellingsbak-zijde -

2) Demonteer de linker sluitplaat van het schutbord en verwijder de glaswol, pijpsl.v.8
3) Demonteer de schakelaar (contactdoos) van de achteruitri jlamp, schr. dr. st. si. v. 7
4) Demonteer de stelmoer (zeskant van stelbout) (6) van de onderste bedieningskabel, evenals de ondertegring, steeksl, v. 12
5) Draai de contramoer (5) los en schroef de stelmoer (4) terug, steeksl, v. 12
6) Haal de onderste bed_eningskabel (3) weg.

Smeer alle scharnieren en ook de nieuwe kabels.

- Montage aan de kant van het handle -
7_ .J c

Haal de nieuwe kabel (3) door de opening in het schutbord heen en steek hem in de gaffel. De inkeping (2) na-
8) bij het buitenkabeluiteinde moet tegenover het gat voor de bout (1) komen te zitten, opdat de bout passeren kan steeksl.v. 1Otang

Monteer het versnellingshandle (RM 203).

N.B. - De moer (7-fig. 7), de ring (8) en de splitpem (7 - fig. 3) niet monteren vóórdat de schakelvingerbe-
weging door de onderste bedieningskabel is afgesteld, en de "achteruit" kan worden ingeschakeld om de mon-
tage der genoemde delen te vergemakkelijken.

. 3

8

Fig. 7
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- Montage aan versnellingsbak-zijde -

9) Monteer de bedieningskabel (3) aan de as in zijn velengde, en verricht de afstelling volgens RM 204. steeksl, v. 12 en 17
10) Breng de glaswol in het stuurkolomhuis. Monteer de sluitplaat, pijpsl, v. 8
11) Monteer de schakelaardoos van de achteruitrijlamp, en controleer, of hij het volledig inschakelen van de schr. drs; st° si. v. 7

"achteruit" niet belet.
12) Monteer de verwarmingsbuizen, na te hebben gecontroleerd of ze niet verstopt zijn.

O,71 Totale tijd - RM: tm,205-3 (incl afstelling ond. bed. kabel)
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206 - AFSTELLING BOVENSTE BEDIENINGSKABEL der 3 \

VERSNELLINGEN(tig.8) _
N.B. - Indien de beweging van de schakelvinger (5) door de

bovenste bedieningskabel niet goed is ingesteld, kan dit dá_r- 1
uit blijken, dat de3de versnelling of de "achteruit" uit aan-
grijping springt bij trekkende motor.

Open het olievuldeksel en controleer, of de vinger goed "vrij "_,
staat", d.w. 7. ongehinderd overdwars heen en weer kan be-
wegen.
Als de 3de versnelling "losschiet", zal het handle tegen het
stuurkolomhuis stuiten. Draai de moeten (3 en 4) los, zet (4) steeksl, v. 13 !
ongeveer twee slagen vaster, draai (3) aan, niet vast, en pro-
beer, of het euvel is verholpen. Herhaal de bewerking, zo _,
nodig, en zet tenslotte beide moeten weer goed vast.
Als de versnelling achteruit "losschiet", geldt het bovenstaan-
de, met verwisseling van de moeren(3) en (4). idem

0, 15 Totale tijd - RM: tm-206-1 Fie. 8

207- VERNIEUWING BOVENSTE BEDIENINGSKABELder
VERSNELLINGEN (fig. 9)

- Demontage aan de kant van het handle -

N.B. - Demontage van het versnellingshandl e is hier niet nodig;

1) Koppel de batterij af en demonteer de verwarmingsbuizen.
• Zet het handle in de stand voor de 3de versnelling (hetgeen

demontage van de gaffelpen (15) uit de schakelarm (16) verge-
makkel ijkt).

- Demontage aan de versnellingsbak-zijde -

2) Verwijder de splitpen (17), de ring en de gaffelpen (15). tang
3) Draai de moer (13) van de gaffel (14) los. steeksl, v. 10
4) Draai de moer (12) van het kogelgewricht los, en duw de bin-

nenkabel met buitenkabel (8) naar achteren om de gaffel (14)
van de schakelarm (16) vrij te maken. Demonteer achteenvol-
gens:
- de gaffel (14), de contramoer (13) en de moet (12), en trek
de buitenkabel (8) weg van de steunflens (10, aan het versnel-
l ingsbokdeksel) voor het kogelgewricht.

N.B. - Het kogeldeksel (9) en de kogel (11) moeten op de
steunflens gemonteerd blijven.

5) Demontèer de linker sluitplaat en F.1al de glaswol weg. pijpsl, v. 8
6) Demonteer de twee bouten (7), met ringen, binnen door het pijpsl, v. 10

stuurkolomhuis heen; laat het kogeldeksel (6) langs de kabel
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(8) glijden. 2 3-
- Demontage aan de kant van het handle -

7) Demonteer de instrumentbord-kap (vier plaatschroeven) en de kruisschr, dr.
tuimelschakelaar-plaat (vier boutjes) met isolatieplaat, pi jpsl. v. 8

8) Verwíjder de splitpen (1), de ring en de pen (2) Waarmeede tang
gaffel (3) aan het kniestuk vastzit, na het versnellingshandle Ó 7'
in de vrije stand te hebben gesteld.

9) Draai de contramoer (4) los, en haal deze, met de gaffel (3), steeksl, v. 10
van de kabel af.

10) Trek de kabel (8) door de opening in het schutbord weg, en
neem de moer (18) en het kogeldeksel (6) er van af.
Smeerde nieuwe kabel en alle scharnierpunten.

11) - Montage- "1
Schroef de moer (4) ongeveer 10mm op het schroefdraaduiteinde
van de nieuwe kabel. Schuif over het andere uiteinde het ko-
geldeksel (6) en draai de moer (18)ongeveer 50 mm de schroef-
draad op. Steek de kabel binnen door het stuurkolomhuis.

- Mont«_e aan de kant van het handle -

12) Schroef de gaffel (3) op de kabel tot aan de contramoer (4), en
bevestig hem aan het kniestuk met de pen (2), de ring en de tang
splitpen. Bblg deze laatste uit en zet de contramoer vast. steeksl, v. 10

13) Monteer de tuimelschakelaar-plaat - denk om isolatieplaat pijpsl, v. 8 8
tussendraden en stuurkolom! - en de instrumentenbord-kap, kruisschr, dr.

- Montage aan versnellingsbak-zi jde - "10
14) Monteer, door de opening van de sluitplaat heen, de twee bou

ten (7), met ringen, ter bevestiging van het kogeldeksel (6) op pijpsl.v.. 10
de houder van het versnellingshandle-mechanisme (5). 'I 3

15) Steek de kabel (8) door de steunflens (10), schroef de contra-
moer (12) enkele gangen op de draad, en duw de kabel ach- '1'_"
terwaarts tot tegen de contramoer (12).
Draai de contramoer (13) circa 10 mm op het schroefdraaduit-
einde van de kabel, en monteer de gaffel (14) zonderhem vast

te zetten. '1 '15
16) Maak met de pen (15) de gaffel (14) aan de schakelarm (16)

vast, maar Laat de ring en de splitpen nog weg. Draai de con-
tramoer (12) aan, doch niet vast. '1Ó

17) Controleer het inschakelen der versnellingen en verzorg de af-
stelling volgens RM 206. Zet daarna de contramoeren (13 en steeksl.v. 10 Fig. 9
12)goedvast. en14

18) Monteer de ring en de splitpen (17).
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19) Glaswol weer op zijn plaats brengen en sluitplaat monteren, pijpsl.v. 8
20) Verwarmingsbuizen monteren (na controle) en batterij weer aankoppelen.

1, 00 Totale tijd - RM: tm-207-3 (incl. afstelling bov. bed. kabel)

208 - VERNIEUWING van de VERSNELLINGSBAK-STEUNEN (tig. 10/11/12)

A) Flexibele elementen (rubber blokken) - fig. 10

- Demontage-

1) Zet de wagen op blokken of op een hefbrug.
2) Het verdient bij deze werkzaamheden aanbeveling, de motor met behulp van een krik te ondersteunen, en daar-

bij direct contact van de krik met het carter te vermijden door het tussenvoegen van een plank o.i.d.
3) Demonteer, onder het brugstuk (9), de twee moeren (6) met bijbehorende ringen, pijp- & ringsl.v. 17

Demonteer, van de bout (12), de moer (4) (met ringen) die de centrale steun (11) op de tussenplaat (13) van pijpsl.v.21
motor en versnellingsbak bevestigt. Haal het samenstel van steun en brugstuk weg, demonteer de plaatsje (3)
en de rubber blokken (7) - die mogelijk ook vanzelf vallen. Verwijder de twee bouten met ringen (1) alsmede
de bovenste rubber blokken (2). Haal ook de binnenbussen van die blokken weg.

N.B. - De afstandsring (14) blijft op de bout (12) zitten.

- Montage -

4) Breng op hun plaats op de traverse: de twee bovenste rubber blokken (2) mèt hun binnenbussen, de twee bouten
met plaatjes (1). Plaats aan _n kant een onderste rubber blok (7), met ring (3), en houd deze met het brug-
stuk vast.
Breng nu ook het andere rubber blok, met ring, op zijn plaats, en verschuif voorzichtighet brugstuk totdat de
bout (12) door de steun (11) heen steekt. Monteer de twee ringen en de moer (4) maar zet deze nog niet vast.

N.B. - Let vooral op de goede stand van het brugstuk. Op tig. 11 wijst de pijl naar de voorkant van de wagen,
en de as X-Y moet naar voren toe omhoog lopen om dezelfde helling te hebben als de motoras.

5 Monteer de ringen en moeren (6); bij het aandraaien daarvan (met een koppel van 5 + 0,5 kgm) moet men het contr, sl.m. dop v. 17
brugstuk zoveel mogelijk naar voren drukken - de bouten erin zijn langwerp!g! - daar anders de motor met de ringsl.v. 17
traverse zou kunnen raken.

Haal de krik wegen zet de moer(4) vast met 5, 5 ± 0, 5 kgm. contr, si. m.dop Vo21

5) Breng de wagen op de begane grond terug.

0, 42 Totale tijd - RM: tm-208/A-3
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B) Centrale steun of brugstuk (tig. 10-11)

- Demontage -

1) Demonteer de rubber blokken (RM 208/A).

Op de werkbank:

2) - Demonteer de moer ( 5-tig, 10), met ringen; verwijder de pïjpsl, v. 21 en
bout (10) met plaatje, haal de steun van het brugstuk af, en 19
vang de twee ringen (8) op.

- Montage -

Op de werkbank:
I

3) Houd de steun (11), met aan wëerszijden een ring (8), tussen i
de opstaande v66rkant en achterkant van het brugstuk; steek d«
bout (10) door alles heen - met de andere ringen naar behoren
op hun plaatsen - en monteer de moer (5), nog zonder deze pijpslo _«..21
vasttezetten. _.

Onderdewagen: 11

4) - Monteer de rubber blokken )RM 208/A). J
5) Neem de krik weg. Draab in deze volgorde, de moeren (4) contr, si. m.do I

en (5) vast met 5, 5 + 0, 5 kgm. v. 21;pijpsl.
v. 19

6) Zet de wagen weer op de begane grond. '1'4' 1 5

0, 48 Totale tijd - RM: tm-208/B-3 _"

9 710
6-

Fig. I0
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C) Draagstuk uitlaatbuizen_- voorzijde

- Demontage -

1) Zet de wagen op blokken of boven een werkkuil.
2) Ondersteun de motor met een krik,

3) Demonteer de bout (6), met ring pijpsl, v. 19 9
4) Demonteer de moer (4), de rlng en het plaatje (5). piipsl, v. 17

Verwijder de hout (1) en het tweede plaatje (5).
Demonteer het draagstuk (3) en de twee afstandsrlngen (2).

- Montage -

5) Plak de twee afstandsrlngen (2)met vet vast tussende, op de
uitlaatbuizen gelaste kammen en het, op de juiste plaats ge-
houden draàgstük (3); schuif een plaatje =(5)oplde bout (1),
steek deze door alles heen, en monteer op het uiteinde het
andere plaçtie , de ring en de moer (4); n[et vastzetten,
Monteer hout (ó);aandraajenmet 9, 5 ± 0, 1 kgm, tenslotte moer contr, si. m.
(4) met 4, 5 ± O,5 kgm, doppen 19/'17

6) Haal de Erik onder de motor weg.
7) Haal de wagen van de blokken af of boven de werkkull

vandaan.

0, 36 Totale tijd- RM: tm-208/C-3 '
Fig. 11

209 .- DEMONTAGE/MONTAGE v/h VERSN. BAK-BOVEN-
DEKSEL, resp. VERNIEUWINGvan de PAKKING

........ (tig 13)_ ( zonder afkoppéling der bedieningskabels) ....

-_Demontagë -

1) Koppel de batterij af. Demonteer de beide verwarmingsbuizen /-_._
ende bobine (draden niet Iosmaken). '1

2) Maak de gasklepbediening los. Verwijder de twee lange borg- pljpsl.v. 10
plaatjes van de vier dekselmoeren (4) en demonteer de moeten pijpsl, v. 10
zelf, (Indien een achteruitrijlamp gemonteerd is, moeten nu m. verlengst, 5
de schakelaardoos en zijn bevestigingsplaat worden weggeno-
men). 5
Verwijder de vier metalen en de vier rubber ringen. Til het
deksei van de bak, neem de vier rubber isolatiebusjes van de _,_,

tapeinden en haal de pakking (5) weg. v_._4N.B. - Controleer, of de pakking en de rubber ringen en bus-
jes in goede conditie verkeren alvorens ze weer te monteren.

- Montage -

3) Breng de pakking (5) en de rubber busjes over de tapeinden op 6 Fig. 12
hun plaats.
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Monteer het deksel, daarbij goed oplettend, dat de schakel-
vinger (7) de juiste stand krijgt ten opzichte van de nokjes op

de schakelvorkassen, waar hij tussen moet kunnen schuiven. __,._/,_ 2

Monteer eventueel de bevestigingsplaat van de schakelaardoos / '1
voor de achteruitrijlamp, dan de rubber en de metalen ringen,
de twee lange borgplaatjes en de vier moeren, die met O,2 :k
O, 1 kgm moeten worden vastgezet, constr, si. m.

Buig tenslotte de borgplaatjes om. dop van 10 'I 7
N.B. - Denk er aan, dat overmatig vast aandraaien van de
dekselmoeren een goede werking van het schakelmechanisme (
kan belemmeren 1

4) Monteer de bobine, de gasklepbediening en de verwarmings-
buizen; controleer van deze laatste de bekleding. Sluit de
batterij weer aan. - J" k 3 ,4

O,40 Totale tijd - RM: tm-209-3 _ 3 12 j'J
- Mogelijk bijkomend:

0, 23 5) Demontage en montage van de rechter voorverwarmingsbuis
(RM '123)

10 66210. REVISIEvan het VERSN. BAK-BOVENDEKSEL(fig. 13/14

- Demontage (in de wagen) -

1) Demonteer het bovendeksel (RM 209). _"
2) Maak de beide bedieningskabels der versnellingen aan de dek-

sel-zijde los (RM 205 en 207),

- Uit elkaar halen (op de werkbank) -

3) Door de olievulopening heen: draai de moer (11) los, sla met pi jpsl. v. 8
behulp van een doorslag de trekspie (8) los. Demonteer de moel doorslag 9
en de gekartelde ring, en haal de spie weg. J

4) Demonteer de twee moeren (13) en de gekartelde ringen, en pijpsl, v. 10
trekhetflensstuk(12)weg. 5

5) Demonteerde schakelarm(14), de as(15), hetschakelkwadrant Ó
(9), de schakelvingei" (7), de veer (6) en de stuitring (10).

6) Demonteer de twee moeren (1) waarmee het kogeldeksel op de
steunflens is bevestigd.

7) Reinig de onderdelen en beoordeel de staat waarin ze verkeren

- Montage (op de werkbank) -

8) Steek de vinger (7) door het kwadrant (9) en breng deze twee Fig. 13
delen, tezamen met de veer (6), in het deksel. Centreer de
veer met behulp van een pen, gestoken door de dekselboring
voor de as. Breng door deze zelfde opening de stuitring (10)
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en de as (15) naar binnen. Stel de platte kant aan de as zoda-
nig, dat de spie (8) kan worden gemonteerd. \,
Draai de moer (11) er op vast, na eerst de "JZC 5 C" ring
(16) op zijn plaats te hebben gebracht, pijpsl, v. 10 \\ x

9) Ste! de schakelvlnger in de vrije stand, en monteer dan de " /_
schakelarm (14) z6 op de as, dat de in tig. 14 aangegeven maat " i
van 91 :_ó _mmwordt aangehouden. Monteer het flensstuk (12) \ i
Waarvan de moeren moeten worden vastgezet met O,7 + O,3/- contr, si. m. do
O,2 kgm. dop van 10 \

10) Monteer de kogel (17) - na deze eerst tehebben ingevet -het
kogeldeksel en de bouten (1), met de ringen. [ i i

Vastzetten met O,ó -+O,2 kgm. idem I
N.B. - Indien de kogel tussen zijn zitting in de steunflens en _
het dëksel blijkt te klemmen; legt men bij elke bout een dun I

I \
plaatje (2) tussen deksel en flens. I
- Montage (in de wagen) -

11) Monteer het bovendeksel (RM 209). i
12) Koppel de beide bèdieningskabels van de versnellingen weer

aan (RM 205 en 207).
13) Monteer de beide verwarmingsbuizen (na controleren van de

bekleding) en sluit de batterij weer aan.

1, 35 Totale tijd « RM: tm'210-4

- Mogelijk bijkomend:

zO,23 14) _D_emç_ntageen montage van de rechtervoorverwarmingsbuis L_ ç , _ _ ) zç_
(RM 123) .

211- DEMONTAGE/MONTAGE van een AANDRIJFFLENS of "
VERNIEUWING van een AFDICHTINGSRING op UIT- Fig. Iq.
GAANDE AS (DIFF.) (tig. 15)

-Demontage- /î __»í_. 4î/__ _

1) Zet de wagen v66raan op blokken.
2) Draai de vier bouten (1)los, waarmeede aandrijfflens aan de pijpsl, v. 12,

kruiskoppeling is bevestigd. Demonteer het wiel, verwijder zeskant _ .. i,

daarna de vier bouten (1), met hun veerringen, wielomslag

3) Ondersteun de fusee met een krik.
4) Demonteer de twee moeren en bauten (9), waarmee de silent- pijpsl, v. 14

bloc (10)tussen de twee halve reactie-armen (8)bevestigdzit. _-_)1 --_ïí_ Ó/ _5

5) Demonteer de veerbout van de onderste veer (RM 309). piipsl, v. 16
6) Zwaai de fussee zoveel mogelijk naar buiten en omhoog om de

drijfas uit de traverse te kunnen trekken. Blokkeer de aandrijf-
flëns door er twee bouten in te draaien en daar een hefboom
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7) Demonteer de asmoer (2), het verende pJaatje of de veerring, pijpsl, v. 23 çen de pakkingring, alnaargelang hun aanwezigheid. Verwijde, •
met een speciale trekker (Hoofdst. "Gereedschappen", pag13)
de aandrijfflens (4), voorzien van de Cyclam tussenring (6).

8) Werk de afdichtingsring (5) met een schroevendraaier los.

N.B. - De sluitring (7) zal in de aandrijfflens blijven zitten. 8
Overtuig U v66r het weer monteren ervan, dat de ringgroef in
de flens geen onregelmatigheden vertoont, die een olielek
zouden kunnen veroorzaken, de montage van een nieuwe af-
dichtingsring ten spijt.

- Montage -

9) Smeerde nieuwe afdichtingsring met een beetje olie in, en
monteer hem met behulp van het Wi lmonda-apparaat DEX, Wilmonda
zoals is aangegeven in RM 222, fig. 82 en 83.

10) Plaats de Cyclam tussenring op de aandrijfflens, en schuif de-
ze dan 9P de gegroefde as van het planeet-tandwiel, na de
sluitring (7) in zrjn groef te hebben gemonteerd als het om een

nieuwe aandrijfflens gaat. I 0 Fig. 1S
Attentie - De bevestiging van de aandrijflenzen is gewijzigd
vanaf versnell ingsbak-differentieel-combinatie "C" nr. 15.770. S/16"
Het achteraf aanbrengen van dezelfde wijziging is mogelijk en 18_ïl ._

wordt aanqeraden..... 1 "_iç II_ _ __._..___"'1._

Het uiteinde van de planeetwiel-as heeft een platte kant gekre- _. =
gen en er wordt hier nu een speciale, lagere moer gebruikt. • o,/_H
- Slijp aan het uiteinde van elk der beide planeetwielassen --_J-_-JF
een platte kant volgens fig. 16: de aandrijfflenzen kunnen t_]_JJ
hierbij op hun plaats blijven. Gebruik voor de slijpsteen, met
een diameter van 30 _ 40 mm (zie fig. 17), bij voorkeur een
persluchtmachientje (klein formaat en hoge draaisnelheid), Fig. 16
anders een electrisch type, van kleine afmetingen en zo hoog
mogel;jk toerental.

11) Moñteer het verende plaatje (3), smeer de schroefdraad van de _ m,St_l
planeetw;el-as en van de speciale moer in met pakking S't.ake here IL.,_///,,_.._.L

deze tegen de platte kant van de as op te stuiken; zie tig. 18. dop van 23
12) Smeerde pasvlakke.n van de kruiskoppelingflens en de aandrijf- i _ -

flens met vloeibare pakking in (Collex o.d.)
13) Breng de drijfas naar deaandrijfflens toe en monteer de vier .... r ii_j/, _

bouten, met veerringen, maar zet ze nog niet vast. pijpsl, v. 12 Fig. 17
zeskant

14) Bevestig de onderste veer weer aan de fusee, door montage van
de veerbout, moer en splitpen (RM 309). steeksl, v. 16 _ FJg. 18
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15) Monteer de silentbloc tussen de twee reactie-armhelften - ge-

b++kvon++k v+do+++ çbouten"- en draai de moeren aan met 4 ± 0, 5 kgm. dop van 14 • /í
16) Monteer het wiel en zet de vijf moeren vast met 6 +_1 kgm. id. dop v. 17 _1

17) Draal de vier bouten (1) vast met 6, 5 _ 0, Skgm. Houdäe id. dopv. 12 lj_p__ Ç

flens tegen door gebruik van de handrem. (zeskant)
18) Haal de wagen van de blokken af. Controleer het olienlveau

in de bak en vu! zo nodig olie bij.

0, 92 Totale tijd -RM: tm-211-3 (èxcl. Slijpen v. plaate kant aan as _- ._Ç.................._...........

212 - VERNIEUWING van de SNELHEIDSMETER-AANDRIJF-
KABEL (tig. 19/20)

- Demontage -. ..... ....

1) Koppel de bafferij af en demonteer de beide verwarmingsbuizer
2) Haal van de bout (4), en verwijder de glaswolvulling, pijpsl.v.8
3) Schroef het kabeluiteinde (2) van de meter af, en haal de (_)

kabel, möt de doorgangsring (1), door het schutbord heen.
4) + Trek met een tang de splitpen (5) ongeveer 1 cm omhoog en comb. tang _'

draal hem dan een halve slag om, waarna het kabeluiteinde
(ó) kan worden weggetrokken.

- Montage - •

5) Steek het kabeluiteinde (6)in het carter, met de gleuf aan de
kant van de splitpen. Het diep genoeg insteken wordt verge-

++makkelijkt wanneer men aan het andere uitelnde de blnnenka-

bel (3) metde hand verdraãit. Draäi de splil;pen (5) de halve ....

slag terug - het oog moet dan links zitten - en duw hem volle-
dig naar binnen.

ó) Schuif de doorgangsring (1) over de nieuwe kabel heen; deze +_

ringnietdire¢tlnhetschutbo+p'aatsen. Steekdekabeldoor i._,:.__+.j_'.+,+i9 + _Ç_

zijn gat in het schutbord heen, en druk pasop het laatst de +5ring op zijn plaats. Schroef het kabeluiteinde (2)op de snel-
heidsmeter, waarbij men er goed op moet letten, dat de aslijn
AB (fig. 20) zuiver Ioodrecht op het vlak CD van de wijzerplaa
Slechts dan zal de wijzer (7) zich precies evenwi[dig aan de
wi jzerplaat bewegen.

7) Breng de glaswol weer op zijn plaats, terdege oppassend dat
daarbij de kabel niet uit zijn Ioodrechte stand wordt gedrukt.
Bij verplaatslng in de richting F (fig. 20), tot in de stand A'B', Fig.
zou de wijzer gaan klem lopen tegen de wijzerplaat. Aan dit
detail dient derhalve de nodige aandacht te worden besteed!
Zet de linker sluitplaat weer vast, door montage van de bout(4), pijpsl.v. 8

8) Monteer de beide verwarmingsbuizen (na controle van de be-
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Fig 2O

kleding) en sluit de batterij weer aan.

0,32 Totale tijd - RM: tm-212-3
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213 - VERNIEUWING van het SNELHEIDSMETER-AANDRIJF-
TANDWlEL (tig. 21)

- Demontage -

lo/ Koppel de batterij af en demonteer de verwarmingsbuizen.De_onteer de twee moeren (4), na de beide borgplaatjes (5) pijpsl. _. 10/.-J

te hebben teruggebogen. Haal het carter der snelheidsmeter-
aandrijving (10) van de tapeinden af (niet door aan de kabel 'I
te trekken!). Verwi jder de splitpen (1e_rek de aandrijfkabel

losvandeas(3)enhetcarter(10). ,3

Op de werkbank:

3) Verwijder met een doorslag de borgpen (7), waarna het tandwiel doorslag _/
(8), de ring (9), de as (3) en de ring (2) alle kunnen worden
weggenomen. '1

Contr01eervóórhetweermonteren, ofhetsmeergat(6) nietverstoptis. //,_ zí
N. B. - Er wordt op gewezen, dat het aantal tanden van het

tandwiel (8) op de navolgende wiize samenhangt met het aan- _ :. Stal van het aandrijvende tandwiel op de reductie-as: k
Sedan: 15 tanden bij het kabel-drijvende tandw.

10 tanden bij het reductie,as-tandwiel
..... Bestelwagen: resp. 16 en 11 tanden

- Montage (op de werkbank):

.... 4) Boor het_gaS:voor de borgpen in het nieuwe tandwlel, aan é_n _
- kant (na voorlopige hermontage van de as (3) en de ringen

(2 en 9).
Breng dan het tandwiel (8) in de juiste stand ten opzichte van "8
het gat in de as (3), en boor de rest van het gat. • boor)_ 2

5) Monteer de borgpen (7), en controleer, of het tandwiel en de
as vrij maar zonder overmatige speling draaien, en niet slinge-
ren o. i.d.

- Montage (in de wagen):

6) Steek het kabeluiteinde in het carter en monteer de splitpen.
Het gat hiervoor moet zich aan de linker kant bevinden Fig. 21
(t. o.v. de wagen gerekend) en hetzelfde geldt voor het oog
van de splitpen.

7) Smeer het pasvlak van het kleine carter (10) met vloeibare pak-
king in, en plaats het over de tapeinden. Met de plitpen naar
links gerlcht, zal het smeergat (6) onderaan zitten.
Monteer de twee borgplaatjes (5), de twee moeren (4), zet pijpsl.v. 10
deze vast en buig de borgplaatjes om°
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8) Monteer de beide verwormingsbuizen (na controle van de bekle
ding) en sluit de batterij weer aan.

0, 4.4 Totale tijd - RM: tm-213-3

214/A- VERNIEUWING van het KOPPELING-DRUKLAGER
(met GRAFIETRING) (tig. 22)

- Demontage-

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135/A).
Verdraai, aan elke kant van de ontkoppelingsvork (2), de

staaldraadklem (1) naar beneden toe, en trek hem dan zijwaarts comb. tang '1 2 .... "
weg. ._ \Verwijder de grafietring met zijn houder (3).

\Montage van een nieuwe grafietring in de houder

Leg de houder met ring op twee stenen, verwarm de houder tot ¢:
250 á 300 oC en drljf de versleten grafietring er uit. Plaats de
nieuwe ring in de houder zo, dat de twee afschuiningen verti-

caal staan (op 5 graden nauwkeurig). Dompel de combinatie 4
in motorolie van 50 á 60 oC. ii

Boor de twee gaten (4) op een middellijn van 3 + 0, 25/- 0 mm L_
en een diepte van 23 + 1/- 0 min. boor_ 3 mm

- Montage - _
2) Leg de houder (3) met de nieuwe grafietring in de ontkoppeling _ _

vork_(2). Steek aan elke zijde de staaldraadklem (1) in de tap
van de houder, en draai hem omhoog tot in de stand waarin hij ¢omb. tang "1
de houder-tap in de vork vergrendelt.

3) Monteer de motor (RM 135/B), incl. demontage, reiniging,
inspectie en montage van het koppelingsmechanisme en de kop- ì

pel ingplaat. 3
3, 29 Totale tijd - RM: tmsT-214/A-3 (behalve het Taxi-model)
3, 47 Totale tijd - RM: T-214/A-3

- Mogelijk bijkomend: '1

0, 23 4) Montage van een nieuwe grafietring in de houder
0, 15 5) Afstelling v/d ontkoppelingsarm d. m.v. de vertande bus (RM

201/B) FJg. 22

214/B - VERNIEUWING van het KOPPELING-DRUKLAGER
(met KOGELLAGER - TAXI) (tig. 22 bis)
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- Demontage -

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135/A).
2) Demonteer de hout (1), en de twee ringen, waarmee de flexi- pijpsl.v. 14

bele vetleiding bevestigd zit. Licht de twee veren (3) uit de '1_Ç ' ' j3

inkepingen van de lagerhouder (5). _ /,_/;_ __'_"

Verwi jder de houder (5) met het kogellager (6) er in. "_',t_",_'
Montage van een nieuw kogellager in de houder

Neem met een tang de borgring (7) weg. Verwarm in lichte "Amate de houder (5) en haal het kogellager met de geleidingsbus í/_'_ _ •
(2) er uit.
Neem het koge!lager van de geleidingsbus af en schuif de eer-
ste ringvan het nieuwe lager er op,
Verwarm in lichte mate de binnenzijde van de houder en breng
er de geleidingsbus met de lagerring in; de inkeplng van de bus

past over het borgplaatje..... (4)° Monteer vervolgens de kooi met
dekogelsende tweedelagerring, naze eerstte hebbenge- _\
smeerd. Monteer de borgring (7) in zijn groef. _"...... _!i \ Zr
- M°ntag eL _,._,, »ì_i 5

3) Smeer de binnenzijde van de geleidingsbus, en schuif nu het 7 Ó Jij
complete druklager over de centreerbus op het v66rdeksei van

..... de versnellingsbak. Breng de üiteinden van de veren (3) weer t ,2

in de inkepingen van de houder. /"
Monteer het T-stuk aan het eind van de flexibele vetleiding
(met een ring aan elke kant) door het indraaien en vastzetten II_m'_'-_

-van de hout (1). pi jpsl. v. 14
4) Monteer de motor (RM 135/B).

3, 35 Totale tijd - RM: Taxi-214/B-3 Fig. 22a

- Mogelijk bijkomend:

0, 20 5) Montage van een nieuw kogellager in de houder
0,03 6) Vernieuwing van de flexibele vetleiding
0, 15 7) Afstelling v/d ontkoppelingsarm d° m.v. de vertande bus (RM

201/B)

215 - VERNIEUWING van de ONTKOPPELINGSVORK of zijn
AS (tig. 23)

- Demontage -

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135/A).
2) Demonteer het druklager met grafietring (RM 214/A).

Demonteer de bout (1)en het borgplaatje (3). pijpsl. 12(6-k.
Verwi jder de vork (4) na zi jn as daartoe voldoende ver te heb-
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ben weggetrokken in de richting A. Denk om het bewaren van '1 3 _ 2
devulstukken(2). 1

- Montage -
ç

3) Schuifheteerstevulstuk(2), devork (4) enhet tweedevulstuk 2
op de naar binnen geduwde as.
Monteerhet borgplaatje(3) endebout (1); zet dezevastmet ....
2+ 0,2 kgm. contr,si,m.
Mönteer het druklager met 9rafietring (RM 2i4/A). dop van 12

4) Monteer de motor (RM 135/B).

3, 37 Totale tijd - RM: trusT-215-3
3, 35 Totale tijd - RM: T-215-3 .AL

- Mogelijk bijkomend: _,,_j
0, 23 5) Montage van een nieuwe grafietring in de houder (RM 214/A) »
0, 15 6) Afstelling v/d ontkoppelingsarm d.m.v, de vertande bus (RM "_

201/B)
0, 15 7) Demontage en montage van de linker wielkast op de voorsteven

ondersteuningsbuis (nodig bij vernieuwing van de ontkoppelings
vork)

216 - VERNIEUWING van de FRICTIEPLAAT of het DRUK-
PLAATSAMENSTEL, incl. INSPECTIE ONDERDELEN
(tig. 24/25)

Fig, 23
Demontage

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135/A)
Vóór demontage van de koppeling dient men zorgvuldig na te
gaan, in hoeverre de onderdelen van het drukplaatmechaqisme
en de frlctieplaat slijtageverschìjnselen vertonen die vernieu-
wing wenseliik of noodzakelijk maken.
Een zeer praktisch, vrijwel onontbeerlljk stuk controlegereed-
schap voor dit doel kan men makkelijk genoeg zelf vervaardi--
gen - volgens de maatschets op pag, 11 van het hoofdstuk
"Gereedschappen" - van vierkant zacht staafstaal 5 x 5 mm.
Op afstanden van resp. 56, 5 en 57, 5 mm van het haaks omge-
zette ulteinde moeten merkstrepen over alle vier zijden van de
staat worden gegrift, waarna men het 1 mm smalle gedeelte
tussen deze twee merktekens wit schildert, en het rechte staaf-
uiteinde (voorbij de 57, 5 mm-streep) rood,

Voor het gebruik van dit gereedschap steekt men het (zie tig°
24) tussen de drukring voor de drie ontkoppelingsvingers (5) en
de sluitplaat (11) door, vervolgens door een der gaten in het
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3
onbeklede deel van de frictiepIaat. Het haaksomgezette stuk /
komt tenslottebij (1) met het vliegwiel in contact -- _Jd 7"'t

lste conclusie - Als men het gereedschap niet tussen het on- _í'A _::1 /1,3
beklede frictieplaat-gedeelte en het vliegwiel in kan schuiven
is uiteraard de voering (2) aan de vliegwielzijde versleten.

2deconclusie- Indienhetbuiten-drukvlak(6) - voorde í_
grafietring _-van de drukring (5) in de "witte millimeter" van
de controlestaaf valt, heeft de frictieplaat z6veel voeringsslij-
rage, dat over het algemeen nog slechts 4000á 5000 km ermee

kan ,_orden gereden. Het Verdient dus aanbeveling, de frictie- • '14

plaat te vernieuwen,omte voorkomendat menal over vrij kor- 4
te tijd de motor speciaal daartoe demonteren moet.
Blijkt het bedoelde drukvlak in het "rode gebied" te vallen dan
is frict+ieplaat'-vervanging noodzakelijk, en zal er zeker ook aan
het drukplaat-mechanisme wat mankeren (verzwakte veren, ver
bagën of verslëten vingers, enz+)

2) Blokkeer de vliegwieltandkrans van het Wilmonda-hulpstuk Wilmonda
DAT. Leg met merktekens de standvan het drukplaat-samenstel Z
tenopzichtevanhetvliegwlelvast. " 5
Draai geleidelijk en afwisselend (diagonaalsgewijs overstekend
de zes bouten (7) los, waarmee de sluitplaat, en daarmee het pijpsl.v. 14
drukplaat-samenstel (17 in fig. 25), tegen het vllegwiel vast
zit. Haal dit samenstel.weg, als ook de frictieplaat (2).

3) Slijtage-controle bij het drukplaat-mechanlsme'en de frictie- r
plaat, na de demontage '16.

1. -+ Inspectéer de dragende gedeei ten`+der koppel ingvingers.
+Zij mogen b+i (14-), onder de druki'ingen, geen+platte

vlakjes vertonen, en er mag bij (15) geen slijtage of beschadl
ging van de vinger-geleidingspennen zi jn.

2.--Inspecteer de drukplaat (3). ,4 75
Bij aanwezlgheid van scheurtjes of diepe groeven (dieper

dan 0, 5 _ 0, 6 rum), of als slijtage op één of meer meeneem- vlak 5x5 +5
pennen zichtbaar is, moet het samenstel worden vernieuwd z 4
3.- inspecteerdesluitplaat(11).

Ingevalvanernstigevervormingaanderand(8)of be-
schadlglng, bij (16), waar de drukplaat-meenemers door de
sluitplaat heen gaan, kan deze laatste niet opnieuw worden $6.5 -..;_
gebruikt, x , __ $7.5 _._

4.- Het vlak (10)vande drukplaat(3) moetgoedeffen, vlak 8 7 -
en schoonzijn (controlerenop eenvlakplaat, met rood Fig. 2_

krijt o. i.d.) en hetzelfde geldt voor het vlak (6) van de druk-
ring, dat bovendien evenwijdig aan (10 behoort te zijn. Max.
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toelaatbare afwijking = 0, 4 op een diameter van 68. '1 7

5.- Controleer de frictieplaat op slingeren door hem op te spannen op een draaibank, met behulp van een, in
de naaf passende spil. Max. toelaatbare slingering = 0,6 op een ,g van 178. De voer_ngen van beide zijden

mogen niet vet zijn en de klinknagelkoppen dienen op een veilige afstand onder het voeringappervlak verzon-
ken te liggen.
Controleer, of de naaf van de frlctieplaat vri i over het gegroefde gedeelte van de as heen en weer kan bewegen
Ter informatie diene, dat een nieuwe frictleplaat PK 6 onder een belasting van 300 kg een dikte moet hebben
van 7, 7 + 0,3/-0, 1 mm, en van 7,8 mm in onbelaste toestand. Toelaatbaar is een totale slijtage van 1, 2 _ 1,3
mm (op voorwaarde, dat ze ongeveer gelijk over de vóóf'- en de achterzijde is verdeeld), hetgeen dus neerkomt
op een minimum-dlkte van ó, 5 mm. Daar beneden wordt het rlsico te groot, dat de nagelkoppen het vliegwiel of
de drukplaat zullen raken.
Voor de goede orde zij vermeld, datde frictieplaat bekleed is met een voering 450 aan de vliegwiel-kant en
een voering A 3 S aan de drukplaat-zijde.

4) Alvorens de platen weer te monteren, moet men het drukvlak (1) van het vliegwiel controleren, en het zo nodig
opzuiveren,(zie RM 137). Reinig alle met elkaar in contact komende oppervlakken zorgvuldig, en gebruik voor
schoonmaak van de frictieplaat trlchloorethyleen.
Bij montage van de koppeling tegen het vliegwiei-bediene men zich bij voorkeur van eenzelfde as als waarop de
frlctieplaat naderhand komt te zitten. Als het gedemonteerde drukplaat-samenstel opnieuw wordt gebruikt,
moet men zich voor de standbepaling uiteraard aan _dedaartoe gemaakte merktekens houden.

5) Ga als volgt te werk:
- Breng de frictieplaat en daarna het drukplaat-samenstel tegen het vliegwiel aan, en centreer deze delen met
de prise-as.
Monteer de zes bevestigingsbouten (7 in fig. 25), draai ze beurtelings en geleidelijk aan, en let er op, dat de
sluitplaat met zijn rand (8) zuiver in de sponning van het vliegwiel terecht komt. Bouten vastzetten met 2, 5_+ contr, sl.m. dop 14

0, 5 kgm. 0, 5 kgm.

N. B.- Denk er om, bij een nieuw drukplaat-samenstel de drie biokjes (13) met een schroevendraaier te 2
verwijderen! I

/

Voor montage van de motor wrijft men met een vette doek (Belleville vet) het gegroefde gedeelte van de prise-
as in. De groeven in de frictie-plaat-naaf niet smeren[

6) Monteer de motor (RM 135/B).

3,28 Totaletijd - RM:tmsT-216-3 _

3, 46 Totale tijd - RM: T-21ó-3

- Mogelijk bijkomend:

0, 15 7) Afstelling v/d ontkoppelingsarm d.m.v, de vertande bus (RM 201/B)
0,01 8) Vernieuwing van het druklager, met grafietring (RM 214/A) __:lltl
0, 23 9) Montage van een nieuwe grafietring in de houder (RM 214/A)
0,20 10) Montage van een nieuw kogellager in de houder (Taxi) (RM 214/B) F._ 25

Voor Drukvlakafmetingen
zie plaat 6.
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217- VERNIEUWING van het VOORSTE TANDWIELENPAAR

of het VOORDEKSEL-KOGELLAGER (fig. 26)

Haal de motor uit de wagen (RM 135/A).
Dernonteer de ontkoppelingsvork (RM 215).
Plaats een bak onder de versnellingsbak en demonteer de Wil- Wilmonda DIV
monda DIV beide aftäpstoppen, na verwijderlng der borgplaat- 5

e
Draai de stelbout van de schakelvork der 3de en 4de versn.
enige slagen terug, na het Iosdraaien van de geborgde contra- 2

moer. (Deze stelbout zit op de rechter zijkant van de bak.) '1
Demonteer de zeven bevestigingsmoeren van het v66rdeksel, pijpsl, v. 10
naopenbuigenderborgplaatjes, i
Trék het v66rdeksel weg, zander het prise-as tandwiel (3), dat
ophet pignonas-uiteinde blijft zitten, en wegens de tweezij-
dig schuine vertanding (chevron-vertanding) in aangrijping Ó
moet blijven met het voorste nevenas-tandwiel (8).
Gebruik de Wilmonda-trekker DEU voor demontage van de bin. Wilmonda DEU
nenring (1.0) van het naaldlager op het uiteinde der nevenas.
Verwijderö0k de:vulplaatjes (9) en zwenk de schakelvork van
de 3de/4de (versn.) uit aangrijping.
Haal het voorste tandwielenpaar (3 en 8) weg, benevens de
schuifkoppeling (6). De krans lagernaalden (4) en de voorste'
druklagerring (5) blijven in het tandwiel (3) zitten.
Leg het vöói'deksel plot op twee stenen en verwarm het; het ko
gellager (2) moet er dan door zijn eigen gewicht uitvallen.
Verzamel de vulringen (1). Reinig het deksel met petroleum of 7' .

benzine. 9 8
Montage voorste tarLdwielenpaar - '1 0

Controleer, of het tar_dwiel (3) van binnen volkomen schoon is
en of de 26 |agernaalden. (4) in goede staat verkeren; monteer
ze dan in een veflaagje. Breng ook de voorste druklagering (5)
in het tandwiel.

N.B. - Denk er aan, dat 6_n van de twee druklagerringen een
iets kleinere binnendiameter heeft dan de andere, teneinde eer
klemmende passing op de pignonas te verkrijgen. De ring met
de grootste binnendiameter moet in het tandwiel worden gemon.
teerd.

Schuif de koppeling van de 4.de (6)op het tandwiel (8), waar-
bij de inkepingen (7) in lijn moeten liggen. Monteer het tand-
wielenpaar (3 en 8) op resp. de pignonas en de nevenas. De
uitwendige nokken van de synchronisatiekonus der 4de moeten
in de uitsparingen (7) van het tandwiel (8) terechtkomen.
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Breng de schakelvork van de 3de/4de in aangrijping met de schuifkoppeling (6). Monteer de vulplaatjes (9)
- de dikste aan de kant van de asgroeven - en vervolgens de binnenring (10) van het naaldlager (na deze in
warme olie te hebben gedompeld).

Afstelling van de zijdelingse (axiale) speling -

Plaats in het deksel de bij demontage aangetroffen vulringen (1) en de Wilmonda DIB-A afstelring - te beschou- Wilmonda DIB-A
wen als een "imitatie-kogellager", wat de maten betreft - op de plaats van het normale lager. Monteer het
vó6rdeksel met 5 moeren (2 bovenaan, 3 onderaan).
Verdraai de as van het tandwiel (3) met de hand. Als dit gemakkelijk gaat, moet men geleidelijk vulrlngen (1)
achter de afstelring biivoegen totdat het tandwiel niet meer te verdraaien is. Neem van dit punt af vulringen-
dikte weg totdat de as Zwaar draaibaar is geworden. Demonteer dan het v66rdeksel weer, verwiider de afstel-
ring DIB-A met de overgebleven Vulrlngen, en houd deze laatste bij elkaar, voor dekomende montage.

Montage van het kogellager -

Vergelijk de dikte van het te monteren lager (2) met die van de gebruikte afstelring. Door het verschil op te
tellen bij, of af te tiekken van, de zo juist bedoelde vulringendlkte verkrijgt men de definitief toe te passen
maat.

Leg het deksel op twee vuurvaste stenen en verwarm het gel ijkmatig aan de buitenkant. Monteer de. vulringen
en het kogellager (zijkant met merktekens of/en cijfers bovenop), en belast dit met een gewicht tijdens de af-
koeling.
Smeer de pasrand van het deksel met vloeibare pakking in, en bevestig het tegen de bak met de zeven moeren, contr, si. m.
aan te draaien met 1,3 + 0,3 kgm. Denk aan de borgplaatjes! dop van 10
Draai nu de stelbout_»voor de schakelvork van de 3de/4de naar binnen totdat hij de vork nèt raakt - en dan een
halve slag terug. Houd de stelbout in deze stand met een schroevendraaier vast terwijl de contramoer wordt aan.
gezet, en sla tenslotte het borgplaatje daarvanom. steeksl,v. 14
Monteer de ontkoppelingsvorkímet het druklager (RM 215), en schuif de rubber bus op de uit het vöórdeksel ste-
kende prise-as, met de kraag naar het deksel toegekeerd en nog ongeveer 1 mm er vandaan.

N° B. - Met ingang _,an versnellingsbak nr 744.9 zl jn de twee smeernippels voor de as van de ontkoppelingsvork
vervallen. Bij montdge van deze as smeert men nu de uitelnden in met molykoot.

Monteer de twee aft_pstoppen met hun borgplaatjes, en vul de bak met 0, 8 liter olie.
Vet het gegroefde a._í_edeelte (voor de frictieplaat) licht in, en monteer de motor (RM 135/B).

4, 90 Totale tijd - RM: tmî_t-217-3

5, 08 Totale tijd - RM: T-217-3

«
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218/A - DEMONTAGE van de VERSNELLINGSBAK (tig. 27) '1\

(Bovendeksel blijft met bedieningskabels verbonden) \

1) Haal de motor uit de wagen (RM 135/A);
2) Maak de bedieningskabel van de carburator-startinrichting pi jpsl. v. 8

los, en haal het uitlaatspruitstuk weg. schroevendr.
3) Demonteeraan elke kant de vier verbindingsboutentussen piipsl, v. 12, 3

aandrijfflens en aandrijfas (kruiskop»el ingftens), en (zeskant)

leg het vrijgekomen drijfasuiteinde op de rand van de traverse
4) Demonteer de vier bevestigingsmoeren (met de twee lange, pijpsl, v. 10

smalleborgplaatjes)vanhet bovendeksel,en licht dit vande
bak aft waarbij men gemakshalve de beide bedieningskabels
der versnellingen aangekoppeld laat.

5) Draai de moer (3) los, demonteer de ontkoppelingasarm (5) en steeksl.v. 12
de veer (2).

6) Demonteer de moer (6), de platte ring en de veerring, en haa pijpsl.v. 21
de tussenplaat (1) weg. (De bout (8), met daarop de ring (7),

, blljft in de tussenplaat zitten.)
Trek de ver'snellingsbak naar voren toe uit de traverse weg. ,5

1,42 Totale tijd - RM: tmsT-218/A-3

1, 50 Totale tijd - RM: T-218/A-3 (_" ç

8

Fg. 27
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218/B - MONTAGE van de VERSNELLINGSBAK

1) Reinig het doosvormige deel van de traverse van binnen.
2) Breng van voren af de versnellingsbak in de traverse.

c3) Smeer de contactvlakken van de aandrljf- en de kruiskoppe-
ling-flenzen met vloeibare pakking in (Collex).

4) Koppel aan elke kant de aandrijfflens aan de aandrijfas, via
de kruiskoppeling, door montage van de vier bouten, contr, si. m.
Vastzetten met 6, 5 ± 0, 5 kgm. dop van 12

5) Bevestig de tussenplaat (1) tegen de versnellingsbak door de
twee ringen en de moer (6) o.o de bout (8) te monteren. Moer
niet vastdraaien.

6) Monteer het bovéndeksel (RM 209).
7) Monteer de motor (RM 135/B).
8) Monteer de veer (2) en de ontkoppelingsarm (5), die met be-

hulp van de vertande bus moet worden ingesteld zoals in RM
• 201'ZiB'is besproken.
9) içöppe de bedlenin_gskabe[ van de carburator-startinrichting schroevendr.

weer aan (Groep 6) en controleer de goede werking, pljpsl, v. 8
10) Draai de moet (9) los. Druk met behulp van een krik de motor steeksl, v. 21

zoveel mogelijk omhoog om de voorste rubber elementen te contr, si. m.
ont!asten. Zet de moeten (9 en 6) vast met 5, 5 ± 0, 5 kgm. dop van 21

3, 05 Totale t;jd - RM: tmsT-218/B-3

3, 15 Totale tijd - RM: T-218/B-3
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219 - UIT ELKAAR HALEN van VERSNELLINGSBAK/ REDCIC-
TIEDRIJFWERK DIFFERENTIEEL

(reeds uit de wagen gehaald)

- Inleiding -

Voor een zowel vlotte en gemakkelijke als nauwkeurige uit-
voering van RM 219- 220 - 221 is het van groot belang ge-
bleken te zijn als men over de volgende hulpmiddelen kan be-
schikken:

1.- Een special e standaard (bok) voor de montage van motor .......
en overbrengingsorganen op een doe lmatige hoogte boven
de vloer, en met een enkele handgreep dusdanig van stand
te wijzigen (verciraaien, käntelen) dat men alle werkzaam
heden kan verrichten onder de gunstigst mogelijke omstan-
digheden wat de werkhouding en de bereikbaarheid der
bewuste onderdelen betreft. Dat dit _n de snelheid van
werken _n de kwaliteit van het resultaat ten goede komt,

ligt voor de hand. Zie "Gereedschappen", pag 5. _]
2.- Een inrichting voor het op veilige en efficignte wijze ver- _!_

warmenvanonderdelenwaarbij dit voorde demontageof j
montage nodig is; liefst met een l lchtgas- of butaangas-
brander, waarvoor een meervoudig mondstuk van het, in _',_
fig. 28afgebeelde vorkmodel wordt gemaakt. Desnoods
kan ook een soldeerlamp of acetyleenbrander worden ge-
bruikt.

Attentie i In het laatstgenoemde geval moet met een lange _\
vlam Uit een mondstuk van 300 worden gewerkt, en dient men
er extra op te letten, dat de verwarming zich niet op _6n punt
concentreert maar gel ijkmatig verdeeld wordt over de omgevinc
van het lager (want om lagers gaat het meestal). Verwarmnooii
de binnenziide van het carter!
RM 2_gbehandelt het volledig uit elkaar halen van het ver- Fig. 28
snel lingsbak-dif[_entieel-samenstel, d. w.z. van de transmis-
sie voor zover dezè_ich binnen een gesloten carter bevindt,
Dit wil echter niet zeggen, dat het nu ook bij elke revisie no-
dig zou zijn om het linker zijdeksel tot in zijn onderdelen te
demonteren. Dit kan gerust achterwege blijven als de lagers
niets onregelmatigs vertonen.
(N. B. - Onder deze lagers zitten géön vulplaatjes voor het af-
stellen der axiale speking. )
Iets dergelijks geldt voorhet reductiedrijfwerk boven het diffe-
rentieel, in het bijzonder wanneer de pignon-kroonwiel-com -
binatie opnieuw wordt gebruikt. WAl dient men het kroonwiel
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op slingeren te controleren, en het differentieel altijd uit el-
kaar te halen.
De olievanger in het achtercarter (om het primaire tandwiel
van de snelheidsmeteraandrijving heen) moet niet worden gede-_
monteerd, maar wal geinspecteerd op dichtheid (Collex) en op
het goed vastzitten en geborgd zijn van de bevestigingsbout.
Verder verdient het aanbeveling, een bord bij de hand te heb-
ben, waaraan _lle Wil monda-gereedschapDen en -hulpwerk-
tuigen opgehangen zijn. Een soortgelijk verzamelbord of
-bordenstel is zeer praktisch voor het overzichtelijk en direct
bereikbaar opbergen van vulplaatjes en -rangen in diverse ma-
ten, gerangschikt naar diameter en dikte, hetgeen tijdrovend "_L '; '
gezoek voorkomt. Op de achterkant van zo'n bord kunnen de
tabellen voor de instelling van pignon en kroonwiel worden ge.
plakt. (Zie 221/3, 221/4, e.v.)
Wij raden U ten zeerste aan, bij de eerdergenoemde RM's de
daarvoor speciaal ontwikkelde gereedschappen te gebruiken
daar het werk hierdoor aanmerkelijk vergemakkelijkt en be-
spoedigd wordt. Het gaat hierbij in het bijzonder om de Wil-
monda-afstellingshulpstukken DIC en D IB.
De instelling van het kegeltandwielenpaar kan op twee manie-

ren gebeuren; beide zijn aangegeven in RM 221. ....... ....

1) Bevestlg de uit de wagengehaalde versnellingsbak op de spe-

ciale standaard. -_"_-_
Demonteer de twee aftapstoppen en laat de olle weglopen, pijpsl, v. 7, 17 /

Demonteer de achterste versnellingsbak-steun, en 14 \ ,_\_,,,_7Al tijdens het leeglopen van het carter: \_ "

Demonteer de klembout van de ontkoppel ingsvork, en verwi j- pi jpsl. v. 12 \\,_ _,_,
der deze vork, de vulstukken aan Weerszi]den en de as. (zeskant). • _"
Buig de borgplaatjes "open" van de moeren van het vöórdeksel ",
de schakelvork-stelbout (3de/4de), het rechter kroonwiel la- \
gerdeksel, het carter der snel heidsmeter-aandrijving en het _\
linkerzijdeksel. /
Demonteer aan elke kant de bevestigingsmoer van de aandrijf- pljpsJ.v. 23 _
flens en trek deze van de as met het daartoe dienende, speci- spec. trekker
ale gereedschap (zie RM 211).
Demonteer het vóórdeksel, de schakelvork-stelbout, de scha- pijpsl.v. 10
kelvork-assen en de vorken zelf (fig. 29). Pas op, dat de ver- schroevendr. F ig. 2g
grendelingskogels en hun veren niet wegraken.
Haal gelijkertijd uit de versnellingsbak weg, de complete ne-
venas en de pignon, met op zijn as alle tandwielen, enz.,
incl. het voorste tandwiel waarin het pignonasuiteinde draagt.
Demonteer, na verwiidering van de splitpen, het tussentand- tang
wiel van de achteruit, met de bus en de twee plaatjes.
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Demonteer de twee bevestigingsmoeren van het carter der snel- pijpsl.v. 10
heidsmeter-aandrijving, en het carter zelf.
Demonteer het rechter lagerdeksel (vier moeren) met het naaid- idem
druklager er in.
Demonteer het l inker zi jdeksel (acht moeren), pi jpsl. v. 14
Verwi jder uit de rechtercarterzi jwand de ol iekering.
Verdraai het carter in de standaard, en verwarm het met de
gasbrander om het reductiedri jfwerk en het differentieel te
kunnen weghalen (fig. 30).

Ga door met de verwarming en haal dan de buitenring van het I )'
differentieel-lager uit het carter.
Stel nu het carter verticaal, en blijf verwarmen, totdat het
achterste nevenas-lager (met de vulrlngen er achter) en de
buitenring van het pignon-lager kunnen worden weggehaald.

2) Demontage van de lagers uit het vöórdeksel

N.B. - Indien deze lagers geen abnormale slijtage vertonen,
is demontage niet noodzakeli i k. /"

Leg het vöórdeksel op twee vuurvaste stenen en verwarm het
- in voldoende mate om het kogellager (met vulringen) en de

buitenring van het naaldlager te kunnen verwijderen. Aan de
rand van de deksel-ultdraailng eerst de stuikpunten wegwerk-
ken die voor het borgen van het lager hebben gedlend.

Demontage van de lagers uit het zijdeksel (achtercarter)

N.B. - Indien deze lagers geen abnormale slijtage vertonen,

is hun demontage niet noodzakelijk.

Werkde stuikpunten weg waarmee de lagers in het deksel ge-
borgd waren; leg dan het deksel op twee vuurvaste stenen en . _'"_._
verwarm het totdat de naaldlagers van de reductie-as en het !
differentieel kunnen worden weggehaald.

Uit elkaar halen: pignonas-samenstel, reductie-as-samenstel
en nevenas- samenstel.

Haal van de pignonas de kogels en de Ioopring van het druk- Fig. 30
lager, en de prlse-directe-onderdelengroep (synchr. konus,
schuifkoppeling, enz. ).
Plaats de pignon in een houder die met behulp van een afdruk
der vertanding is gemaakt (Fig. 31; "Gereedschappen", pag.
13). Demonteer de sluitring, en verwijder de daarmee vrijge- Wilmonda DAI
komen onderdelen van de pignonas. (Bij gebrek aan een derge-
lijke houder kan men het pignonas-samenstel onbeweeglijk
houden door het lste-versn-tandwiel (vergrendeld!) in een
bankschroef met koperen of» aluminium spanplaten vast te
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I

zie gereedschapsliisL Fig. 32 Fig. 33
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klemmen.
Demonteer met behulp van een pers de rollager-binnenring van de pignon, daarbij de buitenring als steunpunt (met rollen)
("afzet") gebruikend.

Zet in een bankschroef met aluminium spanplaten het reductie-as-samenstel vast, door inklemmen van het
schroeftandwiel. Demonteer de grote asmoer en haal de rollager-buitenring met de rollen weg. Demonteer ver- pijpsl.v. 26
volgens het kroonwiel en de lager-binnenring, met behulp van een pers of een Wi lmonda TAX lagerring-trekker. Wi lmonda TAX
Daarbij aluminium tussenstukkenlgebruiken (1 in tig. 32)om beschadiging der kroonwieltanden te vermijden.
rrek vc_nhet andere uiteinde der reductie-as de binnenring van de naaldlager af, waartoe de genoemde TAX-
trekker met het hulpstuk DAEmoetwordengebruikt. WilmondaDAE
Demonteer de druklager-kogelring die in het bovenste, voorste versnellingsbak-tandwiel is blijven zitten, en
neem de 26 naalden van de pignonas-steunlager uit dat tandwiel.
Gebruik de_Wilmonda DEU-trekker omde binnenring van het voorste naaldlager van de nevenas af te halen, Wilmonda DEU
verwijder de vulringen en neem dan de tandwielen van de nevenas.

Uit elkaar halen van het differentieel

3) Trek met de Wilmonda-gereedschappen DAE,/TAX de binnenring van het naaldleger van de kroonwielen. Wilmonda DAE en TAX
Demonteer aan de andere kant van het differentieel de kogellager-binnenrlng, met de kogets in hun kooi, door
middel van de Wilmonda TAX. (tig. 33)
Demonteer de borgplaat en de bevestigingsbouten van het schroeftandwiel; neem dit tandwiel en het linker pla- Wilmonda DEN-schroevendr.
neettandwiel Weg. Verwijder de borgkap van het differentieelhuis. (Deze kap moet na elke demontage worden
vernleuwd. )

4) Demonteer de satellieten-as en de satellieten zelf.

1.11 Totale tijd - RM: tm-219-4 (versn. bak uit wagen)

- Mogelijk bljkomend:
0,20 5) Verwijdering van de lagersuit het linker zljdeksel
0. 09 6) Verwljdering Van het naaldlager uit het vöórdeksel
0. 12 7) Vernieuwing van het nevenas-achterlager en druklager, of van dit laatste deel all_6n. Hiervoor zijn twee man

nodig.
Klem de as in een bankschroef, het vó6reinde naar beneden, en steek twee schroevendraaiers met bijna haaks
omgezet bled tussen het 2de-versnellings-tandwiel en het druklager ("Gereedschappen", pag. 12). Eén man 2 speciale schroevendr.
drukt met de beide schroevendraaiers het druklager omhoog, terwijl de andere heel kort (2 seconden) met de
gasbrander de achterlager-binnenring verwarmt. Men moet éön keer de vlam (uit een mondstuk van 100) over de
ring laten gaan, van onderen naar boven.

220 - REIN!GING en CONDITIEBEOORDELING DER ONDERDELEN

Maak het gangwissel- en aandrijvings-carter schoon en controleer, of de oliekanalen niet verstopt zijn. Con-
troleer daarna de volgende punten:

1) Inspectie van het carter

Als gevolg van een zware stoot tegen de voorkant van de wagen kan het carter worden vervormd, hetzij ter
plaatse van de verblnding van motor en versnellingsbak, hetzij in de buurt van de achtersteun aan het aandrij-
vin_scarter. Of zich vóöraan een vervormlng heeft voomedaan, kan men controleren door een, als kaliber
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dienende staaf met de diame{er van de as voor de ontkoppelingsvork door de boringen in het koppelingcarter
heen te steken. Als de controle-as niet door de tweede boring wil, moet het carter worden vernieuwd.

N. B.- Controle op cartervervorming vöóraan is ook mogelijk door op het vóóreinde van de priseas een bus te
monteren waaraan een tot tegen de pasrand van het versnellingsbak-carter relkende pen of "Naald 'l van sti jve
staaldraad is bevestigd. (Zie "Gereedschappen", pag. 12). Als de punt hiervan zich langs deze cirkelvormige
pasrand (voor de tussenplaat)beweegt, bij het ronddraaien van de gneomde as, en dus de bus, mag men geen
grotere afwi jklng dan 0, 5 _ 0, 6 mm vinden.
Het spreekt vanzalf, dat voor een nauwkeurige uitvoering van deze proef de as generlei axiale of radiale spe-
ling mag hebben. Zo nodig kan men axiale speling wegwerken door hei vóórdeksel te demonteren en tussen het
voorste tandwiel en het kogellager vulringen aan te brengen. Hiervoor kunnen provisorisch dezelfde ringen
worden gebruikt als voor de instelllng der reductietandwielen in het aandrljvingscarter (d -- 30, D = 40 mm).

Controleer verder, of van géén der lagers in een carterwand of -deksel de buitenring in zijn iigplaats heeft ge-
draaid. Inspecteer in het bijzonder het drukvlak van het pignonlager in het carter als zich een defect in de
overbrengingsorganen zou hebben voorgedaan; dat draagvlak kan bij die gelegenheid een beschadiging hebben
opgelopen.
Een caçter dat slechts lichte sporen van lagerverdraaiing vertoont, kan weer opnieuw worden gebruikt als men d«
lagerbultenringen laat verchromen (tot 0,05rum boven de nominal.e maat voor de buitendiameter), zulks met
uitzondering van het pignonlager. Bij gebruik van een verchroomde lagerring moet de boring daarvoor uitge-
draaid worden, hetg_een een speciale opspaninrichting vereist.

0.I,&0.2 .00 " to .008"

1I !

.O __ ml .....

Il i-.J

to .008 w

'
Fig. 3q.- le versnellingstandwiel Fig. 35- 2e versn.ellingstandwiel

en mof en mof

t
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2) Inspectie van de lagers
Controleer de toestand der lager na een zorgvuldige schoonmaak. In geval van beschadiglng of abnormale

speling moeten ze uiteraard door nieuwe worden vervangen.

3) Inspectie van de tandwielen

Controleer, of de tanden vri i zijn van scheurtjes, tekenen van abnormale slijtage of beschadigingen van
enigerlei aard, zowel op de flanken als op de zijvlakken aan de ingrijplngskant indien het gaat om een vertan-
ding waarin geregeld een andere wordt geschoven.
Controleer oveneens, of de bussenwaarom de tandwielen van de lste en de 2de Versnelllng draaien zijwaarts
(axiaal) 0, 1 _ 0, 2 mm buiten de tandwielen ulsteken (fig. 34 en 35). Indien een tandwiel op zijn bus blijkt te
klemmen o.i.d., moeten de delen worden vernieuwd

Attentie - Als de delen van het pignonas-samenstel achter de slultring zijn opgesloten, moeten de tandwielen
van de lste en de 2de versnelling volkomen vrij kunnen draaien.

1.20 Totale tijd - RM: tm-220-4 (onderdelen reeds gedemonteerd)

- Mogelijk bijkomend:

0.08 Verwijdering van de beschermingshuid bij een nieuw pignon-kroonwiel-stel
0. 08 Idem, bij een nieuw reductie tandwielen-paar
0.08 Idem, bij een nieuwe nevenas
0.04 Vernieuwing van een carter-tapelnd
0.29 Idem, met montage van een "h_licoil" in het gat
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221 - IN ELKAAR ZETTEN van VERSNELLINGSBAK/REDUCTIEDRIJFW./
DIFFERENT. (incl. axiale instelling tandwielen en lagers)

Montage onderdelen op reductie-as (fig. 36)

Schuif de ol ievanger (1) op de reductie-as (3). Monteer het
kroonwiel voorlopig, met gebruik van een tussenring inplaats
van het rollager, om daarop de moer (4)te kunnen vastzetten.
Span het samenstel tussen de centers van een draaibank o.d., .3
en controleer, met de stift van een meetklok tegen het vlak
(7), of het kroonwiel niet slingert. Is de afwijking groter dan 0, 05 mm,
0, 05 mm, demonteer dan het kroonwiel, geef het een andere stand
op de asgroeven, en meet opneiuw. 6

Als de juiste kroonwielstand is gevonden, meet dan de dikte 7
van het te gebruiken rollager- theoretische maat 17 mm -
en pers het OP de as met behulp van een stuk buis van 26 mm
binnendiameter.

Monteer het borgplaatje (5) en de moer (4); dèze vastzetten
met 20 + 2 kgm en dan borgen.

- Mogelijk bljkomend:

0.08 Verwijdering beschermingshuid (als kroonw, en pignon nieuw)

I ' IIII
II I
tlll

, , l,,,I

Fig. 36
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INSTELLING PIGNON/KROONWlEL

De dikte van de, achter het pignon- en het kroonwiel-lager te monteren stelringen - voor het verkrijgen van
de juiste tandingrijping - moet worden bepaald met behulp van de Wi lmonda-meetapparatuur DAC/DIC
(hoofdstuk "Gereedschappen", pag. 10). Deze omvat een tweetal in- en uitschroefbare meetstiften met gecali-
breerde schroefdraád, aangebracht in twee cillndrische houders, waarvan de ene op de plaats van het pignon-
lager, de andere op de plaats van het kroonwiellager in het carter wordt gemonteerd.

Belangrijk -
Het verdient aanbeveling, bij het ingebruik nemen van deze apparatuur eerst voor alle zekerheid te controlerer
of de maten A en B de hieronder aangegeven waarde hebben (tig. 37/38, met de meettrommel op 0 (nul) gesteld

Montage meetstifthouders en Aflezing meetstiften.

De afstand tussen twee strepen van de schaalverdeling op de meettrommel komt met 0,05 mm overeen; die tussen
twee lange strepen met 0, 10 min.

.S (i:59»")

50,95 (2.oo«')
• -.o ,

F
ZERO _ ZERO

I

Pignon meettrommel. Meettrommel voor kroonwiel.

Fig. 37 FJg.38

Als b;j het verrichten van een meting de meetstift (3 of 6 in fig. 39) stuit, en de nul op de meettrommel zich
op dat moment v66r de Vaste wijzer bevindt (fig. 40b), dan is de aangegeven maat een negatieve, en moet hij
(op nader te bespr_ën wijze) in aftrekworden gebracht (in tig. 40b: - 0, 10). Indien daarëntègen de nul de
wijzer voorbi i is (tig. 40c), gaat het om een positieve maar (in het voorbeeld + 0, 15) die moet worden bijge-
teld.

Wat men op deze manier in feite meet, is het verschil tussen de theoretische (nominale) en de werkelijke
"diepte van het carter". Wat verstaan wordt onder carterdiepte (voor de pign0n of voor het kroonwiel), blijkt
duidelijker uit tig. 45 en 46 dan uit een onvermijdelijk vrij ingewikkelde omschrijving. Voor de voorbeelden
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van tig. 40b en c is de werkelijke carterdiepte dus resp. O, 10 mm kleiner en O, 15 mm groter dan de theoreti-
sche.

V66r het op hun plaats brengen van de stifthouders moeten de carterboringen goed zijn schoongemaakt.

Monteer eerst de stifthouder voor de pignon (5 in tig. 39) en duw hem goed tegen de rand Jvan de carterboring aan. Zo nodig het carter licht verwarmen achteraan het bovendeksel I _"

recht boven de carterborlng in kwestie. J I JVerdraai de blokkeerpen totdat de voet (1) om de carterrand heen grijpt (zie tig. 45), en

zet dan de moer (2) van de blokkeerpen vast. Draai de meetstift (3) zó ver terug, dat hij I I I I I I J I I Ide centrale vaste pen (10) onderaan de kroonwiel-stifthouder (7) niet in de weg zit als 1 a

deze laatste op de plaats van het lagerdeksel in het carter wordt gemonteerd. Draai zo 0 +nodig de meetstift (6) terug om te verhinderen dat hij de andere meetstift raakt de houder
(7) goed op zijn plaats zit
Houder (7) wordt in het carter vastgezet met behulp van de twee moeren (8), zo nodig
bij gebruik van twee andere moeren _ 8) voor opvulling (9).

- 1

7 B I ! ç Iw
4 S ,_,, . 0

• 6 l[t I lll' Voorbeeld. -0°_ 0

:_' ,0 i i T . ! i

Iii1111111111] «3 2 q 0
Voorbeeld. E '+ Oo_ S

Fin. 41

TERBEPALING VAN DE STELRINGEN-DIKTE VOOR PIGNON EN KROONWIEL Fig. u_0

Bij toepassing van de hieboven beschreven meetapparatuur, kunnen twee methoden worden
gevolgd:

1) met behulp van tabellen (pag. 221/3 en 221/4)

2) met aanvullende metingen (pag. 221/5 en 221/6)



221¢

Achtereenvolgende Handelingen I GereedschapTijd
ç

_ï_

INSTELLING PIGNON/KROONWIEL (tabellen-methode)

carterverwarming ziin, op volledige afkoeling

«..._
- PIGNON - -_

"7
Bevestig het carter op de werkstandaard en monteer de beide meetstifthouders. - -=

Blijktdaarvoor nodigte dan
_,,_,,_f_ '_ wachten alvorens te gaan meten.

%'-\'_'_\_'\\\\_ - Om de dikte van de pignonlager-stelringen A (tig. 42)te kunnen bepalen,

I!111tl/zijn de volgende vier gegevens vereist: i_ B: A-C

1) het van fabriekswege in de pignon gegrifte getal, bljv. 52, 90
(zie fig. 46 voor de betekenis hiervan) \

I_1_ A 2) het op de meettrommel van de pignon-stift afgelezen getal,
bijvoorbeeld 0,10(min

3) het getal dat in nevenstaande tabel wordt gevonden op het
kruispunt van de staande kolom onder 52, 9 en de liggende rij

Fig. _2 naast-0;10, d.w.z. 1,20

4) de opgemetenafstandB(fig. 41) welke de buitenring van het pignon
non lager voorbij de binnenring steekt, bijvoorbeeld 1,40

Op basis van de bovenstaande getalsvoorbeelden wordt nu de gezochte dikte van de In Afb° 41 ziet U hoe de
pignonlager-stel ringen:

maar B wordt opgemeten
1,20-(1,40- 1,30), d.i. 1,10min bij eenlagermetnylon

kooi, Afb. 41 demonstreert
Het in deze becijfering verschenen getal 1, 30 is een gemiddelde maat voor B, waarvan bij de samenstelling U het opmeten van een
van de tabel werd uitgegaan« Is de werkelijke B in een bepaald geval anders (zoals hier: 1,40), dan moet dus lager met stalen kooi;
voor het verschll een correctie worden aangebracht, in dit geval .ten bedrage van 1,40 - 1, 30° Wanneer nu
eens niet 1,40 doch bljv. 1, 15 was opgemeten, dan had men de gezochte stelringen-dikte aldus gevonden: A C = B°

1,20+(1,30- 1, 15), d.i. 1,35mm

Met andere woorden:
Indien de werkelijke maat B bij het pignonlager groterblijkt te zijn dan 1,30, moet men het verschil af-

trekken van het, in de tabel gevonden getal°
Indien B kleinerblijkt te zijn dan 1, 30, moet het verschil bij de tabelwaarde worden 0pgeteld.
Is B toeväl'rî_ecies gelíjk aan 1,30, dan is uiteraard geen enkele correctie nodig, eñ_eê_'en uit de

tabel direct de stelringendikte af.

Attentie - Controleer, of de stelringen die men voor het tezamen vormen van de, op bovenstaande wijze be-
paalde dikte uitklest, in goede staat verkeren, en meet veillgheidshalve hun totale'dikte met de mi-
crometer na.



Pignon/Kroonwielafstelling
met behulp van tabel

TABEL N°-- 1

i5 Getal dat op het pignon gegraveerd is
2,6 52,7 52,8 52,9 53 53,10 53,20 53,30 53,40 53_50

i

-0,4 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10

- 0,35 1,15 1.25 1,35 1.45 1,55 1,65 1.75 1.85 1.95 2.05

- 0_30 1.10 1,20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

- 0,25 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95

- 0,20 1,00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1,80 1.90

- 0,15 0.95 1,05 1,15 1,25 1.35 1.45 1,55 1.65 1.75 1.85.

[- 0,10 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80

"_ - 0,05 0.85 0,95 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75o
ij
_ 0 0.80 0.90 1.00 1,10 1,20 1.30 1.40 1.50 1,60 1.70

+ 0,05 0.75 0.85 0.95 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65

E
¢_ + 0,10 0.70 0.80 0.90 1.00 1,10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60
O_

0 + 0,15 0,65 0,75 0.85 0.95 1.05 1,15 1.25 1.35 1.45 1.55
C
o
c + 0,20 0.60 0,70 0.80 0.90 1.00 1010 1.20 1.30 1.40 1.50
O_

o--

O_ + 0,25 0.55 0.65 0.75 0.85 0,95. 1.05 1.15 1,25 1.35 1.45

4:: + 0,30 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40
C

+ 0,35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 1.15 1.25 1.35

+ 0,40 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30

De basisafstelling van 1.3 mm is de hoofdmaat tussen de lagerring en'6innenring,
in overeenstemming met bovenstaande tabel.
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Om de dikte van de kroonwiellager-stelringen D (fig. 44) te afstelring_D
kunnen bepalen, zijn de volgende vier gegevens nodig:
1) het in het kroonwiel gegraveerde getal• bijvoorbeeld 33• 20

(zie tig. 46 voor de betekenis hiervan

2) het op de meettrommel van de kroonwiel-stift afge-
lezen getal, bij,_oorbeeld + 0• 15 J

3) het getal dat in nevenstaande tabel wordt gevon-
den op het kruispunt van de staande kolom onder "\
33• 2 en de liggende rij naast + 0• 15• d.w.z. 1, 10

4) de dlkte van de centreerrand aan het lagerdeksel
(maat C in tig. 43), bijvoorbeeld 7, 65

Fig. q3
Op basis van de bovenstaande getolsvoorbeelden wordt nu de gezochte dikte van de
kroonwiel lagëi_stel_ingeni

1 10 + (7. 80 - 7, 65) = _1•25 plus of min het verschil tussen de theor, en de !
• werkel.dikte v/h kroonw, lager; zie Fl. B. hieronder

Het in deze becijfering verschenen getal 7, 80 is een gemiddelde waarde voor de Fig. qq
maat C (fig. 43), waarvan bij de samenstelling van de tabel werd uitgegaan. Zou
de werkelijke C niet 7,65 maar bijv. 7, 90zijn geweest• dan had men de gezochte
stel ringen-dikte aldus gevonden:

1,10 - (7,90 - 7,80), d.i. 1,00

Indien de werkeliike dikte van de centreerrand aan het lagerdeksel (maat C) kleinerblljkt te Zijn dan 7, 80,
moet men het verschil optellen bij het, uit de tabel volgende getal.
Is de werkelijke C groterdan 7, 80/dan moet het verschil van de tabeluitkomst worden af_etrokken.
Zou C precies geliì._'_ì'ín aan 7, 80, dan behoeft de tabel-uitkomst gddn correctie in dit òpzicht.

N.B. - Bij de samenstelling van nevenstaande tabel moest niet alleen een bepaalde waarde voor maat C• maar
_l_ëen bepaalde maat voor de dikte van het kroonwiel-rollager (1 in tig. 4.4)worden aangenomen. *
Hiervoor_koösmen de theoretische dikte van 17 mm. Is het te monteren róllager in feite dikker, bi[v. 17, 10,
dan dient het verschil (hier 0, 10) van de, op bovenstaande manier_bepaalde stelringen-dTl_êTë_:çw0_ënàrge-
trokken, en moet de uitkomst van ons getallen voorbeeld dus nog als volgt worden gewljzigd: 1, 25 - 0,

i Blijkt de werkelijke lagerdikte kleinerdan 17 mrnte zijn, dan moet het verschil worden bijgeteld.
Attentie - Controleer, of de stelringen die men voor het tezamen vormen van de, op bovenstaande wijze ge-
vonden dikte uitkiest, in goede staat zijn, en meet zekerheidshalve hun totale dikte met de micrometer na.

Verwijder na de meting de twee meetstifthouders,: zo nodig met behulp van een lichte carterverwarming.

NOOIT MAG MEN DE HOUDERS UIT DE CARTERBORINGEN SLAANI



Pignon/Kroonwielafste I I ing
met behulp van tabel.

Tabel N°= 2

Getal dat op het kroonwie gegraveerd is

32»6 32 »7 32 »8 32» 9 33 33,1 33 »3 33 »4

"- V - 0_40 1.15 1.05 0.95 0.85 0.75 0.65 0.45 0.35

- 0»35 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.50 0.40

- 0_30 1.25 1.15 1.05 0.95 0.85 0.75 0.55 0.45

1 - 0,25 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.60 0.50

- 0_20 1.35 1.25 1.15 1.05 0.95 0.85 0.65 0.55

- 0,15 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.70 0.60

,- 0,10 1.45 1.35 1.25 1.15 1.05 0.95 0.75 0.65

- 0_05 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.80 0.70
cD

0 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15 1.05 0.85 " 0.75
O
O

+ 0»05 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 0.90 0.80
C

10 1.65 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15 0.95 0.8540»

_'_N, 15 1.70 1.60 1.50 1.40 --1'30 1.20 ---- 1.10 1.00 0.90

o + 0,20 1.75 1.65 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15 1.05 0.95
cD

+ 0_25 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00
C
O
O + 0_30 1.85 1.75 1.65 1.55 1.45 1.35 1.25 1 15 1.05

+ 0»35 1.90 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10
_¢2

c ÷ 0,40 1.95 1.85 1.75 1.65 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15

° g>Deze tabel geeft aan» Lagerkapdlepte C (figuur 43) , = 7. 8 rum. en lagerdikte van 17 min. 2e kantelin
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JINSTELLING PIGNON/KROONWlEL (metingen-methode)

- KROONWIEL - _ _..q-q_.-qZ:_,._.._11".

i ' QII[I

gevestig het carter op de werkstandaard en monteer "2 .......... _ "'

verwarming nodig te zijn, dan op volledige afkoe- ;---'----î----- .... _ll_ uiS_ _ b,»,.._
l ing wachten alvorens te gaan meten. ;._=r',,,_.: '_ * "E -.--rz • ,.-,q_,

.i iI _ K• ,_: _ _ /

Aanwijzel; I/i
il _!l LJI o ,_, _ r'

_L!_".L;;2,

' I

• nonius op 0 . _

'I Basisdlepte , 1_7///) I

-i(theoretiscl_) _ _/S'_'fy Ji " i..... V/ /" I,I! I
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- PIGNON -

- Lees, na het stuiten van de pignon-meetstlft, de aanwijzing op de meettrommel af bijvoorbeeld - 0, 10

De werkelijke carterdiepte (tig. 46) is dus: 50, 50 (theor.; tig. 45) - 0,10 - 0, 10 = 50, 40

- Meet de rollager-maat Bop (fig..41), bijvoorbeeld 1, 10

- Noteer de, in de pignon gegraveerde maat, bijvoorbeeld 52, 90

Zoals uit fig. 46 blijkt, verkrijgt men de gezochte dikte A voor de pignonlager-stelringen nu als volgt:
A = 52, 90 -, (50, 40 + 1, 10) = 1,40
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INSTELLING PIGNON,/KROONWlEL (metingen-mothode)
Q_ C •

KROONWlEL- _ a a .._

g _ ....................... ä--1
.ei .. Er zijn meer. maten op deze tekenin

_ _ aangegeven, dan in het voorbeeldgegeven.
0 a.

.... °m

p. '_-

°.,..«

FI

/
Diepteverschil. B, A- Totale shlmdlkte. E

7)ç".:.'..íJ'íS'..¢/zÇ..Werkelijke diepte van het huis.

Ingegraveerde maar op pignon. De dikte van het lager is gemeten
tussen de vlakken E en F.

Fig. 46

- Lees, na het stuiten van de kroonwiel-meetstift, de aanwijzing op de meettrommel af,
bijvoorbeeld + 0,15

De werkelijke carterdiepte (tig. 46) is dus: 58,95 (theor.; fig. 45) + 0, 15 = 59, 10

- Meet de dikte van het kroonwiellager (zie N.B. hieronder), bijvoorbeeld 16, 90

- Meet de dikte van de lagerdeksel-centreerrand (C in fig.43), bijv. 7, 90

- Noteer de, in het kroonwiel gegraveerdemaat, bijvoorbeeld 33, 20
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Zoals uit tig. 46 blijkt, verkrljgt men de gezochte dikte D van de kroonwiellager-stelringen nu als volgt:

D =59,10-(33,20+16,90+7,90)--1, 10

N; B. - Onder de dikte van het kroonwiel'ír°llager w°rdt verstaan de afstand tussen dle tegenover- _}i _i_.._.,,_ P_r__ / Pers ,

gestelde zijvlakken van binnenríng en buitenring, welke zich het dichtst bij elkaaF_ë'vinden, _:_ _-"
d.w.z, tussen de zijvlakken E en F in de figuur rechts hierboven.

z

Montagevanhet lageropdePignonas

Pers de binnenring koud op de pignonas, met behulp van een pers en een stuk buîs van 26 mm L,
binnendiameteren200mmlengte( fig. 47).

In elkaar zetten en instëiièn reductiedrijfwerk en differentieel

Inclusief der axiale speling van de pignonas en de nevenas, met stand-instelling voor het 2de-
versnel I ing-tandwiel.
Het totaal der hieronder beschreven werkzaamheden kan worden verricht met drie maal ver-
warmen van het carter.

O
Aan het slot van RM 221 vindt men een overzicht van de voornaamste werkzaamheden die O

tussen de verwarmingsbeurten in moeten worden uitgevoerd. _1 ° Buis

Montage van de buitenrlng van het pignonlager (1 in fig. 48) en van de reductie-as met lager
(2)

.... Monteer voorlopig het_rechter lagerdeksel (1 in tig. 51).

lste Carterverwarming

Stel het carter met de koppelingzijde naar boven toe, en verwarm het tot 110 _ 130 graden,
bij voorkeur door middel van een gasbrander met een speciaal voor het doel gemaakt, vork-vormig ç - -
mondstuk ( fig. 49).
Leg de pignonlager-stelrlngen (waarvan de dikte Volgens 221/3 is bepaald) in het carter (1 in
tig. 50).

Te nemen voorzorgen: - , .... .« A--.._ _-- De stelringen moeten goed schoon ziin en vri" van bramen e.d. .... "_ f .......
- Dunnen stelringen moeten tussen dikke worden gelegd, en de dikste, dient "op de bodem" "!_«.. ï7

van de carterboring te komen.

Met de binnenring van het lager en de konische rollen op hun plaats:

- Smeer de buitenring volledig met olie in, leg hem op de rollen, en breng dit samenstel het carter in, terwijl
men de buitènring met een vinger vasthoudt. (fig. 50). Duw het lager de carterborlng in totdat het stuit.
Nooit op het uiteinde van de pignonas slaan!

Leg het carter op de rechter kant. Controleer de relnheid en de gaafheid van de kroonwiellager-stelrlngen
(waarvan de dikte volgens 221/4 werd bepaald) en breng ze op hun plaats (2 in tig. 51).

Breng de reductle-as het achtercarter in, met het kroonw_el voorop, en druk de lagerbuitenring goed recht-
standig de carterboring in, totdat hij op de stelringen stuit. Niet sláán. I
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Laat het carter afkoelen.

Montage der lagers in het linke r zijdeksel ( fig 52)
Met het deksel en verdere delen goed schoongemaakt:

- Blaasde oliekanalen met perslucht door, of laat er petroleum doorheen lopen, om er zeker van te kunnen
zijn, dat er nergens een verstopping is.

N.B. - Er komen géén stelringen in dit deksel!

Leg het deksel op twee stenen, verwarm het in lichte mate, en monteer:
- de kraagring (1 in tig. 52) voor het druklager,
- het druklager (2), met de naalden aan de kant van het hoofdlager,
- het naaldlager (3), de ziikant met merktekens bovenop_
- het druklage¢ (4), met de naalden aan de kant van het hoofdlager,
- het naaldlager (5), de zijkant met merktekens bovenop.

Leg gew_chten op de lagers totdat het deksel volledig isafgekoeld. Pasdaarna mogen de lagers met stuikpunten
worden vastgezet (zie hieronder).

In elkaar zetten van het differentieel op de werkbank ( fig. 53)
MeFde diverse delen perfect schoon:
Smeer en monteer, in het differentieelhuis, het rechter planeettandwiel (8) - As met rechtse schroefdraad!
Smeer en monteer de satellieten (5 en 9) en hun as (4), met behulp van een pers of een bankschroef met even-
wi jdige bekken.
Ktem het dlfferentieelhuis (6) op de uiteinden van de satellieten-as in een bankschroef.
Smeer en monteer het Iìnker planeet-tandwiel (12: linkse schroefdraad) in het reductietändwiel, en bevestig
dit laatste dan op het differentieelhuls met de acht bouten (1). Vastzetten met 8 + 0, 5 kgm. Hiervoor is de
speciale schroevendraaìer Wilmonda DEN nodig.
Schulf plaatmetalen borgkap (3) over het differentieel huis totdat de omgezette rand (10 tegen het reductie-
tandwiel stuit. De twee gaten (2) in de borgkap moeten in het verlengde van de satellieten-as worden gesteld.
Steek een dikke centerpons o.d. met de punt in die gaten en sla de borgkapplaat in de uitholllngen van de as.
Monteerde binnenring (7) van het kogellager op het differentieelhuis (licht verwarmen vóör de montage).

Borgen van de lagers in het linker zijdeksel

Stuik het dekselmateriaal op zes, gelïjkmatig over de omtrek verdeelde plaatsen tegen de buitenring van elk
der beíde lag'ersop. Niet de oude stulkpunten gebruiken!

Gereedmaken van de synchronisatiekon_sder 2de versn. (tig. 54)
Monteer de ring (1) en vergrendel deze door de borgring (2) in de groef van de konus te monteren. De opening-
en in beide ringen moeten diametraal tegenover elkaar worden gesteld.

Attentie - Wacht zo nodig op de volledige afkoeling van het carter alvorens aan het volgende te beginnen.

InstellJng van de axlale spel !.ngop de reductie-as (carterkoud)
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Meet in het linkerzijdeksel, met een schuifmaat, de afstand A (tig. 55)tussen de deksel-pasrand en het drukla-
ger (1). De schuifmaat-llneaal moet met twee naalden contact maken. Noteer de gemeten afstand, bijvoorbeeld
18,7
Plaats de afstelrang Wilmonda DIB-D (2 in tig. 56) op het uiteinde van de reductie-as, zönder vulringen, en
meet de afstand B tussen de pasrand van het carter en het buitenste zijvlak van de afstelring, bijvoorbeeld 17, 6
(Stel de voet van de schuifmaat op maximaal contact met de afstelring). Voor het als voorbeeld gekozen geval
zijn vulringennodig terdikte van 18,7- 17,6= 1, 1.

Attentie - De aldus bepaalde ringendikte behoeft niet definitief te zijn. De axiale instelling moet namelijk nog
op de volgende wijze worden gepeEectioneerd.

- Verwijder de afstelring (2), breng de vulringen C op hun plaats (fig. 56) en monteer de afstelring opnieuw.
- Monteer voorlopig het linker zijdeksel en zet de moeren vast (vier zi jn genoegí).
- Verdraai de as aan het kroonwiel; dit moet vrij zwaar gaan, maar er mag geen klempunt voelbaar zijn.

Indien dit laatste wal het geval is, of de reductie-as daarentegen te gemakkelijk draait, moet de vulringendik
te worden gewijzigd totdat de gewenste toestand is verkregen.

Met het zijdeksel nog gemonteerd:

- Draai het carter op de andere kant en demonteer het rechter lagerdeksel.
- Haal een vulring weg van 0, 5 min.

Voor de axiale instelling aan de kroonwielzijde:
- Plaats de Iosse ring van het druklager (1 in fig. 57) op de uiteinde van de reductie-as, met de zuiver afge-

werkte kant naar buiten toe.
Controleer bij het lagei'deksel, of de uitdraaiing voor het druklager schoon is, Breng een beetje vet "onderin",
en monteer de afstelring Wilmonda DIB-E (2 in tig. 57). Deze ring komt in afmetingen met het druklager over-
een.

Monteer het lagerdeksel en draal de vier moeren beurtelings en geliikmatig aan totdat ze vast zitten. Demonteel
het deksèl dan weer, en meet met een stel voelérs op verschillende plaatsen de speling A op (fig. 58).
Demonteer de druklager-ring met behulp van twee schroevendraaiers met omgezet blad (1 in tig. 59; "Gereed-
schappen", pag. 12) die men gp twee eindjes plat (2) steun geeft.
Monteer de vulringen ter dikte van A (tig. 58), na te hebben gecontroleerd, of ze gaaf zijn en of het eindvlak
van de as schoon is. Monteer vervolgens de druklager-ring (1), bewerkte zijde naar buiten gericht, en het lager I
deksel met de Wilmonda af.¢telrlng (2) er in. (Niet het druklager al in liet deksel monterenl) Zet de vier deksel-
moeten gel.jkmatig aan. Beoordeel nu de draaibaarheid van de reductie-as op de h.erboven reeds omschreven
wijze, en corngeer zo nodig de vulringendikte.
Demonteer tenslotte het lagerdeksel weer, neem de afstelring er uit, en houd de definitief gekozen vulringen
bij elkaar.

Montage van het differentieel-kogel ager

2de carterverwarming

Draai het carter weer terug en demonteer het linker zijdeksel. Verwijder de afstelrlng DIB-D en de vulringen,
en houd deze bij elkaar. Draai het carter nu op de llnker kant en verwarm het (om de plaats van het kroonwiel
heen, terwijl de reductie-as naar ond,_ren gericht blijft) totdat de reductie-as kan worden weggehaal. Verwarm
het carter gelijkertijd om de boring voor het differentieel-kogellager heen (1 in tig. 60).
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Leg het carter vervolgens op de rechter zijde. Gebruik vet om de buitenring op het kogellager te "plakken" en
duw deze in de carterboring. Laat het differentieel tijdens de afkoeling op het lager rusten, en haal het daarna
weg,

Montage van de naaldlager-binnenring op de reductie-as

"ConJ'ro|ëer,'of de vulringen goed geplaatst zijn, d.w.z, met de dik$te: aan de zijde van het tandwiel. Druk de
naaldlagër-binnenring (met de gemerkte zijkant naar de vulnngen toe gekeerd) door mïddel van een pers op de
as.

Attentie - Houd rekening met een eventueel dikteverschil tussen de DIB-D afstelring en de te monteren naald-
lager-binnenring. Alnaargelang de aard van dat verschil moet het worden opgeteld bij, of afgetrokken van, de
eerder bepaalde vulringen-dikte.

Voorlopige montage van d_ tandwielen enz, op de pignonas ( fig. 61 )
dienencle tot bepaling van de vuiringen,dikte tussen het lager (9) en de tussenring (7)

Monteer op de pignonas (1) in de genoemde volgorde:

- de tussenring (7) - de bus (5) met daarop het tandwiel (6) van de 2de versn. - de naar (4) voor het achteruit-
tandwiel -,het 4de versn. - tandwiel - en tenslotte de sluitring (2).
Breng de sluitring in vergrendelingsstand en met met een stel gleufmaatjes de speling A (tig. 62) tussen de sluit-
ring en het 4de versn.-tandwiel. Tel hier nog 0, 05 bij.
Haal alles weer van de pignonas af, tot aan de lager-binnenring (9), en leg vulringen van de dikte A + 0,05
tussen het lager en de tu_enring (7)_,met de dunste vulringen aan de tussenring-kant. Monteer dan alle delen
opnieuw op de pignonas en vergrèndel ze met de sluitring door deze 1/12 slag te verdraaien met de speciale
Wilrnonda-sleutel DAH (De Afschulning buiten aan de ring moet naar het 4de-versn. tandwiel zijn toegekeer'd).
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Instelling van het kogeldruklager op de pignonas (fig. 63) 2 4
Monteer de schuifkoppeling van de 3de versn., met er tegen- B
aan de synchronisatiekonus (6), vastgehouden door de borgring 3
(5). Denk er aan, nietéérst de schulfkoppeling en dan de
konus te monteren, want in dat geval zou deze laatste tegen
de borgring stulten inplaats van erdoor te worden vastgezet,
hetgeen de onderstaande meting in de war zou sturen. Duw het
samenstel goed tegen de sluitring opi en controleer, of het bij . :
zijn verschuiving (in bedrijf) niet zal worden gehlnderd door
denokkenopdesluitringomtrek.
Schuifde kogelloopring(2) - die metde kleinste binnendlame-
ter van de twee - open over het plgnonas-uiteinde totdat hij
(zie fig. 63) nog3,6 mmvandesynchronisatiekonusvandaan
is. Meet dan de afstand B, die in dikte van de daar in te voe-
gen vulringen geeft. Monteer deze vulr_ngen - de dunste aan

6_0. I0
de druklager-kant - vervolgens de kogellooprlng (2) en de kooi 3. +

met kogels (3). O. Iq.2"_+.00q." 5

Gereedmaken van de prise-as (tig. 64)
Fig. 63

Controleer, of de bormg voor het naalcllager goed schoon is,
breng er dan een vetlaagje in en plaats de 26 naalden (1)_.
Monteervervolgens, in het tandwiel, de kogelloopring (2 in
fig. 64) - d.i. die met de grootste binnendiameter van de twee
de andere bevindt zich op de pignonas.

Instelling axiale speling, prise-as en pignonas (fig. 65)

Monteer de pignon, met alle delen op zijn as (zie boven) in
het afgekoelde en weer in normale stand gebrachte carter. '1

2 ...i
Fig. 61.t-
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2
Monteer in het vóórdeksel een vul- \
ring van 0, 5 en daarop de Wilmonda-
afstelrlng DIB-A (2), die met het
kogel lager overeenkomt.
Plaats de prise-as op het uiteinde
van de pignonas - denk om de naald-
lager binnen-in! - en monteer dan
het v66rdeksel, dat voorlopig met
5 moeten (2 bovenaan, 3 onderaan)
wordt vastgezet (pijpsleutel van 10).

• Verdraai de prise_ãs'met de hand.
Als dit gemakkelijk gaab moet men
geleidelijk vulringen .(1) achter de
afstelring bijvoegen totdat het
tandwiel niet meer te verdraaien
is.
Verwarm nu het carter heel licht,
boven de plaats van de pignQn,

teneinde er zeker van te kunnen 1
zijn, dat de buitenring van het
pignonlager volledig tegen de vul- Fig. 65
ringen komt te dragen indien daar-
aan nog iets mankeren mocht.
Controleer vervolgens, of de prise-as en de pignonas hierdoor
sÓmsdraaibaar zijn geworden. Zo niet, verminder dan gelei-
delijk de dikte van de vulringen (1) totdat de prise-as zich ,,,._

zwaar laat verdraaien.
Demonteer tenslotte het v66rdeksel weer, neem de afstelring
DIB-A weg, en houd de vrijgekomen vulringen (1) bij elkaar, .OOg" .to .006"

om ze bij de definitieve montage te kunnen plaatsen, i)étail A 0,t a 0»t5

Instelling van het 2de-versnelling-tandwiel (tig. 66) '1 . ,
Stel het carter verticaal, met de vóórdeksel-zijde bovenaan. _; : .

Monteerachteropde nevenashet naalddruklager(1) en de 1 '
binnenring (2) van het hoofdlager, met behulp van een pers.
Monteer in de carterborlng, voor de naaldlager-buitenring (3),
de Wilmonda-afstelring DIB-B, en breng de nevenas op haar

plaats, il _ì,_

Controleer nu, of het 2de-versnelling-tandwiel de juiste plaats _.I

heeft ten opzichte van het hierbij behorende tandwiel op de ]_ . [_\\\'_pignonas, door een lineaal langd de zijkant der beide vertan-
dingen tekleggen. Als er een niveauverschil blijkt te zijn, ... ï_
moet men vulringen (4) tussen het carter en de afstelring aan- Fig. o_
hr_r_n_n fntrtnt rt_ zilkanten der vertandinclen »recies aeli ;b
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vallen, en daarna een ring van 0, 10 _ 0, 15 mm dikte wegne-
men.
'_'elijk de dikte van de afstelring DIB-B met die van de te
monteren lager-buitenring. Als er verschil is, moet de dikte _;»
der vulringen (4) dienovereenkomstig worden gewiizigd. 3
Monteer dan de nevenas weer. Neem de prise-as en de pignon-
as gezamelijk weg, en haal ze daarna van elkaar. Daarbij om
de vrijkomende lagernaalden in dat tandwiel denken[

Montage van de lagers in het v66rdeksel (fig. 67)

Vergelijk de dikte van het kogellager (1) met die van de af- _y
stelring DIB-A, welke men gebruikt heeft voor de instelling "
van de axiale spellng der pignonas. Is er verschil, dan moet de
tevoren bepaalde dikte der vulringen (2) diencrvereenkomstig
worden veranderd.
Leg het vöórdeksel op twee vuurvaste stenen en verwarm het

aan de bultenzijde gelijkmatig tot 1_ _ 130 graden.Monteer de vulringen (2), het lager ) zijkant met merkte-
kans naar boven toe - en leg een gewicht op het lager. : '4

Leg in de andere dekselboring de bi-metalen ring (3), met de _ _ ,I /
bronzen kant naar boven toe; monteer de buitenring van het !_._l_.z_ // /__lnaaldlager•(4) en belast deze met een gewicht. Na afkoeling

van hët deksel de buitenring vastzetten met drie stuikpunten __ _.,

(0, 2 _ 0, 5 mm) op onderling gelijke afstanden langs de carter-

b°ring-°mtrek" _ _/_

Definltieve montage van de tandwielen enz. op de pignonas -'.-_í_..._.«'_ _'_L_._'_'__..
(tig. 68)

Zet de pignonas in een bankschroef vast door de pignon-vertan-
ding tussen Ioden spanplaten te klemmen, of gebruik een pignor
houdervolgensfig. 31. •
Verwijder de kooi met kogels (1), de Ioopring (2) en zijn vul-
ringen (3), de schuifkoppeling van de 3de versn. (4) en de
synchronisatiekonus (5), en vervolgens:
- de sluitring (6),
- het 4de-versnelling-tandwiel (9),
- de naaf voor het achteruit-tandwiel (11), Fig.. 67
- de bus (15), en •
- het 2de-versnelling-tandwiel (12).
De tussenring (14) en de vulringen (17) blijven op de pignonas
zitten.
Hermonteer in de gegeven volgorde (na insmeren met olie):
- het 2de-versnelling-tandwiel (12),
- de bus (15) van dit tandwiel,
- de synchronisatiekonus van de 2de, compleet (13),



221 Q

Tijd A©htereenvolgende Handelingen IGereedschap Afbeeldingen

i

- de naaf van het achteruit-tandwiel (11); het oliekanaal hier
in moet, in asrichting gerekend, in hetzelfde vlak liggen |
als het kanaal in de as, en de twee uitsparingen van de naafl
moeten overeenstemmenmet de twee tànden van de synchr.

konus der 2de versn. __._ 6a

-het achtèruit-tandwiel (10), borgring gemonteerd vanaf bak
No. 40. 326.
-het lste-versnelling-tandwiel (8),
- het 4de-versnelling-tandwiel (9), Wilmonda DAH
-de sluitring (6), met de afschuining aan de kant van (9).
Plaats é_n van de sluitrîng-nokken in lijn met een pignonasgroef. I
Monteer de schuifkoppeling van de 3de versno (4) en controleer,
of de sluitring-nokken goed gecentreerd zitten in de inkeping- .3
en van de schuifkoppel i,g; er mag hier in het geheel geen
wrTjving zijn. Ç
Verander zo nodig de stand van de sluitring. Haal (4) weg, en
monteer het Sluitring-borgplaatje (bis); zie N.B. onder fig. 6
68.

Monteer de staaldraadring in de schuifkoppeling van de 3de 9
versn. (7), daarna de schuifkoppeling opzijn drager. Het
breedste cilindrische gedeelte moet aan de kant van de synchr.
konus komen.

Attentie -De konus (5)behoort z6 tegen de drager (4) te zitter 11 C]
dat cle twee merktekens (groefjes)op bepaalde tand-zijvlakken
precies tegenover elkaar liggen. Zie het desbetreffende schets-

je op pag. 221/20. Dit betekent, dat de tanden van (4) en (5) I_
zich zuiver in elkaars verlengde bevinden, en hetzelfde voor
de hartlijnen der inwendige groeven geldt.

Breng het samenstel van (4) en (5), in deze onderlinge stand
op zijn plaats door tegen de konus te drukken, daârbïj reke- '1
ning houdend met de stand van de sluitring-nOkken en van de

inkepingen bij (4). ,. _ _:" !ç_-'iï. ,

' deM°nteerkooimettensl°ttekogelsde(1).VuIringen_(3), de druklager-ri ng van(2)en
j N.B. - Er wordt aan herlnnerd, dat de diktebepaling de: vulringen (3) op pag. 221/13 is besproken;
I De pignon, met alle onderdelen op zijn as, is hiermee gereed-
î gemaakt voor definitieve montage. Fig ô8

a Gewijzigde uitvoeringii

I Vanaf versnellingsbak nr 57612 (februari 1961) wordt van fa-briekswege een nieuw achteruit-tandwiel nr 367. 119 gemon-
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teerd. Het verschil met het oude tandwiel nr 333.901 bestaat //////i/
"in an "uit een veranderde g g der inwendige vertanding waar-

door een betere synchronisatie wordt verkregen. Montage van S
dit gewijzigde tandwiel bij versnelllngsbakken in reparatie
verdient aanbevel ing.

Instelling der axiale speling van de nevenas; montage der res-
terende delen op de as (tig. 69)
Stel het carter in de normale stand. Gemonteerd zijn de vul- .-"
ringen (1) - dikte bepaald volgens 221/14 - de afstelrlng DIB- ""
B (2) en de nevenas. _-_:::- _
Schulf een ring (3) van 10/10 vóór op de as, vervolgens de af- /
stelring DIB-C (4). Monteer het vöórdeksel en zet het met i ' i
vier moeren vast. I2 '_
Druk de nevenas naar voren toe (pijpF), en meet achteraan, _ F"
met een stel gleufmaatjes (5), de spellng tussen het naald-
druklager en de afstelring (2).
Demonteer het v66rdeksel, de afstelring (4) en voeg de eerder
gemonteerde ring (3), van 10/10, vulringen ter dikte vande
achteraan opgemeten speling. Monteer de afstelring (4) en het
deksel weer (vier moeren vastzetten).
- de as moet zich, van binnen uit de bak, vrij doch licht

"klevend" laten ronddraaien, zonder voelbare axiale spèling
Wijzlg zo nodig de dikte der vulringen totdat aan deze eis
wordt voldaan. Demonteer daarna het vóórdeksel en de neven-
as, de afstelring (4) en de vulringen (3).
Monteer vervolgens dp de as:
- het 4de-versnelling-tandwiel (6 in fig. 70), met de vertan "-.

ding waarover de schuifkoppeling zal schuiven, naar voren
I/ I

gericht, .Fig. 69 L.', "_"
- de synchronisatiekonus (7), met rechtse schroefdraad.

N.B. - Een konus met l inkse schroefdraad moet worden ver-
rangen. Men vindt het juist e!onderdeelnummer in de desbe- 10 9 ótreffende Catälogus.

11
Plaats de schuifkoppeling van de 4de versn. (8) achterop het
voorste tandwiel (9), z6 dat de uitsparingen overeenstemmen.
Monteer dit samenstel op de nevenas, waarbij de nokken aan
de konus in de uitsparingen van het voorste tandwiel moeten
terechtkomen.
Monteer ten slotte de vulringen (10), de dikste het eerst, en
de binnenring (11) van het naaldlager, na de dikte hiervan
met die van de afstelring (4) te hebben vergeleken. Met het
geconstateerde verschil corrigeert men de eerder gevonden
vul ringen-dikte. FiR. 7
De nevenas is nu compleet en gereed voor definitieve montage.
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l inkse aad

nstellin_ van de axiale spe/in? bij het differentieel; montage 2 S 4 I 3
der resterende delen (tig. 71) /

/Leg het carter op de rechter kant.
Monteer de differentieel-as (1), de bouten-borgplaat (2), vul-
ringen (3) ter dikte van circa 1 _ 1, 5, de Wilmonda-afstelring
DI B-D (4) op de plaats van het naaldlager, en het linker zij-
deksel (5), na controle op de conditie der pasranden van dek-
sel en carter. Vastzetten met vier moeren (pijpsleutel van 14).
Stel het carter weer in normale stand, en verdraai het differen
tieel aan de twee planeettandwiel-assen, gelijktijdig en in

dezelfde richting. Het draaien moet vrij zwaar gaan. _ ì
N.B. - Denk er om, een axlale speling in het differentieel
niet te verwarren met de speling van 0, 7 der planeettandwie- ! I
len in het huis! !
Draai het carter weer op de rechter zijde en demonteer het !

deksel (5), de afstelring (4) en de vulringen (3). Deze goed
bij elkaar houden. Pijpsleutel van 14 voor de dekselmoeren, q,.]
Haal het differentieel weg.
Controleer de vulringen (3) - van de eerderbepaalde, totale
dikte - op reinheid en gaafheid, en monteer ze op de nog _ ,, ,
aanwezige borgplaa t (2). "
Meet het dikteverschll tussen de afstelring en de binnenring
van het te monteren lager, en corrigeer de vastgestelde vul-
ringen-dikte dienovereenkomstig.
Monteer de naaldlager-blnnenring (4) met behulp van een pers
waarbij de onderzijde van het reductietandwiel als steun
dient. Let er op, dat de lagerring volledig tot op de vulringen
wordt gedrukt, met de becijferde zijkant naar de borgplaat
toe gekeerd.
Na zorgvuldige schoonmaakvan de loopbaan voor de lager-
naalden is het differentieel klaar voor definitieve montage.

3de Carterverwarmlng.
o

i Montage van het nevenas-achterlager; deflnitieve montage var
reduchedri jtwerk en d itterentieel

Monteer het rechter lagerdeksel, met vastgedraaide moeren,
doch zönder Collex, zönder borgplaatjes, zönder vulringen en
zónder druklager. Pijpsleutel van 10.
Stel het carter verticaal en verwarm het tot 110 _ 130 oC.
met behulp van het speciale gasbrander-mondstuk in vork-vorm
(tig. 49).
Monteer de vulringen (1 in tig. 69) achter in de carterboring Fig. 71 rechtse draad
en druk de bultenring (2) van het naaldlager naar binnen door
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Voor de montage: maak de pignons gereed en controleer de volgende punten.

o

De tandingang van de schakelklauw
moet zich aan de zijde van desynchro-

0k_n_n_d_0_G___xx meshbevi nden,
/ Depijlvertanding

in deze positie.
T

le • 'l_e merkt, , , . Y ,r-----Atl II I I / I 14éversn.jversn. I I achterui I 2e versn.

en bijbehorende steun moeten II _111II I I / I I i , I I I I / I i •, I . . _L__samenvallen. _.IL..,_._]LLI. J I I _L_I__L. .,.L_. 1.1_1. ,_LE.mE. I . _ .-l_J. ........ ,

/ I I _.Z'..._7 / I I.l'/J I.-í'l I.«/_ ir li..J L--I l\\\\\\\\\y IllL¥--í_...,_ _-_ \

•/ w I I I , I I''v/ Binnenringvan het iager

• _" \ / i te zijn.
Druklagermoet• , .. - . / Oliekanalen dienen \ / I

óer_íeaåS_ngneoDen J op elkaar aan te sluiten \ / Overtuigt U dat het"P ........ r , i \ / shimpakket is gemon-
{1) Uverruigr U aar a_gescnuinae _, _ teerd tussen de rina

zijde van de ring zich be- en het la _"
vindt aan de zijde van het _ / ger.
4e versnellîngs-tandwiel. X /

(2) Zorgt ervoor dat de ring-
nokjes de glijdende bewe-
ging van de synchronisatie- le en 2e versnellingstandwlel
conus niet belemmeren, moeten vrij kunnen draaien.

Min. speling moet O, 1mm be-
dragen. Indien dit niet het

geval blijkt• te zijn, vervang _N_
dan de synchro van de 2ever- Instructies voor de
snelling of de steun van het secundaire-a
le versnellings'tandwiel.
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Wanneer U een versnellingsbak van het C.S. type ter reparatie krijgt aangeboden i.v.m, synchronisatie-
moeilijkheden in de eerste versnelling, dan moet U de speling meten tussen synchro-ring en tandwiel, zie
afbeelding.
Deze speling mag niet minder zijn dan 0,6mm, anders moet U de synchro-ring vervangen door een synchro-
ring met hetzelfde onderdeelnummer, doch waarvan de tanden aan de binnenzijde niet afgeschuind zijn.

N.B. Deze synchro-ring mag slechts worden gemonteerd met een achteruit-tandwlel, dat een inwendige
groef heeft van 2 mm (i. p.v. 3 mm).

Controleer tegelijkertijd de speling tussen de synchro-ring en het 2e versnellings-tandwiel. Die speling mag
niet minder ziin dan 0,6min, anders moet U de synchro-ring vervangen°

N.B. Een beschadigde synchro-ring moet altijd vervangen worden. Wanneer U de tandwielen weer op de as
aanbrengt let er dan op dat:

1). De olie-kanalen in lijn liggen,
2). Het achteruit-tandwlel slechts in twee standen gemonteerd kan worden.
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Alvorens de secundaire tandwielgroep te monteren, controleer de navoigende punte n.

Zorg ervoor dat binnenring Overtuigt U dat de naalden
van het lager correct is ge- op de juiste wijze zijnaan-
monteerd, gebracht.

De ultsparing aan de zijde i_ Zorg ervoor dat de binnenring
van de synchromesh, correct is gemonteerd.

De synchro is correct
gemonteerd.
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middel van de nevenas zelf. '1 •/Leg het carter nu op de rechter kant en plaats in het lager-
deksel(1 in tig. 51)devulringen(2)enhetdruklager. _
Steek de reductie-as het achtercarter in (1 in tig. 72), maar : /
nlet tot in het lager aan de andere kant; stel de as schuin door
het reductie tandwlel te bewegen naar wat, in de wagen, het
bovengedeelte van het achtercarter is. Richt daarbij de
"staart" van de olievanger naar omhoog.
.I.aat vervolgens - met de reducttie-as nog in deze stand - het
diffe_'entieel-samenstel (2: fig. 73) in het carter zakken,
eerst verticaal, daarna eveneens naar de carter-top toe gekan
teld (zie pijl B) om dieper in het carter te bewerkstelligen
dat het kogellagei' (tig. 74)bij D n_t onder het kroonwiel
langs kan.
Is dit gebeurd, dan het differentieel weer rechtop zetten (rich-
ting C) en de beide reductletandwielen in aangrijping brengen, Fig. 72
waarna de lager-binnenringen op differentieel en reductie-as
in hun respectieve buitenringen kunnen worden gemanoeu-
vreerd. Elk sláán is hierbij uit den boze!
Controleer tenslotte zekerheldshalve, of de tandwielen indër _ B
daad goed in elkaar grijpen; monteer het l inker zljdeksel, 2
zbnder Collex (vier moeren vastzetten met een pijpsleutel van
14) en laat het carter afkoelen.

In elkaar zetten, van de versnellingsbak
- i " I

Stel het carter in normale stand. Monteur op de tussenas(5
fig. 75) van de "achteruit", na insmeren met olie:
- de ring (2),
- de bus (4), met het tussentandwiel (3) waarvan de schakel-

vörkgroef_naar voren moet zijn gericht,
- de andere ring (2), en tenslotte
-de splitpen (1); benen uitbuigen.

Fig. 73
Steek een 30 cm lange staaf van 3 of 4 mm diameter binnen
door de volledig "aangeklede" pignonas heen, en vervolgens 11
in het buisvormige gedeelte van de olievanger. C'_ /
Druk de pignonas volledig op zijn plaats in de bak en haal de _ -- /
staaf weg.
Monteer de prise-as op het uiteinde van de pignonas; denk
daarbij om het naaldlager binnen in het tandwiel!
Til de pignonas bij de pignonas op (1; tig. 76) om de nevenas
(2) op zijn plaats te kunnen brengen. Pashierbij op, dat de
pignonas niet naar voren komt, daar anders het olievanger-
buisje uit de pignon zou kunnen schieten. Fi
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u..v°.,datd.opp,,nona .nn.v.nosgoe,,nao. r,,p,ngz',ngo omen.Oow'e .hu,,ko,pe,,ngvan de 3de versn, zo ver mogelijk naar achteren. Steek de 4 '_!
schakelvork van de 3de/4de (1; fig. 78) door de bovendeksel-
opening naar binnen,, in een stand alsof hij weer naar buiten

moest door de vóórdeksel-opening heen. Manoeuvreer de :___\ _T_-_I_ f.

schakelvork in de goede stand, maar breng hem niet met de I
beide schuifkoppelingen in aangrijping alvorens de schakel- /
vork van de lste/2de (2; fig. 77) op zijn schuifkoppeling zit.
Monteer de stelbout (7; fig. 78) van "_chakelvork der 3de/
4de, met borgplaatie en moer,
Breng, door de bovendekset-opening heen, ook de schakel-

vork van de 'achteru't" (3; fig. 77)op zijn plaats. _ ' "'_-- ,,- \ -,

Plaats in elke schakelvork een veertje (8). Monteer hierna de _,.,, "',

baladeuras welke is voorzien van een stelmoer en duw deze in
de vork van de derde en vierde versnelling totaan het vergren-
del ingskamertje.
Leg een vergrendelingskogeltje op de veer (8) en druk deze
met behulp van een drevel zover naar beneden, dat de bala- Fig. 75
deuras verder in de schakelvork geduwd kan worden. Doe het

zelfde met de andere baladeurassen, f -.4.,.,ì,,,
Afstelling der schakelvorken

Monteer het v66rdeksel en zet het met vier moeren vast. pijpsl, v. t0 -_ _
Draai de stelbout voor de schakelvork van de 3de/4de (7; tig. :_»" '\

78) naar binnen totdat hij de vork net raakt, en dan een halw \
slag terug. Houd de stelbout in deze stand met de schroeven- contr, si. m. do
draaier vast terwijl de moer met 1, S + 0, 5 kgm wordt aange- van 14
draald.Daarnaborgen. \
Stel deze schakelvork in de stand voor de 4de, d.i. de ach _ t
terste. Men moet hem nu nog 0, 3 + 0, 2/'-0 mm naar achteren !
kunnen duwen als daartoe een schroevendraaier op de manier
van tig. 80 wordt gebruiktl Om deze instelling te verkrijgen, I
verdraaid men met behulp van een tang de schakelvork-as /
linksom of rechtsom, alnaargelang nodig blijkt te zijn. Oefen
daarbij voortdurend een licht druk op de schakelvork uit ten- 2
einde de moer (9) op het asuiteinde in contact met het carter
te houden. .'

Breng deze schakeívork in de vrije stand terug en stel op I//
soortgelijke wijze de andere twee in, daarbij gebruik makend
van een mal van 11, 83 mm.
Alvorens her vóördeksel te demonteren, om de schakelvork-
assen in de gevonden stand te blokkeren, controleert men nu Fig. 76
eerst, of alle versnellingen zich naar den eis laten inschake-
len en of de vergrendeling goed werkt.
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Daarbij moeten uiteraard de tandwielen enz. op pignonas en
nevenaswordenverdraaidomdeverschuivingen ingrijping
van de baladeurs te vergemakkelijken.
Demonteer vervolgens het vóördeksel, goed oplettend, dat

de prise-as niet van de pignonas af schiet. _Stel eerst de gleuven in de moeren (9) gelijk met de dichts- ---/--- -- r
bijzijnde in de asuiteinden, en verdraai dan met een schroe- I

vendraaier as en moer gezamelijk totdat de gleuf horizontaal
staat. Met de strip (10; tig. 77) door de drie gleuven heen
worden dan de assen vergrendeld.

Definitieve montage van alle carterdeksels j

Vóór de montage controleert men voor de laatste maal, of de /
pasranden gaaf, glad en schoon zijn. Bij alle, hi_ronder ge-
noemde montages wordt vloeibare pakking (Collex) gebruikt.
In het geval van de achtercarter-zijdeksels goed oppassen,
dat geen Collex in de olieboringen terecht komtl Vergeet . oud carterr
nergensde borgplaatjes voor de moeren!
Zet de v66rdeksel-moeren vast met 1,3 kgm. koppelcontr.
Vóór de definitieve montage der achtercarter-zijdeksels, sleutel met
steekt men even de aandrijflenzen op de differentieelassen doppen van 10
en verdraait men ze in gelijke richting; dit moetzwaar gaan. en 14

Leg het carter op de linker kant en demonteer het rechter
lagerdeksel. Controleer bij hermontage, nu met Collex, of
het druklager goed op zijn plaats zit, vastgeplakt met vet.
Moeten vastzetten met 1 + 0, 1 kgm.

Opmerking: Vanaf Nov. '60 (op bak No. 4891ó) wordt een
metalen pakking No. 367573 gemonteerd onder het zijdeksel.
Wij raden aan deze pakking op alle C bakken aan te brengen;
U moet dan wel rekening houden, MR221, 9 en 18, met zijn
'dikte.
fNa Dec '60 (bak No. 53765) werd deze pakking niet meer ge-
jmonteerd, omdat de bak gewijzigd werd.

nieuw carter
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Sç Stel het carter op de rechter kant, neem het linker zijdeksel af, breng Col!ex aan, en zet bij de hermontage de
moeren vast met 2, 5 kgm.
Monteer het carter van de snelheidsmeteraandrijving met de splitpen aan de linker kant. Moeren aandraaien met
0, 7 kg m.

Montage aandrijfflenzen, ontkoppelingsvork-as en achtersteun

Leg het carter op de rechter kant. De afdichtingsring (1; fig. 84), tussen aandrijfflens en carteropening wordt op
zijn plaats gebracht met behulp van het Wilmonda-gereedschap DEX. Smeer de afdichtingsring met vet in, en Wilmonda DEX
plaats hem in de uitzetbare huis zoals fig. 82 aangeeft. Steek het drukstuk in de huis, schuif het op de pla-
neettandwiel-as, en sla er dan met een houten of rubber hamer op totdat de afdichtingsring op zijn plaats is
gedrukt (tig. 83).

Attentie - Bij een juiste montage draagt de rand van de ring over zijn volle omtrek tegen het carter. Deze
rancl mag niet de geringste beschadiging vertonen.
Monteer de tussenring (2) - met de ring (3) daarin - op de aandrijfflens, waarblnnen de stuitring op zijn plaats
moet zitten. Schuif de flens op de groeven van de as tot hij stult, monteer de verende ring (5), met de bolle
kant naar buiten, en dan de speciale moer (6) die aan de linker kant van het carter linkse draad heeft. Vastzet- contr, si. m. dop van 23
ten met 6, 5 + 1/-0, 5 kgm, en borgen door het daartoe dienende gedeelte van de moer tegen de platte kant aan
de as op te stuiken.

N.B. - Om verdraaiing van de flens bij het vastzetten dan de moet te beletten, schroeft men er twee bouten in waartuss
waartussen door de een of andere staaf wordt gestoken, met afstutting tegen de traverse.

Leg het carter op de llnker kant en monteer de andere aandrîjfflens (moer met rechtse draad).
Keer vervolgens het carter ondersteboven en monteer de beide magnetische aftapstoppen, met hun speciale

I onderlegringen en op het carter vastgeschroefde borgplaatjes. Aandraaien met 4 + 1 kgm. contr, si. m. dop van 17
• Smeerde as van de ontkoppelingsvork en steek ze door de twee carterboringen hê_n, gel i jktijdig monterend de

ontkoppelingsvork met het druklager, en de beide vulstukken aan weersziiden daarvan. De plaats van de as

I wordt bepaald door die van de gleuf voor de bevestigingsbout van de vork. Deze vastzetten met 2 + O,2 kgm. contr, si. m. dop van 12Monteer op de as van het voorste versnellingsbak-tandwiel de rubber bus, met de kraag naar het v'_6rdeksel
toegekeerd en ongeveer 1 mm er vandaan (fig. 85). Deze bus ontbreekt bij wagens met een kogellager inplaats
van een grafietring als druklager (taxi's!, of met een automatische koppeling (Jaeger).

N.B. - Van versnellingsbak nr 7449 af worden geen smeemippe|s voor de as van de ontkoppelingsvork meer ge-
monteerd. Bij montage van de as smeert men nu de uiteinden met molykote in.

Bevestig de achtersteun aan het aandrijvingscarter met de twee bouten, die men van de l lnker kant af insteekt.
Moeren vastzetten met 2, 2 + 0, 2 kgm. contr, si. m. dop van 14
Haai het carter van de stanclâard af en breng het over naar de wagen.

4, 93 Totale tijd - RM: tm-,221-4 (In elkaar zetten en afstellen van versnellingsbak, reductiedri jfwerk en differentieel
ongeacht welke methode voor de pignon/kroonwielinstelling is gevolg
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IN ELKAAR ZETTEN VERSNELLINGSBAK/REDUCTIEDRIJFWERK/DIFFERENTIEEL

Hieronder vindt men een overzicht van de verschillende montage-en afstelllngswerkzaamheden te verrichten
van het moment der eerste carterverwarming af (pag. 221). Dit houdt in, dat:

- Het reductie-as-samenstel gereed is gemaakt pag. 221

- de stelrlngendikte voor een juiste ingrijping
van pignon en kroonwiel bepaald is pag 221/B

pag.
lste VERWARMING TIJDENS DE AFKOELING:

Montage buitenringen - Montage lagers in linker zijdeksel 221/G
pignonlagei" en reductie- In elkaar zetten van het differentieel 221/I
as-lager aan kroonwlel-
zijde - Completeren synchr, konus 2de versnelling 221/I

Bij volledig afgekoeld carter:

- Afstelling axiale speling reductie-as 221/I

2de VERWARMING TIJDENS DE AFKOELING:

Weghalen reductie- - Montage naaldlager-binnenring op recutie as 221/K
as en montage diffe-
rentieel-lager - Voorl. in elkaar zetten pignonas-samenstel 221/L

- Instelllng kogel-druklager op pignonas 221/M •

- Inst. ax. speling prise-as en pignonas 221/M

- Instelling 2de-versn.-tandwiel 221/N

- Montage lagers in het vóórdeksel 221/O

- Definit. in elkaar zetten pignonas-samenstel 221/O

- Instelling axiale speling nevenas; completring nevenas-samenstel 221/P

- Instelling axiale speling differentieel; completering deffirentieel-
samenstel 221/R

3de VERWARMING TIJDENS AFKOELING:

Montage nevenas-ach- - In elkaar zetten van de versnellingsbak 221/V
terlager; definitieve
montagereductiedrijf- - Afstelling der schakelvorken 221/W
werk en differentieel - Definiteive montage carterdeksels 221/W

- Montage van de aandrijfflenzen 221/IJ
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222 - VOLLEDIGE REVISIE VERSN. BAK/REDUCTIEDRIJFW./DIFFERENTIEEL

omvattende:

1,42 Demontage motor en versnelllngsbak (RM 135/A en 218/A)

1, 11 Uit elkaar halen van versn, bak, reductiedrijfw, en differentieel (RM 21.9)

1, 20 Reiniging en ¢onditiebeoordeling der onderdelen (RM 220)

4, 93 In elkaar zetten en afstel len versn, bak/red, drijfw./diff. (RM 221)

3, 05 Montage versnellingsbak en motor (RM 218/B en 135/B)

0, 04 Versneltingsbak enz. met olie vullen (0,.8 liter)

11, 75 Totale tijd- RM: trusT-222-4

11, 93 Totale tijd- RM: T-222-4

- Mogelijk bijkomend:

0, 01 Vernieuwing van het koppeling-druklager (RM+214/A)

0, 23 Vernieuwing van de grafietring in het druklager (RM 214/A)



Gorniture côté mécanisme PLA NCHE 6. Facings pressure plate side
Gar'nitúre côté volant . . / 18i, 5 x124x3,2 réî: A.3.G
Fo«in_rlv_ _/d« ËHBRAYAGE
181,,5 x 124 x3,2 réF:405 \ ET 5A COMMANDE

1",4écanisme d'embrayage
Clutch pressure plate

Hanchon cannelé .réalaae M R 204 B
Adjusting splined "s/e_ve', adjusment R Æ 201 B

Bul'éede pédale Gupporl' de pédale

Pedal stap brocket

Vis de butée de leviet Butée de débrayage
régloge M.R 201 A Æelaese hearing .....:

et B
Lever stap bolt ...... " '_
adjustment _.h'l 201

A and B

Leviet de commandede d_,brayage
Clutch control lavet

ii

I _ r-"l

,Sheath sto/_

Côble el' gaine de débroyage
• Clutch cable and housing.

But'ée de ievier et
arrêt de câble sur.
carter moteur
Lever stap and cab/e Butée de régla9e(ou douilleJ-réglage MR 201 A
Clip at crankcase Adjusting sleeve or stap -adj'ustrnent RI'll 201 A

Couple de serrage 2«5±0,5 mk 9
Tightening torque 15 to 18 f t. I bs .

Pédale de débrayage
Clutch pedal

Entretoise
Vo Ion t _pacer
Fl y wheei



IDENTIFICATION C&n.._ch,o do 2o PLANCHE 7Cône lyn¢hro de prise directe Second speed synchro cone
des b0îtes s0nt marquée: Direct drive synchro cone J '

deI'undesnumér0ssui BOITE DE VITESSESvants" Roue de marche AR 33 deal= :

3407 (11;24) Reverse gear 33 teeth Roue de 2e 21 dent$ ME- 21,.h MEC A NIS
3408 (11/24)
3400 (10/24) " Roue de I" 26 dents h \ RAPPORT TOTAL des VlTESSES

ç;rst speed gear 26 teet \ Arbre secondair° ( pignon d'angle )
3411 (11/£4) \ B'v,I drive pinion =half
3412 (11/4)
3413 (10/24) Ron¢hille. de r_h_o 0,0494 1 0,0543
3414 (11/24) Shin=s ' 0,098 2 0,1079
3.415 (10/24) 0,1480 3 0,1626
3416 (11/24) 0,200 4 0,221

r 0 , O 5 O« «_ 0,0558

0,1482 Pont 0,1625

Couple conique Ti/24 dents lourism° )
• 10/24 dent= utilitair« et tourisme )

Rond°lles de réglage Bevel drive pinion-flng gear set 11/24 teeth (Sedan).Sh i ras
' 10/24 Pteth ( Pick-up )

' U-- 2 _ ç :: I=|=

Rondelles de réglage
Sh ims

E¢ope de grais$oge

011 scoop . .

Rondelle$ de rí_llage
Sh ims

Couple de transmission 20/23 dents
•Transmission drive pinion and gear set 20/23 t.

• Arbre intermédiaire

Pignon de le 10 dent$
Pignon de MA 13 dents Rondell°s de réglage

Pignon de 2e 16 dents Sh ims
Countershaft "

1st speed pinion 70 teeth \ ",

Reverse pinion 13 teeth

Second speed pinion 16 teeth _ Roue int°rmédiaire de MA.20 dents

Revers° idler gear 20 teeth

Cône $ynchro de surmultiF Couple de surmultipiiée 16/25 dents

Overdrive synchro cone Overdrive piniomgear set 16/25 teeth



dömultlplleateur (cr é roue d'&ngle) (17x30x2,8)

Meedte thrust bearin£, re_ucfion sÆaft _rin_ f_ar _1o_,

BOITE DE VITE$SE$-PONT
Roulement & rouleaux eylindrtques

ROULEMENTô d_ ;',,b,+ d+.,;tipl_t.., (eet+ ,o.. «'..gl«) (=,_._7)

// "RoLLer bearing, reduction shaft frtnf _eor side)_LA

R/ Butöe à bll'es du ptgnon d''ngle (15-1_,,x28xg)'N_
/

Butée & &lgullles de /
l'arbre lntermédt&tre (20x35x2jS) _ /

&_Lgullles entre plgnon de ?¢eedle fhrust hearing, courmtershaft _ ,/
transmtsston et pignon d'angle (2zll,

Roulement å rouleaux
Needtes .+

--.,_.t_ conlques sur ptgnon d'angle (25x62x18.5)/- Ta#ered roLler bearin mainshaft

,_ /.c__ j /
\\\

"( \\\ \
RouIement au plgnt»,. ....

de tra.s.isston (30x62x16) \ _ "

BalL bearsng, transm+_s_on drive #inion \ \ ,,

\\,,\; ,+ \\\\ .
"_kN \N _ K XX RoulementS de 1 arbre

XX ' _ l'_X /\ \ I.ter.édlalre (15x32x15)

_ "_. . i_I \ \" IPeedZe bearin£, count;ersho..ft

xl t
__//II Bùt+e , .IgullleÇ de • _ ' ' +

+ ì"--'"/_/ ) l'arbre d+.ultlpllcat+ur (30x47x2,8) / Rouleœent + bllles de _:.
// + ] Needle thrust bearing, rèduçtion shaft l'arbre de dlff+rentiet (30x62x16)

_.........." Roulement á atgulttes de ....
I arbre d+multipllcateur (30XS8x18)_
W«edte hearing, reductiow sb,_ft "_,

/"

// \ Roulement & algullles de

..-/ l'a_-bre du dtíférentlël (30x58xlS)
/

Butee b aigullles de lieedte bearin£, differential
i'arbre de dlfférentlel (3(Ix47x2,+)

#eedle tnrust bearsn£, d_fferenti«t



" Roue d'angle (appar'i6 avec arbre pignon d'angle)-ir'.R 22/2 PLANCHË 91
•.,_,rrage 2)3-+&_ mkg Axle drqve gear Çrnoted with c_/e drive p)nion short) BOITE DE VITE55ES - PONT "-

Torque to 16.20 /_.1bs._ . aee RM 22;
COUPE DU PONT

Calage du d,_multiplicateur

Apbre ae d_.multiplical'eur (côle chopeou ) voir M R 2 2 1/9
avec pignon:q4 denl'.s

Reduct /on .short Réduc t i on shof t .shim ming
with pinion=11 teeth (cop end} see RM 222/9

Caloge du d_mulflplicateuP

(côt_ :ouv,,_l« ) voir'HR221/9
R_duction .short Roue de prise de comp/eur

(cover, end ) ,see RM Speedorneter drive geor

Calage du dtfférentlel
(volr M.R, 221/18)

Di f /erentia t shlmminE Ecope de graissoge
(See R.H. 221118) Oilscoop

Pas'8 drotte"

Pas à gauohe _ RE Threäd

5/t Thread : ': +1
5e,r'P«ge _5-0_5 mkg

Plateau d'entroinement =:.::. Torque to 45--ó4 [t. Ibs.

Drive flange

Roue de démultiplicateur«: 31 dents

Reduclion geor :31 _eeth "

Ensemble dif£érentiel

Différentiel ossernbly
ilut]e bo2te-pon, t - 0,800 lltre

NOTA: Pour les «"oulement= voiP idanchee 8 Transmission oiL = 0.845 [Lç q_:,

/'or" beoring_ .see figut, e plote 8



PLANCHE !O _ _ ._í -
COMMANDE DES VITES,_ES C«ble de passage des vilesse,

i r_glage NR • 206

( COTE VOLANT ) /í Shïfter aable, adju_tment
/: R_ 20_

./«'*

Boitier de 3électeur "X /

•Selèc I'or case _ ,,, _ x[."

I ,q,".,; ' :,J

'/_..:" Cable de sélection de_:.vi/esses

r'íglage M R 206
Tube de dire. c|ion i/ _elector" aob/e

Steer/ng tube " adju_Iment R lvf 206

«,

/ . /Renvoi

Swivel Leviet de commande de renvoiSwive/ /ever
i

l

il

%

.t

commande des rite
Gear,shJft lever"



_ob,«_,,ode«o_,«P°_°_d_vi,_. / PL_.AN C H.E !,1,COIvlIvlANDEDES VITE.._._E5
_.... (COTEB.V.)

Réglage du cable de possage des vitesses M R 206
,Sh iftév" " cable

• _= _0 c

Axe du leviet de commande de passage des vitesses_ ,
_ork control lever shaft __ . _ _

Levier de commande des îourchettes !

ffork control lever Levier de cor_ma i po g des vilre_ses_

Geär sh iPter lever - . _ .

| i

] 1
Vis de régloge du coble de sélection

H R 204
ôelector cable adjusting sc.r_w

R M 204 "

_,, / Ecrou de régloge du cable de sélection des vitesses/ ; IR 204
' _elector coble adjusting nut Æl 204

/
I g

""_" ........ «*" ,e

Support et grille de verrouilla9e
"_ate and support



GROEP3

AANDRIJFAS - NAVEN - FUSEEPENNEN - VERING - SCHOKDEMPERS

CONTROLESenAFSTELLINGEN WagentypeRM-nummerAardRM

Afstelling axiale speling voorwielnaaf (incl. demontage en montage) tm 304 1

Afstelllng axiale speling achterwielnaaf (inci. demontage en montage) tm 322 1

Meting, resp. afstelling van de wielvlucht tm 312 1

Toespoor afsteiling (zie Groep 4)

Meting, resp. afstelling van de fuseepenhelling tm 315 1

Afstellingdercarrosseriehoogte(beidezijden) tm 329 1

Controle of vernieuwing van een voor-schokdemper tm 316 1

REPARATIES:

Vervangingvaneenvelgofband tm 301 3

Vervanging van een remtrommel tm 302 3

Opzuiveren van een remtrommel (v66r of achter gedemonteerd) tm 303 4

Afstelling axiale speling voorwielnaaf (incl. demontage en montage) tm 304 1

Demontage en montage (of smering) der voorwiellagers, incl. afstelling axiale speling tm 305 4

Demontage en montage van een fusee tm 306 3

Revisie van een fusee tm 307 4

Demontage en montage van een drijfas tm 308 3

Demontage en montage van een veerbout (onderste of bovenste) tm 309 3

Demontageenmontagevandebovenstevoorveer tm 310 3

Vernieuwingvan66nof meerveerbladen(bij gedemonteerdeveer) tm 311 3

Meting, resp. afstelling van de wielvlucht tm 312 1

Demontageenmontagevandeonderstevoorveer tm 313 3

Smering van de voorveren (onder de wagen) tm 314 1

Meting resp. afstelling van de fuseepenhelling tm 315 1

Controleof vernieuwingvaneenvoor-schokdemper tm 316 1

Vernieuwing van de rubber in een voor-schokdemper-oog (schokdemper gedemonteerd) tm 317 3

Demontage en montage van een reactie-arm tm 318 3

Vernieuwing van een reactie-arm-silentbloc (fusee-zijde) tm 319 3



GROEP 3

Controle of vernieuwing van een achterschokdemper (bij personenauto) tm 320 1

Vernieuwing van de rubber in een achter-schokdemper-oog (schokdempergedemonteerd) tm 321 3

Afstelling axiale speling achterwielnaaf (incl. demon, en mon. ) tm 322 1

Demontage en montage (of smering) der achterwiellagers, incl. afstelling axiale speling tm 323 4

Vernieuwing van een veerarm-rubber tm 324 3

Demontage en montage of vernieuwing van een veerarmlager tm 325 3

Demontage en montage van een achterveer'ankerplaat tm 326 3

Vernieuwing van éön of meer torsieveerstaven tm 327 3

Demontage en montage van de achteras tm 328 3

;_í_telling der corrosseriehoogte (beide zijden) tm 329 1

t



301 / 302
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereed_ Afbeeldingen

301 - VERVANGING van een VELG of BAND (tig. 1)

- Demontage-

1) Haal de kop uit het sierdeksel, met behulp van een schroeven-
draaier; demonteer de centrale bout (2), die in het sierdeksel schroevendr.
blijft zitten, en draai de vijf moeren (3) los. wielomslag
Krik de wagen op, verwijder de vijf moeren (3) en het wiel.

2) Demonteer de buiten- en de blnnenband. 2
- Montage -

3) Monteer de binnen- en de buitenband, en breng de eerste op
de, in nevenstaande tabel aangegeven spanning.

4) Monteer de velg en de vijfmoeren (3); deze nog niet vastdraai
en, Krlk de wagen af°
Zet de moeren (3) vast, daarbij kruislings overstekend, met contr, si. m.
6 + 1/-1 kgm; monteer het sierdeksel, de bout (2) en de sier- dop van 17
deksel-dop.

• !

0, 48 Totale tijd - RM: tm-301-3 j

- Mogelijk bijkomend:.
• Fig.1

0, 07 5) Uitpakken van de nieuwe band

0, 55 6) Wiel stat. en dyn. uitbalanceren (zie Wilmonda-Medeling) WlL-LIX

302 - VERVANGING van een REMTROMMEL (tig. 1) BANDENSPANNING-TABEL

- Demontage - " Bandtype Aanbevolen spanning

1) Demonteer de sierdeksel-dop, de bout (2) en het sierdeksel; schroevendr. _ cru2 of atm.
• draai de vijf moeren (3) los. wlelomslag T Voor Achter

Krlk de wagen op (handrem los; ander wiel tussen blokken), Michelin 145 x 380 1,300 _ 1,350 1,700 _ 1,750
demonteer de vijf moeren en het wiel. Michelin 145 x 380X 1,200 _ 1,250 1,600 à 1,650

2) Demonteer de vijf bouten (1) met platte ringen, vervolgens de Bedrijfsw. 650 kg
remtrommel, pijpsl.v. 21 Michelin 155 x 380X 1,350_ 1,400 1,850 _ 1,900

N.B. - Stel de remschoenen Iosser als de remtrommel klemt° Bedrljfsw. 500 kg
Michelin 145 x 380X 1,275_ 1,325 1,600_ 1,650

- Montage -

3) Reinig de remankerplaat en de trommel.
Monteer de trommel en de vijf bouten (1) met platte ringen.
Monteer het wiel en de vijf wielmoeren (nog niet vastdraaien)
en krik de wagen af.
Zet vast, daarbij kruislings overstekend, de vijf moeren met contrs, si. m.
6 + 1/-1 kgm,en de vijf bouten (1) met 10 + 1_/-1 kgm. doppen 17/21
Monteer het sierdeksel, de bout (2) en de dop.

0.32 Totale tild - RM: tm-302-3



303 .,,

Tijd Achtereenvolgende Handellngen Gereedschap Afbeeldingen

! a

- Mogelijk bijkomend: i 2
O, 05 4) Remafstelling met de excentrieken (RM 501) !_"-_.,._j_
O,13 5) Afstellinghandrem(RM502) i

ilO, 07 6) Verwijdering van de beschermingshuid bij een nieuwe remtrom-

303 - OPZUIVEREN van een REMTROMMEL (v66r of achter; i
gedemonteèrd) (tig. 2)

De remtrommels kunnen worden uitgedraaid tot hoogstens 1 mm ' I
diametervergroting (oorspronkelijkediameter 228, 6 mm)
Men mag echter niet met éön uitdraai-bewerking ineens tot •....... Jí 't I I

het maximum gaan. _ _-, I

Het opspannen op de draaibank kan het beste geschieden met Ir // |'I

de navolgende hulpstukken (tig. 2): een 20 mm dikke, ronde i /[._,plaat met een diameter van ongeveer 400 rum; een eveneens
20 mm dikke, r;ngvormige plaat met een buiten- en binnen- (2) _ 0 i ! i• I ' I

diameter van resp. 400 en 250 mm; vier stukken pijp (1) die : '
tussen de twee pJaten worden gelast. Daarna de twee buiten- _, - _-- !*" --- -L; -

vlakken van het samenstel tot zuivere evenwijdigheid afdraai- ,: [''_L . _/_

en, en de ringplaat uitdraaien op een inwendige diameter van : "_î\\ i
256 mrn, zodat de trommel er vrij doorheen kan. Boor*in de ì _; ,
ring vijf gaten van 10, 5 mm, aan de binnenkant van de ring _ _ Drum i: _ _ I

uitgedraaid tot 30mm, zodat in de aldus gevormde kommen (5) z i i1,,,-,de moeren (6) van de remtrommel-bevestigingsbeuten (3) kun .... .
nen komen te zitten. Boor in de andere plaat drieof vier gatev \

van 15 mm, voor de bouten (7) waarmee het hulpstuk tegen de 8--_,- J J \ _

opspanplaat (8) van de draaibank wordt gemonteerd. V66r het l'N---Ik_ ""vastzetten van de bouten (3)centreêrt men de remtrommel met
behulp van een meetklok op de binnendiameter van 128 mm
(waarin de naafschijf past), i B B

i

O, 53 Totalet tijd - RM: tm-303-4 : _ J I

I

N.B. - Het uitdraaien van remtrommels is een precisiewerk ; _J_ Ó
1

dat feitelijk het beste aan een specialist kan worden toever-

i trouwd. Bovenstaande aanwijzingen dienen voor het geval, da f i
0 !

de PANHARD-werkp[aats zelf er op is ingericht, wat outillage _....... ._
en personeel betreft.

5

2 - 4
I:

I Fig. 2

j uit te draaien remtrommel



304

Tijd Achtereenvo|gende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

/304 - AFSTELLING AXIALE SPELING VOORWIELNAAF (incl ,.
DEMONTAGE en MONTAGE) (fig. 3 en 4)

6
- Demontage -

1) Demonteer de sierdeksel-dop en de centrale bout (die in het
sierdeksel blijft zitten); draai de vijf remtrommelbouten los. pijpsi.v. 21,
Zet de wagen vóóraan op blokken, omslag-type
Demonteer de vijf remtrommelbouten, met hun ringen. Contro-
leer, of de handrem niet aangetrokken is, en haal het wiel mei
de trommel weg. :ì.

2) Buig het borgplaatje (8) "open" en demonteer de moer (7).
Blokkeer daartoe de naaf (11) met de daarop door twee bouten
(10) vastgezette, platte staaf (9), lang genoeg om de grond te
raken.

N.B. - De moet van de l inker naaf, te herkennen aan dezaag- 5

sneden over de zeskanthoeken, heeft l inkse draad. ,3 4 / J\ . "  , kgl3) Demonteer de vier moeren (1) waarmee de lagerhouder (6) en pijpsl.v. 14 J 2-"

de remankerplaat tegen de fusee bevestigd zitten. _--JJ" 2 1166Ft./Haal deze beide delen weg, zonder de remleiding of handrem- J _. bs.|

kabel los te maken. Ondersteun de remankerplaat, o.a. ten- j "
einde de remleiding vrij van een eventueel schadelijke trekbe- ./

lasting te houden..J 11 8

Verzamel de stelringen (4) en de drukring (3); de afdichtings- _ / /
ring (2) blijft op de fusee zitten.

4) Reinig de fusee en de remankerplaat. Controleer de stabt van - 7
de afdichtingsring en vernieuw deze zo nodig.

- Afstellingder axiale speling - . I,3 12

5) Verwijder de twee bouten (10) en reinig de lagerhouder (6). !
Controleer, of de beide lagers (5 en 13) in goede staat verke-ren en voldoende smering hebben (RM 305). Vóór de afstelling !t
nog nagaan, of de kogellagers goed tegen de naaf en de lager-
houder aandragen, bij 15, t6 en 17 (fig. 4). Plaats het samen-
stel op een vlakplaat, leg een lineaal (14) over de lager zoals

fig. 4 aangeeft, en meer de afstand (J) tussende lineaal en 9
het naafuiteinde. Men kan voor dit doel ook een meetklok ge-
bruiken. Kies nu stelringen tot een gezamelijke dikte van

J+0,10 Fig. 3
- Montage (fig. 4) -

6) Schuif de drukring (3) en de stelringen (4) op de astap van de
kruiskoppel ingsvork.



304 A

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

Leg de remankerplaat over de tapeinden van de lagerhouder '1'4
heen, en steek dan de tapeinden in de fuseegaten, terwijl de _ ....=_:ï /

naaf op de astap-groeven wordt geschoven. __ _i_Monteer de vier moeten met ringen (1 - tig. 3) en zet ze vast '17

met3,5+O, 5/-O, Skgm. contr, sl.m. _ì_ d _ )7) Monteer op het astapuiteinde de moer (7), met gebruik van dop v. 14 !

een nieuw borgplaatje (8), en draai deze aan met 23 + 2/'-3 _ i _ I I

kgm, waarbij het meedraaien van de naar wordt belet op de- contr, si. m. _'"_"_ _ _ /í_- 6
zelfde wijze als bij de demontage. Reinig de remankerplaat, dop v. 32 "1Ó

8) Monteer wiel plus remtrommel op de naaf en draai de vijf be-
vestigingsbouten provisorisch aan. pijpsl, v. 21 _ I

Haaldeblokkenaandewagenweg. __ _"13

Zet de vijf trommelbevestigingsbouten definitief vast met contr, si. m. __ _ /"1
10 + 1/- 1 kgm. dop van 21 "1

het sierdeksel met de centrale bout en breng de dop omslag-sl. "12

_î_tôprzijn Plaats" _S'0,67 Totale tijd- RM: tm-304-1 _ {

- Mogelijk bijkomend -

O, 20 9) Demonteren en monteren der tapeinden bij lagerhouder-ver-
nieuwing.

Fig. 4 •
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

305 - DEMONTAGE en MONTAGE (of SMERING) der VOOR
WIELLAGERS, incl. AFSTELLING AXIALE SPELING
(tig. 5)

- Demontage -

1) Demonteerdenaafmetlagerhouder(RM304). 2
2) Zet de naaf met lagerhouder in een bankschroef vast, op de

twee bouten (10) die bij het Iosdraaien van de moer op het
astapuiteinde dienst hebben gedaan om de naaf te blokkeren.
Monteer de Wilmonda-trekker DEW (20) op de lagerhouder- Wilmonda DEW
tapeinden. Duw de dop (21) in de naafboring. Verwarm de
lagerhouder enigszins met de gasbrander, en draai dan de cen-
trale trekkerbout aan totdat de beide lagers (5 en 13) vrij zijn
gekomen. Lager (13) blijft daarbij op de naar, en wordt hier-
van verwijderd met de Wilmonda-trekker TAX. (Dop 21 daar-
om zo lang in de naaf laten zitten). Wilmonda TAX

3) Reinig en inspecteer alle delen.

- Montage - t 5

4) Smeer het lager (13) met vel in, verwarm de lagerhouder (6)
enigszins, duw het lager er in totdat het stuit, en vervolgens
de afdichtingsrlng (12) er boven-op. Druk daarna de naaf door r
de lagerblnnenrlng met behulp van een pers (of gebrulkdes- ç
noods een bronzen of koperen doorslag). Vul de lager houder --"
voor ongeveer 2/3 met vet (soort op de smeermiddelen-aanbe- 21
velingslijst nazien); monteer het goed gesmeerde lager _5), en

5) stel de axiale spellng af (RM 304).

1,05 Monteer de naaf met lagerhouder (RM 304).
Totale tijd - Rm: tm-305/A-4 (voor _én naaf) 3

2, 01 Totale tijd - RM: tm-305/B-4 (voor twee vöórnaven) 11 ,'

4 02 Totale tijd - RM: tm-305/C-4 (voor vier naven)

- Mogelijk bijkomend -:

0, 20 «'_ Demont. en mont. der tapeinden bi I lagerhouder-vernieuwing . _.,: .....-:L:
0, 08 7) Reinigìng van een fusee

F'Jg. S - Naaf- en lager-demontage met speciaal

gereedschap (Wi lmonda DEW)
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306 - DEMONTAGE en MONTAGE van een FUSEE(fig. 6)

- Demontage -
÷|

1) Demonteer het sierdeksel, draai de vijf remtrommelbevesti- 3 I 23-s rnkg
gingsbouten los. 166 Ft. lias.
Zet de wagen _voaraanop blokken. Demonteer de remtrommei pijpsl, v. 21
met wiel (RM 302).

2) Demonteer de vier moeten (7) met ringen (8) van de lagerhou- pijpsl, v. 14
derbevestiging. Maak het bor_plaatje (6) "open!' en demonteer
de moer (5), daarbij de naaf het meedraaien belettend op de pijpsl.v. 32 \
in RM 304 aangegeven wijze.

3)_ Demonteer de twee bevestigingsbouten (10) van de fuseearm pijpsl.v. 21
der stuurinrichting.

4) Demonteer de splltpen (1),_de moer (2) en debovenste veer- tang
bout (3); vervolgens de splitpen (t 1), de moer (12) en de on- pijpsl, v. 16
derste veerbou f (13). • 7'

5) Demonteer de moer (14), de ring (15) en de silentblocbout pljpsl, v. 23 .:-
(16) waarmee de reactie-arm aan de onderste veerhand van de
fusee bevestigd is. -- Ó 5

6) Neem de fusee (4) weg en verwijdèr daaruit de afdichtingsring
(9).

-Montage (na reiniging en smering der veerboutén 3 & 13) -

7) Controleer, of deafdichtingsring (9)soms vernieuwing behoeft
en plaats hem in de fusee (4). Monteer de bovenste veerhand

de fusee aan de veer door het inbrengen van de veerbout \Ilvan I(3) en draai de moer (2) daarop (niet vast). /

Monteer op soortgeli jke _wi jze de onderste veerbout (13), draai
de beide moeren (2 en 12) LN_t aan, vervolgens een kwart slag pijpsl, v. 16 '1,3
terug, en monteer de splitpennen (11 en 1).

Attentiel -De veerboutmoeren (2 en 12) mogen in geen geval
v_st worden aangedraaid: de veer moet vri i op de veerbout
kunnen bewegen.

8) Bevestig de fusee-arm der stuurinrichtlng aan de fusee door
montage van de twee bouten (]0), vast te zetten met 13 + 1/ contr, sl.m.
- 1 kgm. Denk om het borgplaatje, dop van 21

9) Schuif de drukring en de stelringen op de astap van de kruis-
koppel!ng-vork (RM 304), en bevestig lagerhouderplus-naaf I 5
aan de fusee, gel ijktijdig met de remanke_plaat waardoorheen
de lagerhouder-tapeinden worden gestoken alvorens deze in
de fuseegaten worden gebracht. Monteer de ringen (8) en de constr, si. m.
moeren (7), vast te zetten met 3, 5 + 0, 5,/_ 0,5 kgm. dop van 14 Fig. 6
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10) Monteer een nieuw borgplaatje (6) en de moer (5), aan te contr, si. m.
draaien met 23 + 2,,"- 3 kgm. dop van 32

11) Monteer de silentbloc-bout (16), de ring (15) en de moer (14).
draai deze aan, maar niet vast. Plaatslng van de bout wordt
vergemakkelijkt door het veeruiteinde met een krik omhoog te
brengen.
Monteer de remtrommel met wiel, en draai de vijf bevesti-
gingsboutenvoorlopig aan. pijpsl.Vo21
Haal de blokken onder de wagen weg, zet de moer (14) op de
silentbloc-bout vast met 12 + 2./' - 1 kgm, en de remtrommel-
bouten met 10 + 1/- lkgm. Breng het sierdeksel op zijn '1
plaats. T

12) Controleer het toespoor (RM 406/B).
13) Controleerde wielvlucht (RM 312/A).

1, 43 Totale tijd - RM: tm-306-3 8 ,%

- Mogelijk bijkomend: 2

O,20 14) Afstelling van het toespoor (RM 406/B) /
/0,20 15) Afstelling van de wielvlucht (RM 312/B) / Fig. 7

O, 12 16) Verwijdering van de beschermingshuid bij nieuwe fusee

O,27 17) Vernieuwing van een veer0ogbus (veer gemonteerd) P

í

I 2 Fig.
!

l
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307 - REVISIE van een FUSEE(tig. 7 t m 10)

1) Demonteer de fusee (RM 306).

- Uit elkaar halen van de fusee (op de werkbank) -

2) Klem de fusee horizontaal in een bankschroef. Trek de boven-

ste.veerhand buitenwaarts en verdraai ze.totdat het gat Tbo- ,.3 .
venaan zit. Breng met behu|p van een kraspen of.naald de

draadring (2)in zodanige stand, dat een uiteinde ervan zich _ i i .op ongeveer 1 cm afstand van het gat T bevindt, en steek dan
de pen door hetgat T omde ringz6 ver naar buiten te druk-

ken; dat men een schroevendraaier achter.het uiteinde zet- .i_ten kan (tig. 8). Ga dan met de schroevendraaier rondlangs 5

de kraagrand om de ring in zijn geheel naar buiten te werken, ; . Ówaarna de bovenste veerhand van de fusee afgenomen worden
kan. Draai dande fusee om, verwijder met een schJ'oëven-
draaier de borgring (9) van de afdichtingsdop (8) (tig. 9), en
pers nu, door dedaartoe in aanmerking komende smeemippels
vet naar binnen totdat de dop uit zijn zitting wordt.'gedrukt.

• Ditvoorkomt beschadiging van de afdlchtende rand, die bij ! /7
het "tospeuteren" van dedop wal zou kunnen ontstaan.
Demonteerde borgpen (3), de bevestigingsschroef (4) en de

drukring C7). Verwijder de draadring (5) op dezelfde manler _i "_/ _7_

als hierboven voor de draadring (2) is aangegeven, en neem
de onderste veerhand van de fuseeaf.

3) Gebruik een vlakplaat en twee V-blokken, waarin de fusee-

uiteinden worden gelegd (tig. 10), om te controleren; of dehoek tussen de vlakplaat en de vlakke buitenzijde van de fu-
see de juiste waarde ván 9° 50' heeft.

4) Reinig de verschillende delen en controleer, of de lag
(1en 6) in de veerhanden geen tekenen van (eventueel ovale

slijtage vertonen. Is er slijtage van betekenis, dan moet de Fig. 9desbetreffende veerhand worden vemieuwd. Sporen van "vre-
ten" der bussenop de fusee-tappen kunnen met fijn schuur-
linnen worden weggeslepen.

- Inelkaar zetten van de fusee (in de bankschroef) -

• 5) Leg de draadring (2) om de fuseekraag, en breng de bovenste
veerhadd op haar plaats, waarbij de draadring met een schroe
vendraaier in de veerhandkraäg wordt gewerkt. Controleer,
of h;j goed z[t, door de veerhand buffenwaarts te trekken
totdat de ring ingeklemd wordt tussen de omgezette tanden
van de beide kragen (die vastgestuikt zitten op resp. de fusee
"en de veerhand). Zie fig. 11,
Keer de fusee in de bankschroef om, en ga op dezelfde wijze
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te werk voor montage van de onderste veerhand, met de draadring (5).
Monteer tenslotte de drukring (7), de schroef (4), de borgpen (3), de af-
dichtingsdop (8) en zijn borgring (9).

6) Attentie! - De bovenste veerhand kan een slag.van circa 8 mm maken.
De ruimte (10)tussen de fuseetap en het sluitplaatje (11) moet via de
smeernippel met vet worden gevuld. Stop hiermee zodra de veerhand haar _1
bovenste stand heeft bereikt, d.w.z, de kraag ervan tegen de draadring
(12 - tig. 11) stuit, daar andershet plaatje (11) uit zijn zitting kan
worden geperst.

7) Monteer de fusee (RM 306).

1, 97 Totalè tijd - RM: tm-307-4 '12
- Mogelijk bijkomend:

0, 20 8) Afstell ing van het toespoor (RM 40ó/B) 8 ì_
0, 20 9) Afstelling van de wielvlucht (RM 312/B)

0, 27 10) Vernieuwing van een veeroogbus (veer gemonteerd). I

/
Fig. 11

-¸

.: ....... ..... 9"50
11" I

Fig. I0 - Afstelling fuseepennen
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2>0emonee.t hetsedeeendaodevemtrommutenhvendr .Jlos, Zet de wagen vooraan op blokken. Demonteer de ge- wielomslag
noemde bouten en haal het wiel met de remtrommel weg. »ijpsl. v. 21

de naaf het meedraaien (tig. 3 - RM 304) en dernonteer
delemoer(3), met linkse schroefdraad aan linker zijde, recht- pijpsl.v.32 ....

se draad aan rechter zijde van de wagen. __=._lîî_.lJl_"___3) Demonteer de vier bouten (1) met ringen, van de bevestiging pi jpsLv. 12

aan_de_aandriJfflens" V'iìíì_ _"_ì

4) Demonteer de naaf en de remankerplaat, zonder Ioskoppelen pijpsl.v. 14
van de remleiding (RM 304).

5) Demonteer de twee bevestigingsbouten van de fusee-arm pi jpsl. v.21
(stuur|nr,) aan de fusee. Demonteer de bovenste veerbout en 16 en 23
de silentbloc-bout vande onderste veerhand. Trek de fusee _
van de bovenveer af, en kantel ze - met de onderste veer- . _ fi
bout als scharnier - zoveel mogelijk naar beneden toe, met "r_ /_ l

een gelijktijdige, lichte verdraa;ing (als voor een wielzwen- _ _:í_"'-,,,_ 2 3kind). Trek de drijfas vrij van de traverse en haal ze weg tA

naar de motor toe. ____/_/-r ,

Krab de collex van de aandrijfflens af. _ I I
N. B, - Bij hermontage er op letten, dat de pijlen (4) tegen- :
over el kaar staan !

- Lengte rechter drijfas = 651, 5 mm _ I t_irçJ l _ _l

-Lengtelinkerdrijfas =631,5mm !lO _-v_,,i_'_
- Montage -

6) Breng de nieuwe drijfas op haar plaats, met de gegroefde as
door de fusee heen. Controleer, of de afdichtingsring goed
op zijn _plaats in de fusee zit. Monteer de bovenste Veerbout ....

en dmai de moer ervan aan, maarniet vast; monteer de spJit-piipsl.v. 16 !___. -_-II.__F'-_pen (RM 309).
Smeer de aandrijfflens met collex in, alvorens de kruiskoppe-
lingflens Çrtegen te monteren; de vierbouten (1) licht aan- verl.pijpsl.
draaien, van 12

7) Bevestig de fusee-arm (stuurinr.) op de fusee; de twee bouten contr, si. m.
vastzetten met 13 + 1/- 1 kgm. dop van 21

8) Monteer de sílentbloc-boui" bij de onderste veerhand; moer
nog niet va's_etten (RM 306). pijpsl, v. 23 Fi g. 12 - Krui_koppeling afstelling

9) Montçer de drukring en de stelringen voor de naaflagers, de
remankerplaat, de naaf met lagerhouder, en de vier moeren
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met ringen op de lagerhouder-tapeinden; vastzetten met 3, 5
+ 0, 5/- 0, 5 kgm (RM 304). contr, si. m.

10) Monteer het borgplaatje en de centrale moer (3); deze vast- doppen van
zetten met 23 + _" ' 3 kgm, 14 en 32
Aandrijfflensbouten nu vastzetten met 6, 5 + O,5/- O,5 kgm. id. v. 12

11) Monteer het wiel met remtrommel, en de vijf bouten, na het
neerkrlkken van de wagen vast te zetten met 10 + 1/- 1 kgm. id. v. 21
Draai de moer op de silentbloc-bout aan met 12 + 2./' -1 kgm. ;d. v. 23
Monteer het sierdekselo

1, 23 Totale tijd .Z.-RM: tm 308/A-3 (één drijfas)

2,38 Totale tijd - RM: tm-308/B-3 (twee drljfassen)

N.B. - Neem de gelegenheid waar om te controleren, of het
wiel niet slingert en volkomen vrij maar zonder overmatige
speling draait.

-Mogel;jk bijkomend:

0, 08 12) Reiniging van de fusee _5/6q." (2min ijzeren staaf
0,08 13) Lakken van de drijfas \Lang.: 300 mm

\
Smering van kruiskoppeling-schulfstuk (aanvulling van RM

309.).

•Om een goede smering van het schuifstuk (ribben-ln-groeven]
der binnenste kruiskoppeling te verkrijgen, verdient het aan- / Schuifstuk
beveling, bij het naar binnen persen van vet door de smeer-
nippel het gat in het sluitplaatje (tig, 12bis) dicht te houden
met een 2 mm dik stangetje, dat aan het uitelnde omgebogen
is. Over het algemeen zullen 3 _ 4 pompslagen de i_iste vet-
hoeveelheid geven.

Slqitplaatje van het schuifstuk

Fig. 12a - Schuifstuk smering
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309 - DEMONTAGE en MONTAGE van een VEERBOUT(onderste of bovenste) (tig. 13)
wielomslag of pijpsl. 171) Zet de wagen vooraan op blokken. Demonteer het sierdeksel en het wiel.

2) Demonteer de splitpen (5), de moer (6) en drijf de veerbout (8) naar buiten, pijpsl.v. 16
3) Trek de veer uit de veerhand en controleer met de nieuwe veerbout de speling in de veeroogbus. Vernieuw ook

deze C9) indien slijtage van betekenis wordt geconstateerd.
4) Breng het veeroog weer in de veerhand (7), en monteer de gesmeerde,nieuwe veerbout, met de platte kant aan

de kop tegenover die aan de veerhand. Draai dé moer (6) volledig aan en dan een kwart slag terug, alvorens steeksl, v. 16
de splitpen (5) te monteren.

Attentie! - De moer (6) mag in geen geval vast worden aangedraaid; de veer moet vrij op de veerbout kunnen
bewegen.

5) Monteero het wiel en zijn vijf moeten, haal dewagen van de blokken_af: en zet• die moeren vast met 6_+ 1/-1 contr, sl. m_
kgm. Monteer tenslotte het sierdeksel. çontr. SI. m. dop van 17

O, 23 Totale tijd -RM: tm-309/A-3 (_6n veerbout)

O,57 Tolale tijd - RM: tm-309/!_-3 (twee veerbouten)

O,85 Totale tl jd - RM: tm-309/C-3 (vier veerbouten)

. Mogeli jk bi jkomend:

• O,27 6) Vernieuwing van een veeroogbus (veer gemonteerd)

O, 11 7) Controle van het toespoor (RM406/A)

O,27 8) Controle van de wielvlucht (RM312)

O,31 9) Afstelling toespoor, incl. controle (RM 406/B)

0,47 LIO_ Afstelling wielvlucht; incl. _ontTple (RM312)

O,67 11) Afstelling wielvlucht (bij wagen met afstellingsveerblad), _incl. controle; (RM 312).

310 - DEMONTAGE en hAONTAGE Vande BOVENSTE VOORVEER (tig, 13)

N.B. - Deze veer kan tot twee typen behoren:

1. De bovenste voorveer nr. 344.433 heeft een 4de, 5de en 6de blad met trapezium-vormige uiteinden, en
tussen de veer en de stroppen een centreerplaat voor afstelling van de wielvlucht.

2. De bovenste voorveer nr. 356.422 heeft een 4de en een 5de blad met rechthoekige uiteinden, en g_n
centreerplaat.

- Demontage-

1) Demonteer de twee wlelsierdeksels, draai de wielmoeren los, zet de wagen vooraan op blokken en verwijder wielomslag
de twee wielen.
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Om gemakkeJijker te kunnen werken: demonteerde twee ver- _... ____ I2) 2)
warmingsbulzen, de batterij (Groep 7), de twee bouten van de pijpsl.v. 10

debatterijhouder-bevestigingaanhetschutbordr en de benzi-nefilter, idem _'_ ____ I
3) Demonteerde twee splitpennen (5), de twee moeren (6) en pijpsl, v. 16

drijf de twee veerbouten (8)uit de beide veereinden. _..___I--",_ 2 !

4) Demonteer de vier bouten (1) van de veerbevestiging op de __!}) ___ i_ii i_ì_J

traverse; verwijder de ringen en de twee veerstroppen (3).
5) 'Licht de steunplaat (2) van het handremmechan;smeop, en

_trekMondeveertage - naarlinksweg. . ._

6) Breng de nieuwe veer van links af op haar plaats, met de veel ! / ///_

beugel-moetennaar vorentoe. (N. B. - De bovenveervan be-
drijfswagens heeft 7 inplaats van 6 bladen, en ó inplaats van
4 veerbeugels). // -"

7) Monteer de stroppen (3), de handrem-steunplaat (2), de be- //
vestigingsbouten (1), met ringen, _en zet deze laatste vast met contr, si. m. /;

10+1/-lkgm. dopv. 17 en "_ l/ /8) Breng de veeruiteinden tussen de veerhanden (7), links en verl. st. «"
rechts, monteer de veerbouten (8), draai de moeren (6) aan ringsl, v. 16

en dan een kwart slag terug, alvorens de splitpennen (5) te _-_'_._.._..._
monteren. .. J" ì

Attentiel - De moeren (6) mogen in geen geval vast worden Jaängedraaid; de veer moet vrij op de veerbouten kunnen be-
wegen. _ Ó

9) Monteer de wielen, zet de wagen weer op de grond, en zet d_ contrs, si. m. ..

wieJmoeren vast met 6 + 1/ - 1 kgm. cop van 17 _ ì_........_...,.._._ ì_ì__

10) Controleer het toespoor (RM 406/A)
11) Controleer de wielvlucht (RM 312).
12) Manteer het benzinefilter, de batterijhouder, de batterij en pijpsl, v. 10

de twee verwarmingsbuizen, en breng de sierdeksels weer op

hunplaats, i_ "_ __ )

1,59 Totale tijd - RM: tm-310-3

- Mogelijk bijkomenS:

0, 20 13) Afstelling van het toespoor (RM 406/B)

0, 20 14) Afstelling wielvlucht (veer zonder_çentreerplaat)iRM 312)

0,40 15) Afstelling wielvlucht (veer met centreerplaat) (RM 312) Fig. 13
0, 60 16) Vernieuwing van _n of meer veerbladen (bij gedemonteerde

veer) (RM 311)
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0, 07 17) Vastklinken van een veerbeugel (veerbladen los)

0, 08 18) Reiniging der fusee-veerhanden v66r hermontage

311 - VERNIEUWING van één of meer VEERBLADEN (bij
gedernonteerde veer) (tig. 14).

- Op de werkbank -

1) Klem de veer in de bankschroef. Demonteer de moeren (1) en pijp- of steek
de bouten (2) van de veerbeugels, vervolgens de moer (3) en si. van 14
de torenbout (10), waarna het veerpakket uit de bankschroef
genomen en uit elkaar gehaald kan worden.

2) Reinig en inspecteer de véerbladen stuk voor stuk.
3) Voor hermontage van het veerpakket: klem de torenbout (10)

in de bankschroef, vet het hoafdblad (8) in, schuif het vei lig-
heldsblad (9) er omheen, en leg ze tezamen over de torenbout.
Monteer vervolgens de andere bladen (7, 6, 5 en 4), na ze
eerst te hebben ingevet. Draai de moer (3)op de torenbout r

vast, en haal de veer uit de bandkschroef, sleutel v. 14 '1
4) Ñbhteer de bouten en moeren van de veerbeugels; draai de ,3

moeren aan, maar nietvast, en stuik het schroefdraaduiteinde %
van de bouten in iuist voldoende mate op om het_er af lopen
vandemoertebeletten.

Attentie! - Door het te vast aanzetten van de veerbeugelmoe-
ren zou de geringe onderlinge verschuiving der veerbladen die
bij een normale veerwerking optreedt, belemmerd worden. De 5
twee veerbeugelbouten (A), het dichtst bij het midden van de
veer, hebben een verzonken schroefkop. Hier nooit een bout 6
met gewone zëskantige kop monteren!

70, 60 Totale ti id - RM: tm-311-3

- Mogelijk biikomend: i

0,07 5) Vastklinkenvaneenveerbeugel.

0, 07 6) Vernieuwing van een veeroogbus (veer gedemonteerd) 8
N.B. - Er wordt aan herinnerd, dat de bovenste veer van 10 _i:í 9

• Bedrijfswagens één blad en twee veerbeugels mé_r heeft. =

Fig. Iq.
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312 -METING, resp. AFSTELLING van de WIELVLUCHT
(tig. i5)

A) Meting van de wielvlucht

Tevoren overtuige men zichn ervan dat:

1) het eventueel slingeren van de velg 2 mm niet te boven gaat,
2) De wiellagersgeen abnormale speling vertonen,
3) de bandenspanning links en rechts gelijk is,
4) er geen veerblad gebroken is en geen veer los zit,
5) de carrosserie achteraan links en rechts even hoog staat.

Stel de wagen op een zuiver horizontale vloer, met de voor-
wielen precies recht vooruit gericht, en gebwuik een schiet-
Ioodaan een dubbele winkelhaak (zíe fig. 15) om op de schaa
verdeling onderaan de wielvlucht te kunnen aflezen.
Deze dient uiteraard voor het linker en het rechter wiel gelijk
te zijn, doch in de präktijk _:is een zekere afwljking toelaat-
baar. Bedraagt het verschïl tussen de afgelezen waarden links

en rechts m6_r dan twee mm, dan moet de grootste wie lvlucht
verminderd en de kleinste vermeerderd worden tot het gemid_
delde der beide aflezingen, dçs toh 15 indien aan de ene kant Fig. 15
10 en aan de andere zijde 20 zou zijn afgelezen.
Hiertoe moet de veer ten opzichte van haar inklemplaats op

de traverse een klein eindje in dwarsrichting worden verscho-
ven; zie onder B).

0, 27 Totale tijd - RM: tm-312/A-1

N.B. - Voor de meting der wielvlucht zijn zeer doelrnatig he!
Wilmonda-toestel LAV (fig. 16) en het optische apparaat van j
OPA. Bij alle twee is uiteraard een gebruiksaanwijzing ge-
voegd. Zie ook het hoofdstuk "Gereedschappen", pag. 16 en
17.

B) Afstelling van de wielvlucht, na meting (bij wagen met
veer zonder contreerplaat)

Draai de vier bouten waarmee de bovenveer op de traverse
bevestigd zit, slechts enkele slagen los, N_t voldoende om de pijpsl.v. 17
veer verschuifbaar te maken. Verplaats dan de veer in dwars-
richting door boven tegen dat wiel te duwen waarvan de wiel-
vlucht moet worden verminderd. Zodra de aflezing links en
rechts gelijk isgeworden, zet men de genoemde bouten weer
vast met 10 + 1/- 1 kgm. contr, sl.m.

dop v. 17 en
verlengstuk Fig. 16
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0, 20 Totale tijd - RM: tm-312/B-1
N.B. - Bij sommige wagens kan de bovenveer van een centreerplaat zijn voorzien, waarvan de uiteinden tegen
de beide voorbeugels stuiten. Buig in dit geval het uiteinde van de centreerplaat aan die zijde omhoog, waar-
van de wielvlùcht dient te worden verminderd. Stel hierna als boven omschreven de wielvlucht af en buig de
uiteinden van de centreerplaat zodanig dat deze tegen de veerbeugels stuiten.

0, 67 Totale tijd, RM: tm-312/C-1 (Afstelling wielvlucht, bij wagens waarvan de bovenveer een centreerplaat heeft).

313 - DEMONTAGE en MONTAGE van de ONDERSTE VOORVEER (tig. 17/18)

N.B. - Van deze veer bestaan twee typen:

1. De onderste voorveer nr. 344. 713 heeft een 4de, 5de, 6de, 7de en 8ste blad met trapezium-vormigb
uiteinden, een afstellingsblad en 6 veerbeugels. *_

2. De onderste voorveer nr. 356. 423 heeft een 5de, 6de en 7de blad met rechthoekige uiteinden, géén af-
stellingsblad en g66n veerbeugel om het de blad.
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,- Demontage -

1) Demonteer de twee wielsierdeksels, draai de wielmoeren los, zet de wagen vooraan op blokken en verwijder wielomsl, of

de wielen .......... pijpsl, v. 117_
2) Demonteer, links en rechts, de splitpennen (2), de moeren van de veerbouten. Druk zonodig met een krik de steeksl, v.

veer omhoog om de veerbouten gemakkeli jker uit de onderste fusee-veerhanden te kunnen halen
3) Demonteer de twee moeten (11) en ringen (10), waarmee de _m van de Voorsteven-ondersteuningsbuis op de pijpsl, v. 21

veer-tapeinden (4) is bevestigd.
4) Demonteer de vier bouten (12) en r|ngen (13), waarmee de beide armen van de voorsteven-ondersteuningsbuis pijpsl, v. 17.

aan weerszi[den tegen de traverse zijn bevestigd. Trek de armen_zo ver mogelijk weg en ondersteun ze met een
krik om vervorming van de wielkasten te voorkomen.

5) Demonteer de bout (15), van de ondersteuning der motortransmissie-groep, de bout (16) van de ophanging der pijpsl, v. 19 + 17
uitlaatbuizen, en de drie bouten (17) van de flensverbinding tussen uitlaatbuizen en afvoerpijp, steeksl, v. 14

6) Draai de moeren (6) onder de-_eerst_'_pën (5) zo ver nr_ëlijk los, zonder ze van de bouten (4) af te draaien; steeksl, v. 21
demonteer de twee bouten (8) en ringen (7) van de veerbevestiging onder tegen de traverse, pijpsl, v. 19

7) Draai de twee veerstroppen (5) naar voren, en haal de veer - op de kant gelegd - naar opzij weg.

- Montage -

8) Breng de veer (9) op haar plaats onder tegen de traverse, met de torenbout (1) in de daarvoor bestemde halte.
• 9) Monteer de twee veerstroppen (5), de t_.ee bouten (8) - slechts twee of drie draadgangen - en de [.nge,_ (7). contr, si. m. bek v. 21

Draai afwisselend de moeren (6) en de bouten (8) aan. en dop v. 19
Vastzetten met 10 + 1,/- 1 kgm.

10) Breng de twee armen van de voorsteven-ondersteuningsbuis op hun plaats op de tapeinden (4), ook de ringen
(10) en de moeren (11), maar draai deze nog niet aan, teneinde de montage van die armen aan weerszi[den te-
gen de traverse te vergemakkeli jken.

11) Voer de laatstgenoemde montage uit, met de vier bouten (12) en ringen (13), terwijl onder de voorsteven-onder" contr, si. m. dop v. 17
steuningsbuis een krik is geplaatst. Vastzetten met 4 + 1,/- 1 kgm. Krlk weghalen.

12) Draai de twee moeren (11) vast. pijpsl, v. 21
13) Monteer de bouten (15 en 16) en de bouten met moeren (17), nader aangeduid onder 5) hierboven. Moeren op id, v. 19 & 17

(17) _aMï:ettên met 1, 7 + 0, 3,/- 0, 3 kgm. contr, si. m. bek v. 14
14) Zet een krik onder de veer en breng de uiteinden in de onderste fusee-veerhanden. Monteer de veerbouten

(14), de moeren (3) en de splitpennen (2). Moeren niet v_stdraaien; zie RM 309. steeksl, v. 16
15) Monteer de wielen, haal de blokken onder de wagen weg, zet de wlelmoeren väst met 6 + 1,/- 1 kgm, en contr, si. m.

monteer de sierdeksels, dop van 17
16) Controleer het toespoor (RM 406/'A).
17) Controleer de wielvlucht (RM 312).

2, 39 Totale tijd - RM: tm-313/A-3 (onderste voorveer)

3, 30 Totale tijd - RM: tm-313,/B-3 (onderste en bovenste veer)

- Mogelijk bi jkomend:

0, 20 18) Afstelling van het toespoor (RM 406,/B)

0,20 19) Afstelling wielvlucht, zonder centreerplaat (RM 312)

0,40 20) Afstelling wielvlucht, met centreerplaat (RM 312)
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0, 60 21) Vernieuwing van _6n of meer veerbladen (veer gedemont. ) (RM 311)

0, 07 22) Vastklinken van een veerbeugel

0, 08 23) Reiniging der fusee-veerhanden vöór hermontage.

313/C - DEMONTAGE en MONTAGE van de ONDERSTEVOORVEER (wagentype L4)

N.B. - Het is in dit geval niet nodig, bij veerdemontage, om de ophanging van de uitlaatpijp en de bevesti-
ging van de armen van de voorsteven-ondersteuningsbuis los te maken.

- Demontage-

Demonteer de wielsierdeksels, draai de wielmoeren los, zet de wagen op blokken, en neem de wielen af. wielomslag of pijpsl.
Demonteer, links en rechts, de splïtpennen, moeten (2- tig. 18bis) en veerBouten (3), eventueel de veer van 17
omhoogdrukkend met een krik om de demontage der veerbouten te vergemakkelijken.
Draai de voorste twee bouten (4) zo ver mogelijk los, en demonteer dë twee andere, pjjpsl.v. 21
Draai de twee veerstroppen (5) naar voren toe, en haal de veer naar opzij weg.
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- Montage -

Breng de veer op haar plaats onder tegen de traverse, met de torenbout in de daarvoor bestemde holte.
Breng de twee veerstroppen (5) in de goede _tand,. en schroef de twee bouten enkele draadgangen in. Draai ze
vervolgens om de beurt aan en zet ze vast met 10 + 1/- 11kgm (koppelcontrolesleutel met dop van 19).
Zet een krik onder de veer en breng de ulteinden in de onderste fusee-veerhanden. Monteer de veerbouten (3)
de moerer_(2) en de splltpennen. Moeren niet v_stdraaien; zie RM 309 (steeksleutel van 16).
Monteer de wielen, en haal de blokken onder de wagen weg, zet de wielmQeren vast met 6 + 1/- 11kgm, en
monteer de sierdeksels. _
Controleer het toespoor (RM 406/A) en de wielvlucht (RM 312).

O,90 Totale tijd - RM: tm-313/C-3 (onderste voorveer)

1,85 Totale tijd - RM: tm-313/D-3 (ondë_te en bovenste veer)

- Mogelijk bijkomend:

O,20 Afstelling van het toespoor (RM 406/B)

O,20 Afstelling wielvlucht, zonder centreerplaat (RM 312)

O, 60 Vernieuwing van _n of meer veerbladen (vee_gedemont.) (RM 311)

O,07 Vastklinken van ee_i veerbeugel

O,08 Reiniging der fusee-veerhanden v66r hermontage.

314 - SMER!NG van de VOORVEREN (onder de wagen)

1) Demonteer de wielsierdeksels, draai de wielmoeren los, zet de wagen vooraan op blokken, en neem de wielen wielomslag
af. Koppel de batterij af. -

2) Reinig de beide voorveren met benzine en een kwast, enb blaas ze met perslb¢ht droog. (Zo nodig _6rst de
modder, enz. van de veren afschrapen.)

3) Draai alle veerbeugelbouten los, wrik telkens _i'weeblader_ met een schroevendraaier van elkaar, en "veeg"
dan vet ertussen met behulp van een dik ingevet dun veerblad. Weghalen wat er buitenop blijft zitten.

4) Draai de moeren op de veerbeugç!bouten weer aan, maar niet vast; zie RM 311. pijpsl, v. 14
5) Monteer de wielen, haal de blokken onder de wagen weg, zet de wielmoeren vast met 6 + !/-1 kgm, en toon- contr, si. m.

teer de sierdeksels, dop van 17

1, 17 Totale tijd - RM: tm-314-1
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315 - METING, resp. AFSTELLING van de FUSEEPENHEL-
* LING (fig. 19)

A) Meting

Plaats de wagen op een horizontale vloer en controleer de
volgende punten:
1).de bandenspanning (RM 301)
2) de hoogte (stand) van de carrosserie (wagen op de grond)
3) het toespoor (RM 406)
4) de wielvlucht (RM 312)
De fuseepenhelling wordt bepaald door te meten, hoeveel de
fusee open neer gaat bij het zwenken van de w.ielen over eer
hoek van 25 graden (voor het buitenste wiel in de desbetref-
fende bocht). De fuseepenhellmg bij de PL 17 moet 1° 40'
(1 graad en 40 minuten) bedragen; zie fig. 19.
De meting van deze hoek kan eenvoudíg en vlug geschieden
met behulp van het Wilmonda-_töèstël LAV (fig. 16) of het Milmonda LAV
optische apparaat van OPA.

0, 47 Totale tijd - RM: tm-315/A-1

B)Afstelling

Hierbij zijn twee gevallen te onderscheiden:
lste geval - Tussende gemeten fuseepenhelling voor het lin-
keren het rechter wiel bestaat minstens 1°. verschil:
De nastelling geschiedt door middel van de bovenveer.
Draai de vier bouten (1) los, waarmee de veer op de traverse pljpsl.v. 17
(3) bevestigd is, en druk het ene of het andere veeruiteinde
iets naar voren of naar achteren, alnàargelang de fuseepen-
helling moet worden verklëind of vergroot.
Na controle-meting de bouten (1) weer vastzetten met 10 + contr, si. m.
1/-1 kgm. dop van lY

0, 67 Totale tijd - RM: tm-315/B-1

2de geval- De fuseepenhelling is minstens 45' _ 1° te klein
voor elk geval_
De nastelling geschiedt nu door middel van de traverse.
Draai de klembout (2) van de flexibele koppeling onder aan pijpsl v. 12
de stuurkolom los. " " Fig. 19
Neem de batterij weg en draai de bout los, waarmee het lin - -
ker deel van de batterijhouder op de steunplaat van het hand- pijpsl.v. 10
i-emmechanismebevestigd is.
Draai de drie bouten (5) van de flensverblnding tussen uitlaat- steeksl.v. 14
buis-en afvoerpijp los.
Plaats aan elke zijde een krik in de daartoe bestemde kom
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onder de carrosserielangsbalk (vóóraan), en breng deze om-
hoog totdat de wielen net vrij van de grond komen. Zet een
derde krik ònder het midden van de centrale voor_rug-tra-
verse. Draai de zes bouten (4) los, waarmee het buisvormige pljpsl, v. 23
deel van de (voorste) traverse in de carrosserieromp beves-
tigd is.
Krik de centrale voorbrug-tra.verse een beetje omhoog om
de fuseepenhelling te vergroten, of laat ze iets zakken om
deze hoek te verkleinen.
Zet na de afstelling de zes bouten (4) vast met 13 + 1, 5/ contr, si. m.
- 1, 5 kgm. Haal de kriks weg, en controleer nu eerst met het dop van 23
Wilmonda LAV-apparaat, of de fuseepenhelling nog klopt.
Draai de drie bouten (5) van de uitlaatleiding weer vast, maar
controleer daarbij, of hier geen wringing optreedt, contr.ssl, m.
Het aandraaikoppel is 1, 7 + 0, 3/- 0, 3 kgm. dop van 14
Zet de bevestigingsbout van de l inker batteri jhouder weer pijpsl, v. 10
vast, monteerde batterij, en draai de bout (2) aan met 2, 4 contr, si. m.
+ 0, 2/" - 0, 2 kgm. dop van 12 )

,14 Totale fíjd - RM: 315/C-1 (SERIE-m0tor)

•- bij TIGRE:
De ver.binding met de uitlaat-afvoerpijp heeft hier geen 3, /-
maar6 bouten,die Iosgedraaidenweervastgezetmoeten 2_
worden.

316 - CONTROLE of VERNIEUWING van een VOOR-SCHOI_ -
DEMPER(tig. 20/21)

Belangrijk! - ,3

Het komt er bijzonder op aan, dat bij het demonteren, mon-
teren of onderzoeken van de schokdempersnooit op het huis
of de stang wordt geslagen. De geringste deuk in het huis kan
een vrije verplaatsing van de zuiger verhinderen, en met
slaan op de stang ruineert men vrijwel zeker de pakking, waar
door uiteraard lekken zullen ontstaan.
Grijp de stang ook nooit met een tang vast, en tracht niet, he
oogstuk er van af te schroeven, daar dit zonder het gebruik
van speciaal gereedschap onvermijdelijk tot vernieling van de
stangresulteert. 6
Probeer verder nooit, een schokdemper open te maken; dit
dient uitsluitend door de fabrikant te geschieden, en een gede
monteerde schokdemper wordt niet meer door gatantie gedekt°

Fig. 20 - Samenstelling schokbreker-voor
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N.B. -Het nogal eens toegepaste "huismiddeltjë" om de wer-
king van schokdempers te "controleren" - de carrosserie op
de spatborden naar beneden drukken, om dan na te gaan, hoe
snel of hoe langzaam ze weer omhoog komt - heeft al hele-
máál geen zin bij dempers van het fabrikaat De Carbon, in
aanmerking genomen hun contructie en werkwijzè. Slechts
een proefrit met voldoende snelheid over gevarieerde wegdek-
ken biedt gelegenheid om te controleren, of de schokdempers
hun taak nog naar behoren vervullen.

Attentiel - De achter-schokdemper van bedrijfswagens zien
er net zo uitals die v66raan, maar zijn in feite verschillend.
De vóör-schokdempers van zowel de personenauto's als de be-
dnjfswagens zijn op het huis gemerkt met het getal 441, en
hebben een ingedrukte lengte (stang naar binnen) van 378 mrr

- E.

De achter-schokdempers der bedrijfswagens zijn gemerkt met E

4364 en sinds 12november 1959 geel geschilderd. Hun inge-
drukte lengte is 468 mm. co

(/)

-Demontage- G), "_1) Demonteer het wielsierdeksel, draai de vijfwielmoeren los, wielomslag ._
en zet de wagen vooraan op blokken. Demonteer dan de moe- ®

ren en het wiel. -_
2) Plaats een krik onder de veerhand van de onderste veer, en -a

di'uk de voortrein in lichte mate omhoog. _
Draai de twee moeren (4) Ibs (tig. 20), maar niet van de bou- pljpsl, v. 12 ._c
ten _f. Demonteer de moer (5), de twee ringen, en de schok- en 2l
demper-bevestigingsbout (3).

3) Demonteer de moer (2), de twee ringen en de hout (1), waarnc pijpsl, v. 21
de schokdemper kan worden weggenomen.

4) Controle van de schokdemper (tig. 21)
Druk de stang binnenwaarts totdat men hem duidelijk voelt •
stuiten. Devoor het indrukken vereiste kracht is 20 kg.
De afstand A tussen het uiteinde van het huis en dat van het
oogstuk op de stang moet minstens 60 en hoogstens 75 mm be-
dragen. Meet men 80 mm, dan behoeft de demper nog niet
direct te worden afgekeurd, maar is vernieuwing toch twel
raadzaam als de wagen geregeld vol-bezët, resp. met zware r
lading moet rijden. De stang van de schokdemper moet uit
zichzelf naar de ontspannen stand terugkeren.

- Montage (fig. 20) -

5) Plaats de schokdemper - met de klemveer van de fabriek er FJg. 21
nog aan - bovenaan in de vaste bevestigingsarm (7) en onder-
aan tussen de heffteO van de reactie-arm (6). Monteer de



317

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap

bout (1), de twee ringen en de moer (2); deze nog niet vastdraaien.
6) Breng met behulp van de krik onder de veerhand de reactiearm zodanig omhoog of omlaag, dat het gat in de

silentbloc met de beîde gaten in de reactie-arm gelijk valt, en monteer de bout (3), de twee ringen en de moe
(5); deze nog niet vastzetten. Draai de krik omhoog teneinde de eerdergenoemde klemveer te kunnen weghalen.

7) Monteer het wiel en de vijf wielmoeren, haal de wagen van de blokken af, zetde moeren vast met 6 +1/-1 contr. si. m,

kgm,enmonteerhetsierdeksel, dopvan17
8) Draai moer (2) vast met ( + 1/- 0 kgm, moer (4) met 4.+ O,5/' - 0, 5 kgm, en moer (5) net als (2). contr, si. m. doppen

21 & 14
0, 53 Totale tijd - RM: tm-316/A-1 (één schokdemper)

0,92 Totaletijd- RM:tm-316/B-1(tweeschokdempers) .......

- Mogelijk bljkomend:

0, 27 9) Vernieuwing van de rubber in een schokdemperoog (schokdemper
gedemonteer) 2

317 - VERNIEUWING van de RUBBERin een VOOR-SCHOK-
DEMPER-OOG (schokdemper gedemonteerd) (fig. 22)

- Demontage -

1) Neem een slagstuk van 17 mm diameter en 40 mm lengte (1) en
een even lang stuk buis van 19 mm binnendiameter, en plaats
deze elk aan een kant van het oogstuk tussende bekken van een
bankschroef. Persaldus de binnenbus uit de rubber, en werk deze
laatste met een schroevendraaier uit het oog (zie ook "Gereed-
schappen ").

- Montage -

2) Dompel het nieuwe rubber deel in zeepwater, druk het in het oog
en pers met behulp van de bankschroef de binnenbus er in.

0, 27 Totale tijd - RM: tm-317-3

Fi9, 22
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318 - DEMONTAGE en MONTAGE van een REACTIE-ARM
( tig. 23)

- Demontage -

1) Demonteer het wielsierdeksel, draai de vijf wielmoeren los, wielomslag
en zet de wagen vooraan op blokken. Demonteer dan de moeren
en het wiel.

2) Demonteer de twee moeren (12), de twee ringen en de twee steek- & pijp-
bouten(3). si.van14

3) Demonteer de moer (10), de twee ringen en de bout (4) van de pijpsl, v. 21
schokdemperbevestiging; de twee moeren (9), ringen en bouten steeksl, v. 17
(5) welke de twee halve reactie-armen (11) met de veerhand_- pijpsl, v. 14
silentbloc (7) verbinden.

- Montage -

4) Verbind de twee halve reactie-armen aan de veerhand-silent-
bloc (7) met de twee bouten (5), ringen en moeren (9); monteeJ
de schokdemperbevestlgingsbout (4) met ringen en moer (10), en
de twee bouten (3) met ringen en moeren (12); g_én van deze
moeren nog vastdraaien.

5) Monteer het wiel en de vijf wielmoerenihaal de wagen van de wielomslag
blokken af, zet de moeren vast met 6 + 1/- 1 kgm, en monteer contr, si. m.
hetsierdeksel, dopvan17

6) Zet nu de moeren ( 9 en 12) vast met 4 + 0; 5/- 0, 5 kgm, en contr, si. m.
de moet (10) met 8 + 1/-1 kgm. doppen 14/21

0, 56 Totale tijd - RM: tm-318-3

319 - VERNIEUWING van een REACTIE-ARM-SILENTBLOC
(fusee-zijde) (fig. 23) wielomslag

pijpsl, v. 21
- Demontage - steêksl, v. i7

1) Demonteer het sierdeksel, draai de wielmoeren los, zet de wa- pijpsl, v. 14
gen vooraan op blokken, demonteer de moeren en het wiel.

2) Draai de moer (10) los; demonteer de twee moeren (9), ringen
en bouten (5), vervolgens de rnoer (6), de ring en de silentbloc-
bout (8); daarna de silentbloc (7) zelf.

3) - Montage -

3) Monteer de nieuwe silentbloc aan de onderste veerhand met de
bout (8), ring en moer (6); deze nog niet vastdraaien.
Brengde twee silentbloc-gaten tussen de gaten in de halve re-
actie-_armen - met gebruik van krik - steek de twee bouten (5)
er doorheen, en monteer de ringen en moeren (9), maar zet de-
ze nog niet vast.
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4) Monteer het wiel en de vijf wielmoeren, haal de wagen van de blokken, zet de wielmoeren vast met 6 + 1/-1
kgm, en monteer het sierdeksel.

5) Draai de moer (6) vast met 12 + 2/' - 1 kgm, de moeren (9) met 4 + O, 5/-O, 5 kgm, en de moer (10) met 8 + i_ contr, si. m. doppen v.
- 1kgm. 17,21en14

O, 46 Totale tijd - RM: tm-319/A-3 (_n silentbloc)

0,63 Totale tijd - RM: tm-319/B-3 (twee silentblocs van één arm)

1, 17 Totale tijd - RM_.tm-319/C-3 (vier silentbloc$ van beide armen)

12 11

10 ó
Fig.23

8 7
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320 - CONTROLE of VERNIEUWING van een ACHTER- \\! ' ._'_, \1\ ._

SCHOKDEMPER(bij personenauto) (tig. 24/25) ".

Belangriik! ,_

Het komt er bijzonder op aan, dat bij het demonteren, monteren
of onderzoekenvande schokdempersnooitop het huisof de 5
stang wordt geslagen. De geringste deuk in het huis kan een
vrije verplaatsing van de zuiger verhinderen, en met slaan opde
stang ruineert men vrijwel zeker depakking, waarna lekken
niet kunnen uitblijven.
Grijp de stang ook nooit met een tang vast, en tracht niet, het
oogstuk er van af te schroe.ven,daar dit zonder het gebr0ik van
spèciaal gereedschap onvermuidelijk in vernieling vän de stang
resu I teer t.
Probeer Verder nooit, een schokdemperopen te maken; dit dient j.J
uitsluitend door de fabrikant te geschieden, en een gedemon-
teerde demper wordt niet meer door garantie gedekt.

N. B. - Hetnogal eens toegïPaste "huiì,middeltje" om de wer-
king van schokdempers te _controleren - de carrosserie op de
spatborden naar beneden drukken, omdan na te gaan, hoe snel
of hoe langzaam ze weer omhoog komt - heeft helemáál geen 8
zin bij dempers vanhet fabrikaat DëC_arbon, in aanmerking ge-
nomen hun constructie en werkwijze. Slechts een proefrit met
voldoende snelhied over gevarieerde wegdekken biedt gelegen-
heid om te controleren, of de schokd_empershun taak nog naar
behoren vervullen.

- Demontage -

1) Demonteer het wielsierdeksel en draai de vijf _ielmoeren los. wielomslag ....Zet de wagen achteraan op blokken, demonteer de vijf moeren «'_'_:6_::h._h
en het wiel. :' 1 !

2) Plaatseen krik onder het aluminiumhuis op het achterasuitein- _2 ttde en breng dit ver genoeg omhoóg om de schokdemperbevesti- i

ingen te ontlasten. Demonteer, van de koffer uit, de contramoe steeksl, v. _ _i_i

_l) endemoer(2), enverwijder debovenstekom(3) ende 17en _ _
bovenste rubber (4). A

3) Dem0nteer de moet (8) met de twee ringen, en drijf de beves- steeksl, v.

tigingsbout (7)uit het schokdemperoog. Verwiider de schok- 19 en 21 _._.._._ _-_-_.ì_llF

demper, nog voorzien van de onderste kom (6) en rubber (5). _ï.___. .... í_4) Controle van de schokdemper (tig« 25)
Druk de stang binnenwaarts totdat men hem duidelijk voelt
stuiten. De voor het indrukken vereiste kracht is 20 kg. De af- Fig. 24
stand C tussen het uiteinde van het huis en de onderste kom,
dragend op de borst vande stang, moet tussen 15 en 30 mm lig-
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gen. Meet men 35 mm, dan kan de demper nog wel dienst doen,
maar is vernieuwing toch raadzaam indien de wagen geregeld
zwaar beladen wordt.

De stang van de schokdemper moet vanzelf naar de ontspannen
stand terugkeren.

- Montage -

5) Verwijder van de nieuwe schokdemper de twee moeren (1 en 2), steeksl.v.
de kom (3) en de rubber (4). Haal de klemveer van de stang af. 6 en 17

6) Breng de schokdemper, na de onderste kom (6) en rubber (5) op
de stang te hebben geschoven, van onder de wagen af op zijn
plaats, en steek de bevestigingsbout (7) door het oog en door
het gat van de schokdempersteun aan de achteras.
Zet de moer (8) nog niet vast.

7) Druk met de krlk het achterasuiteinde enigszins omhoog, ten-
einde de rnoer (2) op het stanguiteinde te kunnen schoreven, na steeksl, v.
eerst nog de rubber en de kom tehebben gemonteerd. Draai de 17 en 6
moer (2) tot het einde van de schroefdraad, en zet dan de con-
tramoer (1) er op vast.

N.B. - Voor de goede orde zij nog vermeld, dat de afstand steeksl, v. 21
A: 33, 5 + 0, 5/- 0, 5 en B: 56 + 1/- 0 mm bedraagt (fig. 24) contro slom.
Draai de moer (8) vast met 9 + 1/- 1 kgm. dop van 21

8) Monteer het wiel met de vi jf wielmoeren, haal de wagen van de contro si. m.
blokken af« zet de moeren vast met ó + 1/- 1 kgm, en monteer dop van 17
het slerdeksel.

0, 67 Totale ti jd - RM: tmt-320/A-1 (één achter-schokdemper)

1, 26 Totale tijd - RM: tmt-320/B-1 (twee achter-schokdempers)

FiE. 25
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321 - VERNIEUWING van de RUBBERin een ACHTER-SCHOK-
DEMPER-OOG (schokdemper gedemonteerd) (zie RM 317 1 2 3

0, 27 Totale tijd - RM: tm-321-3

322 - AFSTELLING AXIALE SPELING ACHTERWIELNAAF
(incl. DEMONTAGE en MONTAGE) (fig. 28/29)

- Demontage -

1) Demonteer de sierdekseldop en de centrale bout (die in het wielomslag
sierdeksel blijftzitten). Draai de vijf remtrommelboùten los, pi jpsl_v_21
zet de wagen achteraan op blokken, demonteer dan de vijf
bouten, met hun rlngen, en haal het wiel met de trommel weg ,-

2) Demonteer de vier moeten (1), waarmee naaf, lagerhouder en• pijpsl.v. 14
rëmankerplaat op het achterascarter bevestigd zitten. Om de
lagerhouder uit het carter te kunnen trekken, mag dit heel J
licht met de gasbrander worden verwarmd indien, wegens de _ /

: nabijheid van de benzinetank, bijzonder voorzichtig te werk 5 ,-_

i wordt gegaan. Zo nodig kan men nog met een houten of rubbei J
hamer tegen de lagerhouder-tapeinden tlkken. /
Hang de vrijgekomen remankerplaat zodanig op, dat een on-
gunstigebelastingvan de remleidingwordtvermeden, i

3) Maakhet achterascarter schoon. J

- Afstelling der speling ( fig. 29) - J

Reinlgde lagerhouder. Controleer, of de beide kogellagers
_2 en 7) in goede staat verkeren en voldoende smering hebben
(RM 323). V66r de afstelling moet ook nog worden nagegaan
of het lager (7) goed tegen de naaf en de lagerhouder draagt,
bij (12)en (13).
Plaats het samenstel op een zuiver vlakke ring (11), •leg een
lineaal over de lagerhouder Zoals tig. 29 aangeeft, en meet
de afstand J tussen de l ineaal en de borst van de naaf. Er
moeten nu stelringen (4) worden gekozen tot een dikte van J
+ 0, 10.

- Montage - 7 8 9 I 0
4) Controleer, of het achterascarter in goede conditie is, meer

speciaal of er geen tekenen zijn, dat de buitenring er in heeft
rondgedraaid. In dat geval moet de achteras worden vernieuw_
(RM 328).
Verwarm het carter in lichte mate, en monteer de lagerhouder
naaf en remankerplaat, met de langste twee tapeinden onder- contr, si. m.dop Fig. 28
aan. Monteer de ringen en de moeren (1), en zet deze vast van 14
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met 2, 8 + 0, 3/- 0, 3 kgm.
5) Monteer wlel plus remtrommel, draai de vijf bouten handvast

in, en controleer, of het wiel geheel vrij maar zonder over-
matige speling roteert.
Haal de wagen van de blokken af, en zet de vijf remtrommel- contr, sl.m. dop
bouten vast met 10 + 1/- 1 kgm. Bevestig het sierdeksel (16) van 21
met de centrale bout, en monteer de dop (15) er in.

0, 49 Totale tijd - RM: tm-322-1 13
- Mogelijk bijkomend -:

0, 20 6) Demont. en mont.de tape|nden bij lagerhouder-vem|euwing. _

0, 93 7) Demontage en montage van de benzinetank (Groep 6) 7
Attentie - Ter voorkoming van gestoorde radio-ontvangst (wordt
sinds oktober 1_59 een schroefveer met massacontact (via de
carterachterwand) in de centrale naafboring gemonteerd. Voor
details, zie Plaat 15.

3
323 - DEMONTAGE en MONTAGE (of SMERING) der

ACHTERWIELLAGERS, incl. AFSTELLING AXIALE 11
SPELING (fig. 29)

- Demontage -

1) Demonteer de naaf met lagerhauder (RM 322).
2) Monteer provisorisch twee remtrommelboùten in de naaf (10),

en klem op de koppen van deze bouten de naaf plus lagërhou- Fig. 2g
der in een bankschroef vast.

Sla de omgezette rand van het borgplaatje (5) weer vlak, en pijpsl.v. 38 1demonteer de grote, centrale mo_ (6);-deze heeft linkse
draad bij de linker naaf.
Monteer de Wilmonda-trekker DEW (tig. 5) op de lagerhouder W|lmonda DEW
tapeinden, en duw de er bij behorende dop in de naafboring.
Verwarm de lagerhouder (3) enigszins met de gasvlam, en
draai dan de centrale trekkerbout aan totdat de beide lagers
(2 en 7) vrij zijn gekomen. Het lager (7) blijft op de naaf zit
ten en wordt hiervan verwijderd met de Wilmonda-trekker Wilmonda Tax
TAX, waarbij de dop in de naafboring opnieuw dienst doet.
Demonteer de afdichtingsring (8) en de afstandsring (9).

3) Reinig en inspecteer alle delen.

-Montage- 1 _ b IIl  ' l4) Smeerde twee lagers met vet in, verwarm de lag.erhouder (3)
enigszins, duw het lager (7) er in, vervolgens de afdichtings
ring (8) en de afstandsrlng (9). _.....
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Druk ddarna de naaf door de lagerbinnering met behulp van
eanpers (of desnoodseen bronzen doorslag).
Vul de lagerhouder voor ongeveer 2/'3 met vet.
Meet de speling tussen het buitenvlak vsn de lagerhouder en
de borst op de naaf (RM 322). Monteer steiringen (4) van de
hieruit afgeleide dikte; vervolgens het lager (2), het borg- contr, si. m. dop
plaatje (5) en de moer (6), vast te draaien met 23 + 2/"- 3 van 38

5) Monteer de naaf met lagerhouder (RM 322). 3
3

1,04 Totale tijd - RM: tm,323/A-4 (Eén naaf) 5
2, 08 Totale tijd - RM: tm_-323/B-4 (twee achternaven)

4,02 Totale tijd RM: tm-323/C-4 (vier naven)

- Mogelijk bijkomend: , 2 '1

0, 20 ó) Demont. en mont. der tapeinden bij lagerhouder-'vernieuwing \

324- VERNIEUWING van een VEERARM-RUBBER(fig. 30/31) 4

- Demontage -

1) Demonteer het wielsierdeksèl, draai de vijf remtrommelbouten wielomslag Fig. 30
los, zet de wagen achteraan op blokken, demonteer de vijf oijpsi, v. 21
bouten, en neem het wiel met de remtrommel weg.

2) Maak de schokdemperbevestiging los, en demonteer naaf, pi jpsl. v. 21 en
lagerhouder en remankerplaàt (van het achtérascarter). 14 ._

3) Maak het borgplaatje (2) "open", demonteer de moer (1) en steeksl, v, 29
trek de hout (5) uit de veerarm.

4) Haal de twee expansiekonussen (3) uit de rubber (4), en dan
de rubber uit de veerarm.

N. B° - Als de konussen enigszins uitgeslagen zijn door de boL
(5), is het raadzaam, ze te vernieuwen°
Bij het Weei"monteren van de rubber in de veerarm moet het
dikste gedeelte bovenaan komen (fig. 31). De as X'Y' van de
elliptische doorsnede der rubberholte dient evenwijdig te lo-
pen aan de langas XY van de veerarm.

- Montage - /

;5/ Monteer de rubber (4) en de twee konussen(3) in de veerarm.
6i Monteer de bout (5*), het borgplaatje (2)en draai de moer (1)

vast. • steeksl, v. 29
7) Monteer de remankerplaat, naaf en lagerhouder, en zet de contr, sl. m. do 1'

vier moeren hiervan vast met 2, 8 + 0, 3/- 0, 3 kgm. van 14 3 \ \
8) Controleer de hoogte (stand) der carrosseie (RM 329). _'\

_vestig de schokdemper weer aan de achterassteun; moer id van 21 Fig. 31
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aandraaien met 9 + 1/- 1 kgm.
9) Monteer wiel en remtrommel met de vijf bouten, en zet deze

vast, met 10 + 1/-1 kgm., na de wagen van de blokken te idem wielom-
hebbengehaald. Monteer het sierdeksel, slag

1, 11 Totale tijd - RM: tm-324-3

- Mogelijk bijkomend -:

0,36 10) Afstelling der carrosseriehoogte, één zijde (RM 329)

0,55 11) Revisie van de naaf (RM 323) Ó

0, 37 12) Vernieuwing van een veerarmlager (RM 325). 5
325 -'DEMONTAGE en MONTAGE of VERNIEUWING van 4

een VEERAR_LAGER (fig. 32) --1213

- Demontage -

1) Demonteer het sierdeksel, draai de vijf remtrommelbouten los, wielomslag
zet de wagen achteraan op blokken, en demonteer wiel met pijpsl, v. 21
remtrommel. 7

2) Maak de schokdemper van de achteras los, en demonteer naaf, pijpsl, v. 21 en 8
lagerhouder en remankerplaat (van het achterascarter) (RM 322,14

3) Maak het borgplaatj e (8) "open", demonteer de moer (7) en de steeksl, v. 29 11
bout (9) van de veerarmbevestiging aan het achterascarter. 10

4) Demonteer de springring (1), de beschermingskap (2) en de
vertande bus (3); de draadring (10)en de tussenring (11) bl!jvel
op de vertande bus zitten. 9

Op en neer bewegen van de veerarm bevordert het Ioskomen i__ íî_ííî_í_i_

van de vertande bus. Speciaal gereedschap hiervoor is de
Wilmonda-trekker DET. (Bij gebruik daarvan moet de draad- Witmonda DET I- -_.=
ring (10) worden weggehaald). .I.; __

5) Werk nu met een schroevendraaier de veerarm los. j-
Trek met twee haakjes de buiten- en de binnenring van het
naaldlager (5) van hun plaats.

• N.B. - Somsis het noodzakelijk, de binnenring van het
naaldlager te verwarmen om hem van de ankerplaat af te kun-
nen trekken. Het lager moet dan worden vernieuwd.

Fig. 32
- Montage -

6) Met behulp van een passendstukje buis, en door middel van
een pers of in de bankschroef, drijft men de ingevette naald-
lager-buitenring in de veerarm. Druk de binnenring op de daal
voor bestemde kraag met de ankerplaat, en schuif dan de veer-
arm er overheen, maar monteer nog niet de vertande bus.
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7) Steek de bout (9) doç_rde veerarmrubber heen ( met de konussengoed op hun plaats!), en zet hem dan met het
borgplaatje (8) en de moer (7) in het achterascarter vast. steeksl, v. 29

8) Breng de vertande bus zodanig in de veerarm, dat hiermee de carrosseriehoogte aan die kant wordt afgesteld
(RM 329). Monteer de beschermingskap (2) en de springring (1).

9) Monteer de remankerplaat, naaf en lagerhouder, en zet de vier moeren hiervan vast met 2, 8 + 0, 3/-0, 3 kgm. contr, si. m.dop van 14
10) Bevestig de schokdemper weer aan de achteras. Monteer wiel en remtrommel met de vijf bouten, haal de wagen pijpsl, v. 21

van de blokken af, en draai de bouten vast met 10 + 1/- 1 kgm. Monteer het sierdeksel, contr, si. m.dop van 21

1, 59 Totale tijd - RM: tm-325-3 wielomslag

- Mogelijk biikomend:

0, 08 11) Vernieuwing van een. veerarm-rubber (RM 324)

0, 55 12) Revisie van de naaf (RM 323)
0,36 13) Afstelllng der carrosseriehoogte, één zijde (RM 329)

326 - DEMONTAGE en MONTAGE van een ACHTERVEER-ANKERPLAAT(fig. 32/'33)

- Demontage -

1) Demonteer het sierdeksel, draai de vijf remtrommelbouten los, zet de wagen achteraan op blokken, en demon- wielomslag pijpsl, v, 21
teer wiel met remtrommel.

2) Maak de schokdémper van de achteras los, en demonteer naaf, lagerhouder en remankerplaat (van het achteras- pijpsl, v. 21 en 14
carter) (RM 322),

3) Demonteer de moet en de bout van de veerarmbevestiging aan het achterascarter (RM 325). steeksl, v. 29
4) Demonteer de twee moeren (12)van de ankerplaatbevestigingsbouten (14) en- moeren (15) van de plaat waarop pijpsl, v. 21

de rubÇej_iveringsbuffer is gemonteerd. Het samenstel ankerplaat-veerstaven-veerarm kan nu worden weggeno-
men.

- Op de werkbank (tig. 32) -

5) Zet het samenstel in een bankschroef vast, en demonteer dan de springring (1), de beschermingskap (2) en de
vertande bus (3). De draadring (10)en de tussenring Cll) blijven in die bos zitten.
Op en neer bewegen van de veerarm bevordert het Ioskomen van de vertande bus. Doelmatig speciaal gereed
schap voor deze demontage is de Wilmonda-trekker DET. (Bij gebruik hiervan moet de draadring (10) eerst wor- Wilmonda DET
den verwijderd.

6) Werk nu met een schroevendraaier de veerarm (4) los, en trek met twee haakjes zowel de buiten- als de binnen
ring van het naaldlager (5) van hun plaats.

N.B. - Somsmoet de binnenring worden verwarmd om hem van de ankerplaat af te kunnen halen. Vernieuwing
van het lager is dan verkieslijk.

7) Drijf de veerstaven uit de ankerplaat, hamer & doorsl.

- Montage (tig. 32/'33) -

- Op dé werkbank:

8) Monteer de veerstaven in de ankerplaat hamer
9) Drijf de ingevette lager-buitenring in de veerarm, de binnenring op het daartoe bestemde, cilindrische gedeelte
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van de achterplaat. Houd dan deze plaat, met veerstaven,
tegen de achter-traverse, en monteer de twee bevestigingsbou-
ten, met ringen (13) en moeren (12), zonder deze laatste al va t aan te draaien

10) Monteer de twee bouten (14), met ringen en moeren (15); zet contr, sl. m. dop-
dan de veerbufferplaat aan de ankerplaat vast met 6 + 0, 5/- pen van 17 en
0,5 kgm., en de ankerplaat op de achter-traverse met 11 + 21 12
1/- 1 kgm.
Monteer de veerarm (4), met buitenring, op de binnenring van
het lager, maar breng de vertande bus (3) nog niet op zijn
plaats.

11) Monteer de bout (9), het borgplaatje (8) en de moer (7) de
veerarm aan het achterascarter, en let er op, dat daarbij de
konussengoed op hunLplaats in de veerarmrubber komen. 5teeksl. v. 28

12) Breng de vertande bus zodanig in de veerarm, dat hiermee de
carrosseriehoogte aan die kant wordt afgesteld (RM 329). Mon-
teer de beschermingskap (2) en de springring (1). tang JJ

13) Monteer de remankerplaat, naaf en lagerhouder, en zet de contr, si. m. dop
vier moeren hiervan vast met 2, 8 + 0, 3/- 0, 3 kgm. van 14

14) Bevestigde schokdemper weer aan de achteras. Monteer wiel ,1_

en remtrommel met hun vijf bouten, haal de wagen van de bloi_ _ iken af, en draai de bouten vast met 10 + 1/-1 kgm. Monteer id. van 21
het sierdeksel, wielomslag

2, 11 Totale tijd - RM: tm-326_-3 I_

- Mogelijk bijkomend:

0, 08 15) Vernieuwing van een veerarm-rubber (RM 324)

0,55 16) Revisie van de naaf (RM 323) Fig. 33

0,36 17) Afstelling der carrosseriehoogte, _6n zijde (RM 329).

327 - VERNIEUWING van één of meer TORSIEVEERSTAVEN
(tig. 34)

1) Demonteer de ankerplaat (RM326), en handel daarna op de
werkbank als volgt:

2) Demonteer de springrlng, de beschermingskap, de vertande bus_tang

de veerarm, Het is niet nodig om de naaldlagerringen te demor 17 16
teren. Drijf de veerstaven uit de ankerplaat (RM 326). hamer en door-

3) Demonteer de borgpennen (16), en sla met een hamer het kop- slag
pelstuk (17) van de veerstaven (18) af. Als de conditie ervan
te wensen overlaat, moet het worden vernieuw.

4) Monteer de nieuwe veerstaven in het koppelstuk, breng de hamer
borgpennen op hun plaats, en drijf de veerstaven in de anker- Fig. 34
plaat.

5) Monteer de anker_laat met w erstaven onder de waa_n (R/_
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2, 05 Totale tijd - RM: tm-327-3

- Mogelijk bljk0mend:

0, 08 ó) Vernieuwing van een veerarmrubber (RM 324)

0, 20 7) Vernieuwing van een veerarmlager (RM 325)

0, 55 8) Revisie van de naaf (RM 323)

0, 36 9) Afstelling der carrosseriehoogte, 6én zijde (RM 329).

328 - DEMONTAGE en MONTAGE van de ACHTERAS(fig.351

- Demontage - ,t 2 3 _1

1) Demonteer de wielsierdeksels, en draal de remtrommelbouten wielomslag pijF _ _ç.ílos. Zet de wagen achteraan boven een werkkuil en op blokker si. v. 21 (
Demonteer de genoemde bouten en neem aan beide zijden het
wiel met de remtrommel weg.

2) Maakbeideschokdempersvande achteraslosdoordemontage
van de bouten (10). pijpsl, v. 21

3) Maak de klemmen open waarmee de remleidingen op de achteras bevestigd zijn. Demonteer aan elke kant de vier moeren pijpsl, v. 14»

waarmeer naar, lagerhouder en remankerplaat op het achteras-
carter bevestigd zijn. Hang de vrijgekomen remankerplaten
zodanig op, dat de flexibele remleidingen niet ongunstig wor-

den belast. T

4) Demonteer de beide bevestigingsbouten van de uitlaatgeluid-
demper, maak de klembeugel van de verbinding met de uitlaat
pijp los, en verwiider de qeluiddemper om zo straks de achter-
as te kunnen weghalen (RM 120/A).

5) Maakdeveerarmenvandeachteraslosdoordemontagevande 7
bouten(9). steeksl,v.29

6) Maak de massakabel (4) en het T_-_tukder remleidlngen (6) var
de achteras los door de moer (7) en bout (5) te demonteren, pijpsl, v. 14 8

7) Buig het borgplaatje (2) open en draai de moer (11) los. De steeksl, v, 26
achteras kan nu worden weggetrokken. Demonteer dan verder pijpsl, v. 21
de moet, de ringen en de massakabel, en drijf de bout (1) uit
de rubber schijf van de flexibele verbindlng tussen achteras en Fig. 3_
achter-traverse (3).

8) Haal de genoemde, rubber schijf uit zijn houdef.

- Montage -

9) Plaats de rubber
verbindingsschijf in zijn houder, en breng de_

!

ze tussen de achteras-bevestigingsplaten van de achtertraverseJ

10) Monteer de bout (1), met borgplaatje, ringen, massakabelen /moer (11); deze aandraaien maar nog niet vastzetten.
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11) Bevestig de veerarmen aan de achteras door montage van de steek-en piipsl.
bouten (9) en zet de moerendaaropvast. v. 29
Draai nu 'de moer (11) vast met 7 + 0, 5/- 0, 5 kgm., en buig contr, si. m.dop
hetborgplaatje(2)om. van21
Controleer zekerheidshalve de carrosseriehoogte (RM 329).

12) Monteer de schokdempers aan de achteras met de bouten (10). idem
Moeten vastzetten met 9 + 1/- 1 kgm.

13) Bevestig aan beide zijden naaf, lagerhouder en remankerplaat ¢ontr. si. m. dop
op het achterascarter. Moeren op de tagerhoudertapeinden van 14
vastzetten m_ 2, 8 + 0, 3/- 0, 3 kgm.

14) Maak de remleidingen in de achterasklemmen vast, en bevesti pijpsl, v. 14
hetT-stukendemassakabelmetbout(5)enmoer(7). ,,

15) Monteer de geluiddemper met de twee bouten, en maak de ver- ",.
bindingsmof met de klembeugel vast (RM 120/A).

16) Monteer de remtrommels met wielen, zet de wagen weer op de
grond, en draai de remtrommelbouten aan met 10 + 1/- 1 kgm. iontr, si. m.dop
Monteer de sierdeksels, van 21

3, 06 Totale tijd - RM: tm-328-3 /-

- Mogelijk bijkomend:

0,72 17) Afstelling der carrosseriehoogte, beide zljden (RM 329)

0, 08 18) Vernieuwing van een veerarm-rubber (RM 324) . "
0, 55 19) Revlsle van een naaf (RM 323) 4

329- AFSTELLING der CARROSSERIEHOOGTE(beide zi jden) 5
(fig. 36/37/38) 6 .3

N_ B. - Aan de fabriek wordt de achtervering ingesteld op een FJg.36
normale wagenbezetting van vier personen. Bij lege wagen is
de afstelling juist als er een verticale afstand van 0 _ 15 mm __'J _,Lí, d
bestaat tussen de buitenrand van de velg en de carrosserierand
er vlak boven; zie fig. 37. #1) Demonteer de twee wielsierdeksels en draai de wielmoeren los. wielamslag
Zet de wagen achteraan op schragen van dezelfde hoogte (tig. _
36) zie ook "Gereedschappen", pag. 27)., Neem de twee
wielen weg. 0AIS_ /rim \

2) Maak de schokdempersvan de achteras los, pijpsl, v. 21 _ /
3) Links en rechts; demonteer de springring (1) en de bescherming/ " \_"_"

kap (2). Houd de veerarm (3)tegen de ankerplaat aan, en de- _r__i_

monteer de vertande bus (4), met draadring (6) en tussenring
(5). Op en neer bewegen van de veerarm bevordert het Iosko-
men van de bus uit de vertandingen van veerarm en middelste
veerstaaf. Fi 8. 37
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N.B. - Een onwillige vertande buskan gemakkelijk gedemonteerd worden met de Wiimonda-trekker DET. In dat Wilmonda DET
geval de draadring (6) eerst weghalen.
Zet twee kriks onder de ac:htërascarters. Bij een normale carrosseriehoogte moet de afstand tussen het cilindri-
scheveerarmgedeelfe (waarin de rubber bus zit) en de onderrand van de rubber-bufter-houder (zie tig. 38) 170
mmbedragen. Men kan dit gemakkelîjk meten met het Wilmonda-gereedschap DEA. Draai de krik omhoog of Wiimonda DEA
omlaag totdat deze afstand ingesteld is.

4) Schuif de vertande bus (voorzien vantussenring en draadring) op de veerstaafvertanding en probeer, of hij ook
in de veerarmvertanding glijden wil. Zo niet, verdraai de bus dan enigszins en probeer het opnieuw - steeds
z_nder er tegen te slaan, want dat is uit den boze.
Heeft men eenmaal een passendestand gevonden, duw de busdan volledig naar binnen totdat de tussenring en
draadring stuiten.: Dit wordt vergemakkelijkt door de veerarm iets op en neer te wrikken.

5) Monteer de°beschermingskap (2) - na er"«vet-in te hebben,gedaan -_en deospringring_ (1)o sp_ing_._tang
6) Maak de schokdempersweer"aande achteras vast; moerenaandraaien met 9 + 1/-- 1 kgm. contr, si. m.dop van 21
7) Monteer de wielen, haal de kriks en schragen weg, en controleer de carrosseriehoogte links en rechts. Denk

daarbij om degelijkheld Van bandenspanning!
Zet de wielmoeren Vast met 6 + 1/- 1 kgm, en monteer de sierdeksels, contr, si. m.dop van 17

1, 46 Totale tijd - RM: tm-329-1

N.B. "Controle: der carrosserie hoogte kan ook geschieden met de wielen op de grond. De maten op onderstaan
de tabel zijn die van de fabrieksinstelling. Men kan achteraan daarvan iets afwijken, maar de afstëlling moet
uiteraard links en rechts steedsgelijk zijn.

f
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Personenwagens

Ser i es voorveer banden carrosseriehoogte

boven onder maat- bi iz. hed_n spanning A B C
voor achterl h i I

L1 3q.q.tt 33 3q.q.713 Iq.sx380 @ 2_
_ 1.300 kg-lg psi 1.700 kg-2q, psi 2q.8mm 260 mm_+5 170 mmthen then and d

3 _
2-3 356q.22 356q.23 Iq.Sx380X .3 2" i,200 kg-17 psi 1,600 kg-23 psi 9 3/q. inches I0 _ inches 6 11/16"

LÆ 3561.1.22 365q.23 2q.8 mm 260 m _+5 170 mm

then then
ee ee _ 0

o 365713 36571q. Iq5x380 3 2" 1.300 kg-19 ps,i 1.700 kg-2q, psi D aE F
< o _'3_ and o -. ".........
@ _ 3 : nieuw gebruikt nieuw gebruikt
= r0 Iq5x380X 3 2" 1,200 kg-17 psi 1.600 kg-23 psi ......

3 ?._3
• o= 222mm 215mm 2q.Omm 235mm 175mm

8-_' s_" 9z" 9"t_ ¥ 6 _sv"

• Bij veerstavenvernleuwing aan één zijde: carrosseriehoogte áfstellen op 222en 240 (zie boven)en controleren
na 500 km.

• * Deze veren zi jn voo rz i en van veerbeugeJs met rubber voering. /_.___

A_;/,2 - - ï.._.'--F_B _

F ig, 38 Van onderkant kriksteun tot de grond.

Afstandmoe,ge e,ewordenwonneerdewagen i'iç'
op steunen geplaatst is en de schokbrekers gedemon-
teerd ziin. Telkens wanneer de veemrm gemonteerd
wordt, dient U er op te letten dat dezeafstand •
correct wordt ingesteld.



i tt PLANCHE 12

AMORTISSËURSAMANT

i / Couple de serrage 8 ± 0 m/kg L
/

I Tightening torque 61ft. Ibs.

Couple de serrage 3 ± 0,5 m/kg

Tightening torque 22 ft. Ibs. Amorti sseur téles¢opique

Axe de silentbloc m

<-/ [ , i

_ I ól ft, lbs.

Couple de serrage 12 ± 1 m/kg /
/ î

I_ Ti'_'enjng'Orque_7ft''bS_ / ..... ,_. /
• 1

Leviet de réaction ( en deux demi-leviers _ 0 /

Lower suspension arm ( two halves ) _ _

Eouple de serrage 4 ± 0,5 m/kg

Tightening torque 29 ft. Ibs,

J Couple de serrage 12 -+ _ m/kgSilentbloc de main inférieure

Lower bracket silent bleek I Tightening torque 87 ft. Ib$.



PLANCHE 13 + Röserve de graisse (voir MR page 307
Gr°i's'seur: serrage q'5-0"flmkg _ Oreose reserve (see Æm page 307)

PIVOT DE DIRECTION Fitting nghten to 4fl. lbs. /
/

ET MOYEUX AVANT /

5errage 6 +-lmkg Purge /
Torque to 37-33 fl. Ibs. Bleader scr,ew

I

5upporl des roulements
Bear_ng housing Bouc_on expansible, sern en 4: Dotn_s

Roulement exrérieur" ( p_ .:"mini 0,4 )
40x80x18

Outer bearing Plug ,sfoked at4 points (deptn rr,Jn; 0#Ó")

Moyeu Jeu: voir MR 304

Hub _ Jonc" d'errêt de la male su»éçteureUpper bPacket retamer r/ng

ôeP"oge ,10_fl mk¢ Bogue étanche'PerFect" ilnt,_Pleure
[nner ,sec#ning "1

[ -_-

Bague étanche'Pe,rfect _ ext'J"e ............. I
Outer seal ring

I

de régloge du jeu du moveu ,
7 adjusting shim5

V,s dehxationdes 4

enjoliveuPs de r.oue

+2 gerrage3j5-_g5mkg
5errage 23-3 mkg Torque to 23-28 _'. ibs.
Torque to 146-180 Ft.lbs.

Jonc d'arrêt de la main inF6rieure

Lower brocket retainenr_ng

tRoulemen/ intérieur

35x72 x 17

Ihner begrmg

__LJ

I
I 5errage 5 ±'l mkg

"-- Tonque to 29-43 £t. lbs



PLANCHE 14.
I I] I

.._JGPENSION ARRIERE

Moyeux arrière voir planche 15 _ \ .,.l_'J
Rear hub, _ee figure plate 115

Essieu arrière

_--- Rear" axle - ----___ _ _.._..
........ ,_S:;;__.-- .......

/ 5uppori' d'amorlisseur .,:::í._,/<.??í:c-.-_.......
Ghoc& abôorber bracket /::: "

_Manchon cannel_, r&glage de la hau|eur de caisse :MR 329 " '" --ï=-""-=_----_ .....

Splined sleeve, body ground clearance adj'ustment: RÆ_

Roulementà oiguilles

Needlebearing

Câble de masse,""."Ground cable

Accouplement des barres

/ "_Torsionbarlinkage __ -. -- 1.................... Couple de serrage
............ 6±0,5 mkg

: _ Tightening torque

--_ì/" _-- _-l_ \ \ l IV '\ _ _'Bras de,us 44 f t. ,bs.l__.___

• \ L' / Barre de torsion intérleure 3uspen_ion prm

Barres de torsion extérleures \

,- .....ì,;...... 'X_

, il ter. tor._ion bors -

Ancrage des barres
Anchoring plate

--
ple.de serrege 7_ 0,5 mkg

11 ± 1 mkg
80 fl. Ib,s

1



PLAN CHE 15 '_ _
N1OYEUX ARRIERE Serrog_ 6± I mk 9

we to 33-37 ft. ibs

Roulemenl exlerieur 40xS0x18

Outer bearing

Tambo_Jr de roue

drul3O

Rondelles de r&gl,gge

3hims _ 5er¢oge 10.+1 mkg

Torque te 66-79 fl, Ibs .

5errage 23 ±_ mkg
Torque to 146 - '180 ft. Ibs.

Plot de contac! (mosse)
Contact point (ground)

. = Vis delqxation des enjoliveurs, de roue . , .
cover mounting belt

Roulement intérieur 30x72xi9
I nner bear[ng

Moyeu
Hub

Jou: voir MR 323
Clearonce : see MR

_erroge 2,8 _.0,5 rang
Torque to 18-22 Et. Ibs

Joint etanche
', 0i/ seal

/
Bras de suspension (voir planche 14)
3uspension arm Çsee figure plate 14 )"

4



GROEP4

. HETSTUUR

Werkzaamheden welke in de wagen plaats kunnen vinden

CONTROLESenAFSTELLINGEN WagentypeRM-nummerAardRM

Meting, resp° afstelling van het toespoor tm 4-06 _1

Wielvlucht en toespoor (zie groep 3)"

Afstelling axiale spellng rondsel in stuurhuis (in de wagen) tm 405 1

REPARATIES:

Demontage en montage van het stuurwiel tm 401 3

Vernieuwing van de gedeelde stuurkolomring tm 402 3

Demontage en montage van de stuurkolom tm ..4.03 3

Demontage en montage der flexibele koppeling met rubber schiif tm 40.4 3

Demontagestuurhuis,stuurstangenen- armen tm 407 3

•Montage stuurhuis, stuurstangen en -armen tm 408 3

Reparaties die uitgevoerd kunnen worden na demontage van het stuurhuis

Revisie van het stuurhuis tm 409 4

Vernieuwingderstuurstang-rubbers tm 410 3

Vernieuwing der stuurarmen of stuurarmkogel-kommen tm 411 3

Volledige revisie van stuurhuis, -stangen en -armen tm 412 4
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I
401 - DEMONTAGE en MONTAGE van het STUURWIEL(fig. I

1).

- Demontage - '1
1) Stel de voorwielen in de middenstand (recht vooruit), waarbij

de stuurwielspaak precies horizontaal moet liggen.
2) Haal de sierdop uit de stuurwielnaaf, en demonteer de drie ""........

bouten (1), met hun veerringen, waarna het stuurwiel kan wom !
denweggenomen, pijpsl.v. 12

- Montage -

3) Plaats het stuurwiel, met de spaak horizontaal, op de stuurko.
Iom, en monteer de drie bouten (1), met hun veerringen. Vast
.zettt#n met 1, 5 + 0, 3/- 0, 3 kgm. Druk tenslotte de sierdop contr, si. m. C.
weer in de stuurwieinaaf, dop van 12 ,/

4.I

0, 1i Totale tijd -R]y_: tm-401-3 /" ,f._,

402 - VERNIEUWING van de GEDEELDESTUURKOLOM- /»"i i_ I Fig. I
RING (tig. 2)

- Demontage -

1) Demonteer het stuurwiel, pijpsl, v. 12
2) Licht de motorkap op e n koppel de batter!j af.

Demonteer de huis (3), de drie moeren (4) en de veerringen.
Verwijder de Iosse kraagplaat (5) en de drie buisvormige tus-
senstukken (6). De veer (9) blijft aan de vaste kraagplaat zit-
ten.
Draai de klembout (2) los, waarmee het inwendig vertande steeksl, van 12
flensstuk der flexibele koppeling op het vertande stuurkolom- /uiteinde is vastgezet. Trek dan de stuurkolom ver genoeg vrij _ 5/32
om de rubber houder (10) van de gedeelde ring, en de beide -\
ringhelften zelf (8), te kunnen weghalen. De kraag (7) wordt
door de stuurkolom meegenomen.

- Montage -

3) Smeer de beide halve ringen (8) met grafietvet in, monteer z«
op de stuurkolom, en klem de rubber houder (10) in het flens-
stuk der flexibele koppeling met de rondsel-as.

Monteer de kraag (7) over de çubber houder der halve ringen;
vervolgens de drie tusseÇstukken"(6), de Iosse kraagplaat (5), _ u S '4 3
de veerrlnger_ en de moeten (4). Breng daarna de huis (3) op steeksl, v° 8 /.
ziin plaats.

4) Monteer het stuurwiel, pijpsl.v. 12 Fig. 2
5) Draai de klembout (2) aan met 2, 4 + 0, 2,/- 0, 2 kgm., na eers contr, si. m. do
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nog te hebben gecontroleerd, of er tussen het _ndere flensstukl I
der flexibele koppeling (d. w.z. dat aan de stuurhuis-ziide)en
het stuurhulsdeksel een spellng van 3 _ 4 mm blijft bestaan
(zie 66k tig. ó).

6) Doe de motorkap dicht en koppel de batterij weer aan. i

0, 35 Totale tijd - RM: tm-402-3 ! '1

- Mogelijk bijkomend: I

0, 05 7) Pas-maken van de gedeelde stuurkolom-ring.

403 - DEMONTAGE en MONTAGE •van destuurkolom (tig. 3-
-4)

- Demontage -

1) Koppel de batterij weer aan en doe de motorkap dicht.
2) Demonteer de beide helften van de stuurkolom-ring.
3) Demonteer de vier plaatschroeven van de instrumentenbord- ster-schr, dr. : i r

kap en verwijder deze; licht dan de plaat met de tuimelscha-
kelaars op, na ae vier boutjes hiervan te hebben gedemonteer(

4) Haal de stuurkolom (1) weg; de rubber afdichting (4) blijft op F g. 3
het schutbord zitten.

- Montage -

5) Steek de stuurkolom door de houder (aan de carrosserie) van
het versnelllngshandle-mechanisme en door de opening in het 4
schutbord,, en geef hem een zodanige stand, dat er twee van
de drie gaten (2) op een horizontale lijn liggen, en het ver- \'1
tande uiteinde in het flensstuk van de flexibele koppeling kan ;_.
schuiven. Verder moet de inkeping (3) naar beneden zijn ge-

richt met het oog op de vergrendeling door een eventueel te _ /I 2
monteren stuurslot (tig. 4). t_ _

6) Monteer de twee hqlve stuurkolom-ringen en het stuurwiel, steeksl, v. 8 _ t £\

7) Zet de tuimelschakelaar-plaat weer vast met de vier boutjes, pijpsl.v. 12 _:\ _ _\
en monteer de instrumentenbord-kap (vastdraaien van vier idem v. 8 ster- \ _ _ \plaatschroeven), schr. dr. _'_.... "_'»"

8) Doe de motorkap dicht en sluit de batterij weer aan.

0, 54 Totale tijd - RM: tm-403-3

- Mogelijk bljkomend: '1

0,05 9) Pas-maken van de gedeelde stuurkolom-ring. _\3 F i g, 'i
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404 - DEMONTAGE en MONTAGE der FLEXIBEkE KOPPE-
LING, met rubber s«hijf (tig. 5) I 11

- Demontage -

1) Koppei de batterij af. Demonteer de klembout (6) van het J
flensstuk en de inwendig vertande ring op deze bout. pijpsl, v. 12

2) Demonteer het stuurwiel (RM 401).
3) Demonteer de twee helften van de stuurkolom-ring (RM 402).
4) Trek de stuurkolom weg om het flensstuk vrij te maken. De- pijpsl.v. 12 I

monteer de twee moeren.(8), met inwendig vertande ringen, I

en de twee bouten (9). 1
5) Verwijder de borgring (12) van de rondsel-as (10) en haal het i

tlensstuk (4) weg.
6) Voorhet verderuit elkaar nemenvan de koppellng:demontee pljpsl.v. 12 J

de twee moeren (1), met ringen, en de twee bouten (5).

N.B. - De flensstukken (4 en 7) moeten, wat hun vorm be-
treft, Ioodrecht op elkaar staan; hetzelfde geldt voor de dek- 'i
platen (2), Waarvan overigens de bolle zijde, van het materi- f
aal om de boutgaten heen, naar de rubber schljf toe behoort
te zijn gekeerd. Bij het vastzetten der bouten blijft dan een
spel ing van circa I mm tussen de schijf en de dekplaten be- j

staan. I_
- Montage -

7) Schuifhet flensstuk(4)opde rondsel-asen monteerdeborg- 1/
ring(12)indegroef(11). I

8) Bevestig de rubber schi jf (3) en de twee dekplaten (2) tegen I "':ç'::'
het flensstuk (7) door montage van de twee bouten (5) - die I ,.---_í
langer zijn dan de bouten (9)i - de twee rlngen en de twee "
moeren (1). Vastzetten met 2, 3 + 0, 2/- 0, 2 kgm. contr, sl. re.do '.

N. B.- Steek de klembout (6) Z door het flensstuk heen, dat van 12 .... :»
de kop aan de linker kant van de stuurkolom zit als de wlelen
destandrechtvooruithebben.... _'5

9) Monteer het samenstel tegen het flensstuk (4) door middel van
de bouten (9) en de moeren (8). Aandraaien met 2, 3 + 0, 2/'-
0, 2 kgm. Steek de stuurkolom in de flensstuk-vertanding.

10) Monteer de gedeelde stuurkolom-ring en het stuurwiel (RM steeksl, v. 8
402 en 403), en sluit de batterij weer aan. ' pijpsl.v. 12 3 2
N.-B. - Controleer, of tussen stuurhuisdeksel en flensstuk 3

4 mmspelingis (tig. 2)alvorensbout (6)vast te zetten. Fig. S
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- Mogelijk bijkomena. I

0, 05 11) Pas-maken van de gedeelde stuurkolom-ring.

405- AFSTELLING AXIALE SPELING ROND$EL in STUURHUI
(in de wagen) (fig. 6)

i Zet de wagen vooraan OPblokken, na de voorwielen recht 9 11 I/8 to 5/32 in 2
vooruit te hebben gesteld (stuurwielspaak horizontaal) en kop._ \ 3à4 rTlrl"Ipel de batterij af.

2) Demonteer her stuurwiel_(RM 401). pijpst, v. 12
3) Demonteer de twe_halve stuurkolom-ringen (RM 402). Draai steeksl, v, 8

niet de klembout van het flènsstuk los, maar demonteer de
twee moeren (2), de ringen en de twee bouten (4). pijpsi, v. 12

Trekde stuurkolom zoveel mogelijk naar achteren, waarbij Fhet flensstuk (1), de rubber schijf (3) en de dekplaten (5) er :'_..-:.::çl
op bevestigd blijven, t I

41 Merk de stand van flensstuk (6)ten opzichte van een vast punl _ _Ç__j_ _L Z_i__?_._ìTÇ_2_

louter teneinde het stuurwiel Weer in zrjn oorspronkelijke stan æ..... _ _,._'_/ï' r___.._..._.._tekunnenmonteren.
Demonteer de twee bouten (11), en verwijderdan het samen- steeksl, v. 10 /stel van rondsel (9), stelringen (7), deksel (10), flensstuk (6)
en borgring (12). Demonteer hierbij de borgring, flensstuk en -- /

deksel. Ó i._ _ 45_ Controleer, of de drukring (8) aanwezig is, en stel dan de

axiale speling als volgt af: . \ _ / !i

Voeg geleidelijk stelrlngen toe totdat, na vastzetten van het \
deksel,n_lO), net rondsel niet meer wil draaien, als men dit I /
pro_eert met behulp van het tijdelijk weer even op de rondsel. /
as geschoven flensstuk (6). Haal dan een stelring (7) ter dikte _ 3 bis I 0 4 2
van max. 0, 1 mm. weg. De afstelling klopt w¢_nn_eerd_: tand- 1
heugel zich zwaar (maar zonder klempunt) heen en weer laat - _/
bewegen bij het met de hand verdraaién Çanhet flensstuk. 7 I_ 5
Denk er aan, dat steeds een drukring (3bis) gemonteerd moet
ziin.

6) Na de afstelling van de definitieve montage van het deksel Fin. ô
met de uitwendig vertande onderlegringen en de bouten (11),
moeten deze laatste worden vastgezet met 2 + 0, 3/- 0, 3 kgm. contr, si. m. dop

7) Monteer de borgring van het flensstuk, en stel dit inde, bij van 10
demontage aangetekende stand.

8) Monteer de beide halve stuurkolom-ringen (RM 402). steeksl, v. 8
9) Monteer de rest van de koppeling tegen het flensstuk (6) door pijpsl.v. 12

middel van de bouten (4) en de moeren (2); vastzetten met steeksl, v, 8
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2, 3 + 0, 2,,"- 0, 2 kgm, na eerst nog de spel ing van 3 _ 4 mm contr, si. m. do
tussen flensstuk en deksel te hebben gecontroleerd, van 12

10) Monteer het stuurwiel (RM 401), sluit de batterij weer aan,
doe de motorkap dicht en neem de blokken weg.

0, 91 Totale tijd - RM: tm-405-1

406 - METING, resp. AFSTELLING van het TOESPOOR

A) Meting

Een betrouwbare, behoorlijk nauwkeurige meting van het toe-
spoor is slechts mogelijk, indien:
1) het eventueel slingeren van de velg 2 mm niet te boven

gaat,
2) de voorwiellagers geen abnormale speling vertonen,
3) de bandenspanning de voor qeschreven waarde heeft.
Stel de wagen op een horizontaal vlak, met de voorwielen
precies recht vooruit gericht, en de voorzittlng belast met
twee personen of 150 kg.
Gebruik een meettoestel volgens fig. 7 of een soortgelijk ap- zie hoofdstuk
paraat. "Gereedsch."

Fig. 7
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I/8 inch to 5/16 inch

Fil.8 - Fig.9 .... , . Fig.10

Meet de afstand tisssen de buitenzijde der opstaande velgranden (tig. 8), ter hoogte van de wielassen en eerst
aan de v66rkant. Teken de plaats van meting op de band aan. Duw dan de wagen vöóruit totdat de wielen een
halveomwenteling hebben gemaakt en het merkteken op de band zich dus recht achter het wielmiddelpunt be-
vindt.
Meet ook dáör de afstand tussen de velgbultenzijden; indien deze 3 (.:15 mm kleiner blijkt te zijn dan v66raan,
is het toespoor in orde (tig. 8).

0, 11 Totale tijd - RM: tm-406/A-1

N.B. - Een doelmatig hulpmiddel voor toespoorcontrole is het Wilmonda I.EV-apparaat (fig. 9). Wilmonda LEV

B) Afstelling (tig. 10)

(bij afgekoppelde batterij te verrichten)

Attentie! - Indien een belangrijke afwijking van de juiste toespoormaat wordt gevonden, dient men de stuurar-
men, ook wel fusee-armen genoemd, te demonteren (7 in fig. 12; zie verder RM 407), en dan zorgvuldig na te
gaan, of deze soms zijn ontzet. Ze mogen nooit warm gemaakt worden en dan gericht worden; vernieuwing van i

een verbogen stuurarm is de aangewezen weg. )J/Met de wagen op een horizontale vloer; de wielen recht vooruit gesteld, en de batterij weggenomen (Groep 7 1stelt men net toespoor als volgt af:
Draai de contromoer (1) bij de rechter tandheugel-gaffel (2) los. steeksl, v. 29
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- Om de wielen v66raan dichter bii elkaar te brengen, dus Wilmonda DER
het uitspoor te verkleinen: de afstelring (3) van de tandheu- afstelringsleu-
gel (4) terugdraaien (linksom); tel

- Om de wielen v66raan verder van elkaar te brengen, dus
het uitspoor te vergroten: afstel ring aandraaien (rechtsom)

Eénvolle slag van de ring = 2 maal de schroefdraadspoed =
circa 3 mm lengteverandering van de stuurstang (tussen tand-
heugel en stuurarm). '1
Na instelling van de juiste maat (RM 406/A)de moer (1) weel steeksl.v. 29
vastzetten.

0, 31 Totale tijd - RM: tm-406/B-1

407- DEMONTAGE STUURHUIS, STUURSTANGEN en -
ARMEN (tig. 11-12-13).

1) Koppel de batterij af en demonteer de verwarmingsbuizen. 2
2) Zet de wagen vóóraan op blokken en demonteer de voorwieler wielomslag
3) Draai de klembout (1) van het flensstuk onderaan de stuurko- pijpsl.v. 12

Iom los; demonteer de twee moeren en bouten (2). Fig. 11

Fig.12 7 Fg.13

I



408

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap

4) Maak het stuurhuis (5) los van de traverse door demontage van de bouten (3 en 4). pijpsl, v. 17
5) Maak aan beide kanten de stuurarm (7) van de fusee los door demontage van de bouten (8) en het borgplaatje

(6). pijpsl, v. 21
6) Haal het samenstel (flg. 12) naar links onder de wagen vandaan.

0, 54 Totale tijd - RM: tm-407-3

- Mogelijk bijkomend:

0, 28 7) Reiniging van stuurhuis, stuurstangen en -armen.

408 - MONTAGE STUURHUIS, STUURSTANGEN en -ARMEN (Fig. 11-12-13)

1) Plaats van dit samenstel het stuurhuis op de traverse, na schoonmaak van de contactzône. Schuif zamodig het
flensstuk onderaan de stuurkolom een eind je omhoog.

2) Monteer de stuurhuis.-bevestlgingsbouten (3 en 4), zet ze vast met 3, 7 + 0, 3/_.0, 3 kgm,_ensla de borgplaat- contr, sleutel
• jesom. met

3) Monteer de beide stuurarmen(7) aan de fusees, zet de bouten (8) vast met 13 + 1/- 1 kgrn, en borg ze met he doppen van
plaatje (6). 17, 21

4) Monteer de twee bouten, ringen en moeren (2); aandraaien met 2, 3 + 0, 2/'- 0, 2 kgm. Zet de klembout (1) en
vast met 2, 4 + 0, 2/'- 0, 2 kgm, na de afstand van 3 _ 4 mmtussen stuurhuisdeksel en flensstuk te hebben ge- 12
controleerd.

5) Monteer de voorwielen en haal de wagen van de blokken af. wielomslag
6) Controleer het toespoor (RM 406/A).
7) Sluit de batterij weer aan en monteer de verwarmingsbuizen, na controle of ze niet verstopt zijn.

0, 86 Totale tijd - RM: tm-408-3

- Mogelijk bijkomend:

0, 20 8) Afstelling van het toespoor (RM 406/B)

0, 35 9) Stuurwiel in juiste stand brengen (kM 401).
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I

i \/ I «
1) Demonteer het stuurhuis, met ,tuurstangen en -armen (RM 407). I I

- Uit elkaar halen op de werkbank - . I X /_í_..__,.___,,........
2) Demonteer de klemband (6) en de rubber tandheugelh0es (7). I \ /_ _., _i

3) Demonteer de borgring (5)en haal het flensstuk van de rondsel- II _í('_A_ _ Ç ! ..jAas. " 1Demonteer de twee bouten (4), het stuurhulsdeksel en het rond-=ijpsl, v. 0 I

sel (2), met de stelringen (3) en de drukringen (3 bi s en 1). I ...4) Demonteer de borgring (8), het sluitplaatje, de schroefveer en I
detandheugelplunier. I

5) Demonteer de twee bouten en ringen (10), en haal de tandheu- pijpsl, v. 14 I

gel met zijn rechter gaffel (11) weg. I _ _,_,_Demonteer de l inker gaffel en de schroef (9) van de balgbeves- »ter-schr. dr. I _/
tigingsring, waarna de balg kan worden weggehaald.. De beves I _ r'll!l

3

tigingsring en een ring aan het andere uiteinde blijven er aan I
zitten. I

6) Reinig het stuurhuis, de tandheugel, het rondsel, enz. I Fig. 14
N.B. - Bij vernieuwing van de tandheugel moetde rechter
gaffel (11)'nog worden gedemonteerd, na het Iosdraaien van d_ _teeksl. v. 29
contramoer en de afstelrlng..

. '.. ,,

Fig. i's
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- In elkaar zetten -

7) Brengde linker gaffel in het stuurhuis, met de gaten voor de bouten (10) aan de v66rkant. Steek de goed ge-
smeerdetandheugel, voorzien van de rechter gaffel (11), er doorheen, waarbij de dwarsgroeven tegenover de
boutgaten van de linker gaffel moeten komen, en breng tegelijk de balg op zijn plaats, met de ring in de tand-
heugeigroef' Monteer de bouten (10), z6 dat de speling ten opzichte van de tandheugelgroeven gelijk over de
twee verdeeld wordt, en zet ze vast met 2, 6 + 0, 5/- 0, 2 kgm. contr, si. m. dop van
Monteer de balgbevestigingsring aan het stuurhuis door het indraaien van de schroef (9). 14. Ster-schr. dr.

8) Monteer de tandheugelplunjer, met veer, sluitplaatje en borgring (8). tang
9) Monteer de drukring (1 - fig. 14) en het rondsel (2), en stel hiervan de axiale speling als volgt af, met behulp

van stelringen (3) tussen het rondsel en het huisdeksel:
Monteër stelringen tot een dusdanige dikte dat, na vastzetten van de dekselbouten, het rondsel niet meer kan
worden verdräaid door middel van het tijdelijk op de rondsel-as geschoven fl'ensstuk, met de hand. Haal dan eet
stelring van 0, 1 mm weg.

Belangrijk Het rondsel-tandheugel-mechanisme moet betrekkelijk zwaar lopen, zonder dat echter op enig punt
van klemmen sprake mag zijn.
Bij de definitieve montage van de dekselbouten (4), na het verrichten der afstelling, moeten deze worden vast-- contr, si. m. dap van
gezet met 1 + 0, 3/-- 0, 3 kgm. 10

Attentie: De drukring (3bls) moet tussen het rondsel en de steiringen komen te zitten.

10) Monteer het stuurhuis, met stuurstangen en -armen (RM 408).
11) Smeer de gehele stuurinrichting.

2, 15 Totale tijd - RM: tm-409-4

- Mogelijk bijkomend:

O,27 12) Vernieuwing van degaffelgeleider in het stuurhuis
O,20 13) Afstelling van het toespoor (RM 406/B)
O,35 14) Stuurwiel in juiste stand brengen (RM 401)
O, 11 15) Vernieuwing van de tandheugel

409 bis - REVISIE van het STUURHUIS(tig. 14 bis)

N.B. - Met ingang van 14 april 1961 is bij alle PANHARD-modellen een stuurhuis van gewijzigde constructie
• • ' ntoegepast. De hiermee u_tgeruste wagens, behorend tot de typen 1.4(personenauto s) e WL3 of 4 (bedrijfswagen

worden gekenmerkt doodat het modelcodeçciîjfer 5 in de plaats van 4 is gekomen,

1) Demonteer het stuurhuis, met Stuurstangen en -armen (RM 407).

- Uit elkaar halen op de werkbank -

2) Demonteer de klemband (6) en de rubber tandheugelhoes (7)(tig. i5).
3) Demonteer de borgpen (2 - tig. 14 bis).

N, B. - Gebruik hiervoor bij voorkeur een drijver, gemaakt van een 10 crn lang, ó mmdik stalen staafje, met
aan _én uiteinde, over een afstand Van 4 mm, de diameter verkleind tot 3, 5mm, om in de holle borgpen te pass_n.
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4) Demonteer de tandheugelplunjer, met veer en sluitplaatje, na •
het wegnemen van de borgring (4). 2

5) Demonteer de twee bouten en ringen (10 - fig. 15), en haal i
de tandheugel met ziin rechter gaffel weg (pijpsleutel

14). Demonteer de linker gaffel en de schroef \
van
(9 - fig. 14)vandebalgbevestigingsring,waarna
de balg, met de genoemde ring er aan vast, kan 1
worden verwijderd (ster-schroevendraaier). _.
N.B. - Sinds 10 mei 1960 is de tevoren Iosse ring _ j/
aan het andere balguiteinde in de balg opgenomen.

6) Reinig het stuurhuis, de tandheugel, het rondsel, "'
enz. _

N.B. - Bij vernieuwing van de tandheugel moet
de rechter gaffel (11 - fig. 15) nog worden ge-
demonteerd, na het Iosdraaien van de contramoer
en de afstelring (steeksleutel van 29).

- In elkaar zetten -

7) Brengde linker qaffel in het stuurhuis, met de gaten
voor de bouten (10) aan de voorkant. Steek de goed
gesmeerde tandheugel, voorzien van de rechter
gaffel(11), erdoorheen,waarbijdedwarsgroeven 3
tegenover de boutgaten van de l inker gaffel moeten
komen, en breng tegelijk de balg op zijn plaats«
met de ring in de tandheugelgroef. Monteer de Fig. I_a
bouten(10),z datdespelingtenopzichtevande .....
tandheugelgroeven gelijk over de twee verdeeld wordt, en zet ze vast met 3, 5 + 0, 3/- 0, 3 kgm. Monteer de
balgbevestigingsring aan het stuurhuis door het indraaien van de schroef (9). (contr. si. m.dop v. 14 - ster-schr.
dr.)

8) Monteer de tandhëugelplunjer, met veer, sluitplaatje en borgring (4 - fig. 14 bis).
9) Montage van het rondsel -

N.B. - Bij dit type stuurhuis behoeft géén axiale speling van het rondsel te worden ingesteld. Het wordt ge-
centreerd door de twee halve ringen (3), en moet zich betrekkelijk zwaar doch zonder enig klemmen laten
draaien. In geval van te grote speling de halve ringen, het rondsel ende tandheugel inspecteren en zo nodig
vernieuwen.
Reinig de delen zorgvuldig, de halve ringen alleen met een droge doek en nietmet benzine.
Smeer de halve ringen (3) met grafietvet in, plaats ze op de rondsel-as, en monteer hét samenstel in het stuur-
huis.
Steek de, in paragraaf 3 genoemde drijver door het stuurhuis (om de halve ringen te centreren) met het dikke
uiteinde voorop, plaats dan de borgpen (2) op het dunne uiteinde, en sla hem het stuurhuis in tot dat hij er aan
beide kanten ongeveer even ver uitsteekt. De drijver wordt hierbij automatisch verwijderd.
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doch overal zonder klemming.
10) Monteer het stuurhuls, met de stuurstangenen -armen (RM 4081
11) Smeerde gehele stuurinrichting. _

2,-- Totale ti jd - RM:tn-409bis-4 _ --__"_ç_//////A2_"__/__/_.

410 - VERNIEUWING der STUURSTANG-RUBBERS(tig. 16) .13 I_. _
1) Demonteer het stuurhuis, met stuurstangen en -armen (RM 407) .¢• ...

_ OFdewerkbank - ì

2) Demonteer bij alle twee de stuurstangen de splitpen (3) de moe tang
en de gaffelbout (1), en haal de stuurstang (4) met stuurarm _ijpsl. v. 14
weg.

3) Demonteer bij elke stuurstang de twee konussen (2), en werk
de rubber met een schroevendraaier naar buiten. Fig. 16

4) Smeer de nïeuwe rubber (5) licht met olie in, en duw hem op ....
zijn kant in het stuurstangoog, om hem dan in de goede stand
te draaien. Dit behoort zonder moeite te gaan. Pers, tussen de

bekken van een bankschroef, de twee konussen in de rubber 7_ /8/ _+_totdat zij elkaar in het midden raken. I ;_, 1
5) Monteer elke stuurstang aan de tandheugelgaffel door het in- _.. U _ k!i_ _i:_'-_._./" ç

brengen van de bout (1), daarop vastzetten van de moer, en 71/J_'_-..,.___ I

plaatsen van de splitpen (3). pijpsl, v. 14
6) Monteer het stuurhuis, met stuurstangen en -armen (RM 408). 9

1, 71 Totale tijd - RM: tm-410-3 'x__/I/_ '10
- Mogelijk bijkomend:

0, 20 7) Afstelling van het toespoor (RM 406/B)
0,35 8) Stuurwiel in juiste stand brengen (RM 4-01).

4-11- VERNIEUWING der STUURARMENof STUURARMKO-
GEL-KOMMEN (Fig. 17)

1) Demonteer het stuurhuis, met stuurstangen en -armen (RM407). _.«.«_--,,_ç_ _- Op de werkbank, bij elke stuurstang -

2) Knijp de ulteinden van de twee tapse borgpennen (7) met een
tang bij elkaar, drijf a_ pennen uit de stuurstangkop, trek de tang, drijver
stuurarm weg, en haal de bel,le kogelkommen (10 en 12) en de
veer (11) uit de stuurstangkop (9). Demonteer de smeernippel steeksl, v. 11
(8). Fiz. 17
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3) Controleer, of de stuurarm niet verbogen is door hem op een vlakplaat te leggen zoals fig. 17 aangeeft, en de
afstand tot de top van de kogel te meten. Deze moet 45 + 1,/- 1 mm bedragen. Maak nooit een stuurarm warm,
met de bedoeling hem te richten; een verbogen exemplaar moet worden vemieuwd.

Attentie:Om de juiste passingvan de stuurarmkogel tussende kogelkommen in de stuurstangkop te verkrijgen,
moet blj de montage als volgt te werk worden gegaan (tig. 17):

4) Leg een plaatje van O, 1 mm tussen de buitenste kogelkom (10) en de stuurstangkop (9), breng de stuurarmkogel
en de blnnenste kogelkom (12), maar niet de veer, in de stuurstangkop, en sluit ze op door het tijdelijk weer î
monteren van 6én borgpen. Klem dan-'_'tuurstang in een bankschroef en controleer, of de stuurarmkogel spe-
llngvrij maar zonder klemmen tussen de kogelkommen draait. In geval van speling beide kommen vernieuwen.
Haal de borgpen, de stuurarmkogel en de blnnenste kogelkom nu weer uit de stuurstangkop, en verwijder het
plaatje van O,1 mm achter de buitenste kom. Na montage zal de veer nu geen grotere slag hebben dan die O,1
mm.

5) Zet alles weer in elkaar, nu met de veer erbi i en met de kogel goed ingevet; monteer beide borgpennen en bui_ç
de ultelnden ervan open. Schroef de smeernippel (na controle op goede werking) weer in de stuurstangkop, steeksl, v. 11

6) Monteer het stuurhuis, met de stuurstangen en -armen (RM 408) en smeerde gehele stuurinrichting.

1, 95 Totale tijd - RM: tm-411-3

- Mogelijk bi jkomend:

O,20 7) Afstelllng van het toespoor (RM 406,/B) *
O,35 8) Stuurwiel in de juiste stand brengen (RM 401) '
O,27 9) Vernieuwing van een stuurstang (borgpen-gaten boren).

412-VOLLEDIGE REVISIEvan STUURHUIS, -STANGEN en -ARMEN

]) Demontage van stuurhuis, met stuurstangen en -armen (RM 407), incl. schoonmaak vöór het uit elkaar halen.
2) Revisie van het stuurhuis (RM 409).
3) Demontqge en montage van de stuurstang-rubbers (RM 410).
4) Uit elkaar halen en in elkaar zetten van de stuurstangkoppen (RM 411).
5) Montage van stuurhuis, met stuurstangen en -armen (RM 408), incl. controle van het toespoor.

3, 29 Totale tijd - RM: tm-412-4

- Mogel ijk bi jkomend:

O,20 6) Afstelling van het toespoor (RM 406,/B)
0,35 7) Stuurwiel in de juiste stand brengen (RM 401)
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REMSYSTEEM

CONTROLESenAFSTELLINGEN WagentypeRM-nummerAardRM

Afstelling van de remschoenen tm 501 1

Afstelllngvandehandrem tm 502 1

Schoonmaaken inspectie der remvoeringen tm 503 1

Controle op de dichtheid van het hydr. systeem tm 509 1
i

REPARATIES:

Vernieuwing van de voorremschoenen tm 504 3

Vernieuwing van de achterremschoenen tm 505 3

Vernieuwing van de handremhandle-stuitplaat tm 506 3

Vernieuwing van het handremhandle incl. afstelling tm 507 3

Vernieuwing of smerlng van de handremkabel incl. afstelling tm 508 3

Ontluchten van het hydraul|sche systeem tm 510 4-

Vernieuwing van een wielcylinder voor- en achterwiel tm 511 3

Vernieuwing van de hoofdcylinder tm 512 3

Vernieuwing der flexibele remleidingen tm 513 3 «f------.,_
Vernieuwing der stijve remle|dingen .. tm 514 3 "«'-'_ ._.....
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501 - AFSTELLING van de REMSCHOENEN (fig. 1)

1) Zet de wagen vooraan en achteraan op blokken. '_
2) Neem de speciaal hiervoor bestemde Wilmonda-sleutel (PAZ), en verdraai het

afstelvierkant (3) van de voorste remschoen in de richting (2) totdat het, met de
andere hand rondgedraaide wiel door çile r_msckoen wordt vastgezet. Draai het
afstelvierkant dan langzaam terug, dus in de r,,_nting (1), totdat de remschoen
de tromme! van het rondgedraaide wiel nog maar net raakt; anders gezegd: _
totdat men de rem nog niet hoort "slepen".
Trap nu een paar maal het rempedaal in, om de remschoenen hun normale stand _
te geven. Het wiel moet daarna vrij draaien. Zo niet, stel dan het vierkant (3)
een _ind terug in de richting (1) en herstel de speling. ì_
Doe precies hetzelfde bij het afstelvierkant van de achterste remschoen, en stel I
vervolgens de andere drie remmen op deze wi jze af.

3) Haal de wagen van de blokken af.

N.B. - Het zo dicht mogelijk bij de trommel afstellen van de remschoenen in
hun ruststand is nodig or_ de slag van het rempedaal zo klein mogelijk te houden.

0,26 Totale tijd - RM: tm-501-1
Fig. !

- Mogelijk bijkomend:

0, 12 4) Afstelling van de handrem (RM 502). -

502" AFSTELLING van de HANDREM ' '1 2 -_«"--:_

(fig. 2) ,Ib _«A ,
N B.- De handrem werkt uitsluitend \

op de voorwielen. \ tv
1) Zet een krik aan 66n kant onder \ _-'/'de wagen en vijzel het wiel vrij \

van de grond . \\
2) Duw het handremhandle (3) hele-

maal naar voren en trek het dan
drie _ vier "tanden" aan. Draai
de contramoer(2) van 66n der

buitenkabelspanners (1) los, en _ \\
schroef deze spanner dan uit tot- 3
dat de remschç_enen,de rondge-
draaide trommel net raken.
(steeksleutel van 14)
Zet het handremhandle helemaal
los, en controleer, of het wiel
vrij draait. Sleept de rem nog iets



5O3/5 O4

TÜd Achtereenvolgende I'landelingen Gereedschap

draai dan de spanner een klein beetje áán. Houd hem tegen bij het vastzetten van de contramoer(2).
3) Trek de handrem aan en haal de krik weg.

N.B. Bij het met de hand bewegen van de wagen moet de handremwerking voelbaar worden wanneer het
handle tot in de 4de "tand °Lgetf-okken is.

0. 19 Totale tijd - RM: tm 502-1

503- SCHOONMAAK en INSPECTIE der REMVOERINGEN. Schroevendraaier
wielomslag

1) Demanteer de wielsierdeksels. Draai bij elk wiel de vijf remtrommelbevestigingsbouten los. Zet de wagen op pijpsl, v. 21blokken, demonteer de genoemde bouten en haal de remtrammels met wielvelgen weg. Indien dit moeilijkheden I
oplevert, kan men met de afstelviërkanten (RMS01) de remschoenenverder van detrommel af stellen.

2) Blaasde remvoeringen met perslucht schoon, en geef het oppervlak een lichte beurt met schuurlinnen. Voering
die zo ongeveer tot aan.de klinknagel safgesleten is, moet.uiteraard worden vernieuwd (RM 504/505).
Blaasook de trommels schoon en controleer, of ze somsgroeven vertonen. Zo ja, dan moeten ze wörden uitge-
draaid (RM303).

___!i 3) Monteer de trommels met velgen door het jndraaien van de vijf bouten.

4) Haal de blokken onder de wagen weg, zet de remtrommelbouten vast met 10 + 1/-lkgm. en rnonteer de Contr. si. m. dop
' sierdeksels, van 21.

Totale tijd - RM: tm503-1
- Mogelijk biikomerid :

0, 11 5) Afstelling!van de remschoenen (RM 501)
0, 12 6) Afstelling van de handrem (RM 502)
0, 30 7) Vernieuwing van de voorremschoenen ( RM 504-)
0, 52 8) Vernieuwing van de voor- en achterremschoenen (RM 504/505)
0, 78 9) Ontluchten van het remsysteem (RM 510)
0, 53 10) Opzuiveren van een gedemonteerde remtrommel (RM 303)
0,08 11) Demontage en montage van een wiel ( t.o.v, de trommel)
0, 18 12) Demontage en montage van een remtromme| (incl. plaatsen en weghalen van blokken onder de wagen).

504- VERNIEUWING van de VOORREMSCHOENEN (fig.3 en 4 )

N.B. -Voor de afmetingen der remvoeringen, zie de Technische Mededelingen

Wielomslag pijpsl, v.
1) Demonteer de wielsierdeksels en draai de remtrommelbevestigingsbouten los. 21. steekslag v. 14

Zet de wagen vooraan op blokken. Ontspan de handremkabel zo vermogel]jk en draai de vierkanten der Wi lmonda PAZ.
remschoenafstelling volledig "terug". Demonteer de remtrommelbouten en de trommels zelf.

2) Maak het uiteinde van de handremkabel (8) los, na deze te hebben ontspannen door de bedieningshefboom(ó)
met een schroevendraaier van de remschoenvandaan te drukken.
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Platte tang

Zet de verende staaldraadklem (1) op de hydraulische cilinder (2) -achter de remschoenen(5)- om te ver-
hinderen, dat bij het wegnemen der remschoenen de zuigertjes naar buiten komen. Haal de terugtrekveer (.11) cil.klem
van de remschoenen af; dit gaat het gemakkell jkst met behulp van een stuk gereedschap dat uit een stalen
veerblad wordt gemaakt (tig° 3; zie ook "Gereedschappen" achterln ).
Demonteerdan de dwarsveren (9) , de beide remschoenen (5), de schoorplaat (10) (van de handremwerking), en
de kleine terugtrekveer (7) onderaan. Haal op de werkbank de bedieningshefboom (6) van de remschoen af
door demontage van de springring(3), de gewone rlng (4) en het asje (12) .

3) Reinig alle delen en de trommels.

4) Bevestig de handrembedieningshefboom aan de nieuwe remschoen met de korte voering,
door montage van het asje, met ring en springring. Monteer de beide,
nieuwe remschoenen, de kleine terugtrekveer
(onderaan),dedwarsveren,endeschoorplaat 1
(10);let hierbij op de goede standl
Monteer de grote terugtrekveer (11) met

behulp van het hlerboven genoemde '_:. _ _-_:_1gereedschap(fig. 3 ), waarna de verende _....._ _.:_ _._i| ,
klem(l) kan worden Weggenomen.Wrik ,_ì_...._....'_-_..._I
de hefboom(ó) van de remschoen af met ._I_,_ _._,..._ _ ....
een schroevendraaier en stop er dan een
wrg tussen om de hefboom in die stand _" _
te houden. Grijp de veer om de kabel

(8) met een tang vast, en trek met een '-_"_._ -andere tang aan het kabeluiteinde om
dit in de hefboom te kunnen haken. _ _
,Monteer de remtrommels met wieler_ door

5) het indraaien van de 5 bouten. '1
6) Stel de remschoenen af met de afstelvier-

kanten (RM 501).

7) Stel de handrem af (RM 502). .t
8) Haal de blokken onder de wagen weg.
9) Zet de remtrommelbouten vast met 10 + 1/ï<"

1 kgm en monteer de sierdeksels.

0,96 Totaletijd - RM:tm-504-3
- Mogelijk bijkomend: <-- ::

0,85 10) Ontluchtenvan het remsysteem(RM510) "
0, 14 11) Afschuinen van de voorremvoeringen
0, 13 12) Pas-makenvan de schoorplaten voor de hand- Zie deel "Gereedschappen"

remwerking . Fig. 3 7' Fig. i
0, 18 13) Demontage en montage van een rem tromrr_el

(incl. plaatsen en weghalen van blokken onder Voor remvoering-afmetingen, pag. 30.
de wagen)
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0, 33 14) Demontage en montage van een trommel en de rernschoenen (incl. wagen op en af blokken).

0, 61 15) Opzuiveren van een gedemonteerde remtrommel (RM 303). (incl. demontage en montage van het wiel.

0, 05 16) Afstelllng van de achterremschoenen (RM 501 )

505- VERNIEUWING van de ACHTERREMSCHOENEN

1) Zet de wagen achteraan op blokken.
2) De werkzaamheden komen overeen met die v66r de v66rremschoenen, behoudens het vervallen van alles

dat met de handrem verband houdt,

3) Haal de wagen van de blokken af.

0. 85 Totale tijd-. RM: tm-505-3

506-VERNIEUWING van de HANDRËMHANDLE -STUITPLAAT (fig 5)

-Demontage-

1) Zet het handremhandle zo ver mogelijk naar voren, en demonteer de bevestigingsbout(2) met zijn smeernippel- steeksl, v. 14
welke voor de smering van de pedalen-as dient - waarna de stuitplaat (3) kan worden weggenomen.

- Montage -

2) Breng de stuitplaat(3) in de juiste 2
stand en monteer de bevestigings-
bout.(2)Trek de handremhandle aan
om tëcontroleren, of het goed vast
blijft staan.

N.B. De handremwerking moet voel-
baar worden zodra het handle tot in
de 4de "tand" getrokken is.

0, 09 Totale tijd- RM: tm-506-3
507-VERNIEUWING van het

HANDREMHANDL.E, incl. AFSTELLING,(tig.5. ) _. 4 ._

- Demontage-

1) Koppeldebatterijaf. Demonteerde i_

contrarnQer(7) en de stelmoer(6)
(steekpI. Van 10 en 12.)

2) Verwijder de stultpIáat(3) na demontage ___
van de bevestigingsbout(2), met zijn

smeernippel.(pijpsl, v. 14. ) 66 7 _ Ó _.._._... A= 1_2ï3) Draai een soepel stuk iizerdraad om het 7 Fig. S
kabeleindstuk (5)heen. Trek binnen in de
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wagen het handremhandle met zijn kabel weg totdat ook het eindstuk (5) met het ijzerdraad uit de pedalen-
houder komt.

4) Maak het ijzerdraad vast aan het kabeleindstuk van het nieuwe handremhandle, en trek hiermee - van de
motorzijde af - het eindstuk tot bij de handremhefboom(1) . Duw deze geheel naar voren, steek het kabel.-
eindstuk door het oog, en monteer de moeren ( ó en 7) . Zet de contramoer (7) zod«nig tegen de stetrnoer (6) steekpl, van 10 en 12.
vast, dat tussen het bolle gedeelte van deze laatste en de hefboomholte een spelln9 (A) van t _ 2 mm blijft
bij jft bestáan.• •" L

5) Monteer de stuitplaat (3) met zijn bevestigingsbout (2) en controleer de goede werking van het handle. Sluit de pijpsl, v. 14
batterij weer aan.

N.B.-De handremwerking moet voelbaar worden zodra het handle tot in de 4e'_and" getrokken is.

0, 28 Totale tijd- RM: tm 507-3

508- VERNIEUWING of SMERING van de HANDREMKABEL. incI. AFSTELLING (tig. 6.)

-Demontage- = omslag
1) Demonteer de voorwiel-sierdeksels en draai de remtrommelbevestigingsbouten los. Zet de wagen vooraan op _ijpsl. v. 21

blokken, demonteer de remtrommelbouten en haal I 2
detrommels met de wielen weg. _ Ó 72) Ontspan de handremkabeJ zo ver mogelijk en
draai de vierkanten der remschoenafstelling
vol ledig "terug".

3) Haal bij elke rem het kabeluiteinde(11) uit _11

de hefboom. Demonteer met behulp van het,
in tig. 6 afgebeelde gereedschap (zie ook 9
"Gereedschappen") het gekartelde busje 12
(10) en de rubber stop (12).
Demonteer de contramoer(4), de ring(3) en de 10 ";.',
kabelspanner(1). Trek de binnenkabel(5) uit de ."

leuf van de houder (2) Demonteer ook de
_ontramoeri(6) de ring(7) en de kabeispanner(9) 0Jen trek hier de binnenkabel uit het draalbare
geleidingsbusie in de kniehefboom van de hand- = rem rechtsvoor
rem. De gehele kabel is nu vrij. rem linksvoor

-Montage- _.4) Smeerde nieuwe kabel, en leg de binnenkabel
_ zowel door het geleidingsbuisje in de kniehef- I'I

boom als door de vaste houder (2). Monteer de "_ 11
kabelspanners (1 en 9), de ringen (3 en 7), en
de contramoeren (4 en 6). Maak de beide buiten-
gedeelten van de kabel vast in de klemmen op 1_
de wielkasten. Steek elk kabeluiteinde(11) -: -I0
door de remankerplaat naar binnen, monteer het Fig. 6
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het gekartelde busje(10) en dë rubberstop (12)- met behulp van het gereedschap uit tig. 6 _-
en bevestig het kabeluiteinde aan de hetboom bij de remschoen.

5) Monteer de wielen met remtrommels en de trommelbevestigingsbouten.

6) Stelde remschoenaf metde afstelvierkanten(RM501) WilmondaPAZ.

7) Steldehandremaf(RM502). Steekpl.v.14

8) Haal de blokken onder de wagen weg, zet de trommelbouten vast met 10/+ 1/- 1 kgm en monteer de sler- Contra. si. m.
deksels, dop van 21.

1, 00 Totale tijd- RM: tm 508-3 omslag.

509- CONTROLE op de DICHTHEID van het HYDR, SYSTEEM.

N. B.- Na de vernieuwing van een remleidlng, het ontluchten van het systeem, of het constateren van een
niveaudaling in het remvloe_stofreservoir,
verdient het aanbeveling om te controleren, of
het hydraulische systeemnergenseen lek vertoont. 2A
Traphet rempedaal zo krachtig mogelijk in en "1
houd het twee of drie minuten lang onder deze

, druk. Zou hierbij blijken, dat het pedäal lang-
zaam "wegzakt '°, dan moet naareen lek worden .
gezocht. Constateert men anderzijds, dat het

. niveau in het remvloeistofreservoir geleidelijk
stl jgt, dan moet de hoofdcylinder worden
vernieuwd (RM 512).

0, 20 Totale tijd- RM: tm -509-1

5i0- ONTLUCHTEN van het HYDRAULISCHE SYSTEEM(fig. 7).

N.B. Voor een goede werking van hydraulische remmen
is het. absoluut noodzakeH jk, dat de yloeistof in de
leidingën en cyllnders geen enkele iuchtbel bevat.
Zou de aanwezigheid van lucht zich kenbaar kamen-ge-
meenlljk door een "verende" pedaalweerstand of
door onvoldoende remwerking- dan moet het gehele
systeem worden ontlucht.

Zet de wagen op een hefbrug, boven een werkkull of
desnoods op blokken. Neem de dop van het vloeistof-
reservoir boven de hoofdcylinder. Haal het rubber
kapje (1) van een wielcylinder, waar deze door de anker'
plaat;steekt, en schuif over de hierbij vrijgekomen konus ".3
de ontluchtingsleiding (3) waarvan het andere uiteinde ge-
dompeld wordt in een glas of doorzichtige beker met wat Fig. 7
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remvloeistof er in. Draai nu de holle, puntig uitlopende bout (2) - die als naald-afsluitklep fungeert - ongeveer een
halve s/äg los, en druk he:t rempedaal verscheidene malen langzaam r_aarbenedem .Kijl_ naar het uit_inde Steeksl. v. 8 of 11,of
Van de ontluchtìngsleiding onder de vloeistofspiegel in het glas, en blijf met het pedaal "pompen" totdat de Lockheed PL. 512. 512
uitstromende VlrOeistofgeen enkele luchtbel meer meebrengt.
Zoals uit het voorafgaande blijkb moet dit werk door twee man worden verricht.
Houd het pedaal ingedrukt terwijl de bout (2) wordt aangedraaid. Haal de ontl uchtingsleiding weg en breng het Steeksl° v. 8 of 11
kapje (!)weer op zijn plaats.

Attentie! Zorg er voor, dat tijdens het ontluchten het vloeistofreservoir voldoende gevuld is om te beletten
dat hiervandaan lucht de hoofdcylinder binnendrìngt.

Verricht dezelfde bewerking bij de andere wielen, en ontlucht tenslotte voor een tweede keer het systeem aan
de wlelcyllnder waarmee men begonnen is.
Vul na afloop het reservoir bijtot ongeveer 2 cm. van de rand; het max. niveau staat trouwens op het reservoir
aangegeven, Gebruik uitsluitend originele Lockheed-remvloeistof, daar slechts dan de zekerheid bestaat, dat
de rubbercups in de remcylinders niet worden aangetast.
Schroef de döp weer op het reservoir en breng de wagen op de begane grond terug.

N.B. -Slechts na uiterst zorgvuldig gefiltreerd te zijn, mag de bij het ontluchten opgevangen remvloelstof,
opnieuw worden gebruikt.

0, 92 Totale tijd- RM: tm. 510-4
511- VERNIEUWING van een WIELCYLINDER (fig. 8)

A)- Bij een voorwiel: •

1) Demonteer het sierdeksel en draai de vijf remtrommelbevestigingsbouten los. Zet de wagen vooraan op blokken. Pijpsl. van 17 en 21.
Stel de remschoenen zo ver mogeli jk van de trommel af (met de afstelvierkanten) Demonteer de remtrommel- Wilmonda PAZ.
bouten en de trommel zeîf.

2) Plaats de verende klem over de wielcylinder(RM 504-fig. 4.)Demonteer de terugtrekveer en neem de rem-
schoenen weg (RM 504).

3) Draai de wartelmoer(2) los, demonteer de contramoer (3) met veerring, en trek de flexibele le iding (4) van de steeksl, van 12 en 23.
steunplaat weg°
Maak met de sleutel de zeskant (5) los, maar schroef hem dan verder met de hand uit de wielcylinder, terwijl steeksl, v. 17
de flexibele leiding, om haa_"eigen as wordt meegedraaid. Pasop, dat de koperen pakkingring (9) niet verlorer
gaat. Demonteer de twee bevestigingsbouten (6), met ringen, en hàal de wielcylinder (1) weg. pijpsl° v. 10.

4) Reinig de verschillende delen, de trommel en de ankerplaat waar de nieuwe wielcylinder komt te zitten.

5) Monteer de nieuwe cylinder op de ankerplaat, met de twee bevestigingsbouten en hun inwendig getande ringen, pijpsl, v. 10.
Gloei de koperen ring (9) uit, met het oog op zijn functie als pakking , en schuif hem ophet leidings-uiteinde.
Draai dit laatste met de hand in de wielcylinder, en zet dan de zeskant (5) vast met 2 + 0, 2/'- 0 kgm. Steek de steeksl.v. 17
leiding met het andere uiteinde door de steunplaat, monteer de veerring en de contramoer (3) en draai de steeksl, v. 23 en 12.
wartelmoer (2) vast.

6) Monteer de beide remschoenen (RM 504), en de terugtrekveer, dit laatste met het specialegereedschappen
van tig. 3.
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7) Monteer wiel mei remtrommei door het indraaien van de vijf bouten, die nog niet kunnen worden vastgezet.
8) Ontlucht het remsysteem (RM 519).

VVilmondaPAZ contr, si.
9) Stel de remschoenen af (RM 501). Haal de blokken onder de wagen weg, en zet de trommelbouten vast met m. dop van 21.

10 + 1/ - 1 kgm. Monteer het sierdeksel.

1,60 Totale tijd- RM. :tm 511/A-3 (incl. ontluchten)

B) Bij een achterwiel:
Demonteer het sierdeksel en draai de remtrommelbevestigingsbouten los. Zet de wagen achteraan op blokken. Pijpsl. van 17 en 21
Stel de remschoenenzo ver mogelijk van de trommei af (met de afstelvierkanten). Demonteer de remtrommel- Wilmonda PAZ
bouten en de trommel zelf.
Plaats de verende klem van tig« 4 over de wielcyllnder, demonteer de terugtrekveer, en drukde remschoenen
van de wielcylinder weg (niet demonteren)
Draái de wartelmoer (8) van de stijveï'emleldlng los. Demonteer de twee bouten (6) met hun ringen, en neem steeksl, v. 12
de wielcylinder Weg. pijpsl van 12.

Zet de nieuwe wielcylinder (7) met de twee bouten en hun inwendig getande ringen opde ankerplaat vast.
Draai de wartelmoer (8) aan met 1, 3 + 0, 2/'- 0 kgm. Laat de remschoenenweer in contact met de cyl inder pijpsl, van 10
komen. Monteer de terugtrekveer met het speciale gereedschap (RM S04-fig 3) contr, steeksl, van 12.
Monteer wiel met remtrommel door het alvast indraaien van de vijf bouten
Ontlucht het remsysteem (RM 510).
Stel de remschoenen af (RM 501) (Wilmonda PAZ). Haal de blokken onder de wagen weg, en zet de remtrommel-
bouten vast met 10 + 1/-1 kgm. (contr. si. met dop van 21).
Monteer het sierdeksel (pijpsl. v. 17)

1,45 Totale tijd-RM: tm 511/B-3 (incl.ontluchten).
512-VERNIEUWING van de HOOFDCYLINDER ( tig. 9

1) Koppel de batterij af. Maak de beide stroomdraden
van de stoplichtschakelaar Ios_. Demonteer de drie
wartelmoeren(1) en trek de drie remleidihgen weg.
Dernonteèr de twee moeren (5), met veerringen, waarmee

de hoofdcylinder tegen de pedalenhouder bevestigd is. ' F ig

Haal de hoofdcylinder weg, maar laat de bedieningsstang
(4) aan het pedaal vast zitten. Denk er om, de stang-
afstell ingi ongewi jzigd te laten.

2) Breng de nieuwe hoofdcylinder op zijn plaats, en steek

de bedieningsstang (4) er in, door de balg heen.

De afstand tussen de stangoog en de stelmoer moet de-
zelfde zijn als bli de oude hoofdcylinder. Monteer de
twee veerringen en moeren (5) en zet deze vast
met 1, 3 + 0, 2/'-0, 2kgm. Draai de drie wartelmoeren
(1) aan met 1, 3 + 0, 2/-0kgm. Maak de twee stroomdraden van
de stoplicht schakelaarweer vast.
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3) Ontlucht het remsysteem(RM 5]0) en sluit de batterij aan.

1, 15 Totale tijd- RM: tm-512-3 (incl.ontluchten)

513- VERNIEUWING der FL.EXIBELEREMLEIDINGEN(fig, 10 ).

A. ) Vooraan links-of rechts:
1) Zetdewagenopblokkenendemonteerhetwiel. Wielomslag

2) Draai de wartelmoer (14) los, demonteer de contramoer(18) met veerrlng, en haal de flexibele leiding (19) uit
desteunplaat. Steeksl.v.12.
Maak de zeskant (13) met een sleutel_ los, maar schroef het leiding-uiteinde dan verder met de hand uit de en 23.
wielcylinder, waarbij de leiding om haar eigen as wordt meegedraaid teneinde beschadiging te voorkomen, Steeksl. van 17
Pasop, dat de koperen pakklngring, (12) niet zoek raakt

3) Gloei de koperen ring (i2) uit, met het oog op zijn functie als pakking, en schulf hem op het uiteinde van de
leiding..

4) Draal het uiteinde van de flexibele leiding (19) metdehand in de Wielcyllnder, en zet het zeskant (13) vast met
2 + 0, 2/'- 0 kgm. ._ contr, steeksl.

van 17.

Steek het andere leidingsulteinde door äe steunplaat, monteer de veerring en de contramoer (18), en draai de steeksl, v, 23
wartelmoer (14) vast met 1,3 + 0, 2/'- 0, 2 kgm, contr, steeksl, van 12.

5) Ontlucht het remsysteem (RM 510).

6) Monteer het wiel en haal de blokken onder de wagen weg°

i, 30 Totale tijd - RM: tm- 513/A-3 .3 ' ""_'__,,__»
B) Achteraan: «_

7) Zet de wagen achteraan op blokken of boven een werkkuil. _T_!i_i_?
8) Draai de wartelmoer(4) los, demonteer de contram0er(5) met veerring,

en haal de flexibele leiding uit de steunplaat.

9) Aan de nieuwe flexibele leiding zit reeds het -"-J
T-stuk (6) Draal dusde twee wartelrnoeren (9)
los, en demonteer de bout (11)waarblj het
T-stuk vrij komt,

10) Breng het nieuwe T-stuk op zijn plaats onder
de bevestigingslip_ van de achteras (de massakabel er
boven)en monteer de bout (11)met vertande ring en

moer; deze vast zetten met 1, 8 + 0, 2/'-0,2 kgm. '1 4ííKoppel de twee stijve remleidingen(7 en 10) aan
het T-stuk (6) door het vastdraaien van de beide 5
wartelmoeren (9) met 1_3 + 0, 2/"-0, 2kgm.

Steek het andere uiteinde van de flexibele Fig. 9leidinq door de steun»laat, en zet het hier vast
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door montage van de veerring en de contramoer (5) Draai de wartelmoer (4) aan met 1,3 + O,2,,"- O,2 kgm._ steekslv v. 23
Controleer, of de wartelmoer van de leidingbevestiging aan het T-stuk(gemonteerd geleverd) vastgezet is met contr, steeksl.
2+ O,25/- 0 kgm. van 12 en 17.

11) Ontlucht het remsysteem (RM 510).

12) Haal de blokken onder de wagen vandaan.

• 20 Totale tijd -RM; tm-513/B-3

'0 8

» 5

; 2 ' _ «0
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514- VERNIEUWING DER STIJVE REMLEIDINGEN (tig. 10 ).

A enBVooraanlinks-Vooraanrechts: steeksl.vo12
1) Koppel de batterij af. Haal de batterij weg (RM 714 als het om de rechterleiding gaat. Draai de wartel-

moer (17) los, waarmee de leiding (1) of (15) aan de hoofdcylinder gekoppeld is, vervolgens de wartelmoer(14) idem.
van de verbinding met de flexibele leiding. Neem de stijve leiding weg.

2) Monteer de nieuwe leiding (1) of (15); draai daartoe de wartelmoeren (17) en (14) met de hand aan, en zet ze
• dan vast met 1 3 + 0, 2,.Z-0,2 kgm. contr, steeksl.' van12
3) Ontlucht het remsysteem(RM510)Plaats de batterij(RM 714) als de rechter leiding werd vernieuwd. Sluit de

batteri i weer aan.

1,02 Totale tijd- RM; tm-514/A-3

1, 13 Totale tijd-RM ;tm- 51¢,/B-3 (incl.weghalen en weer plaatsen van de batterij, )

C) Tussenhoofdcylinder en achterste flexibele leiding.:
-Demontage-

1) Zet de wagen op blokken of boven een werkkuil.

2) Draai de wartelmoer(16) los. Gebruik een haaks omgebogen ster-schroevendraaier voor het Iosdraaien (niet
demonteren ) van de schroef welke, boven de traverse, het klemplaatje voor de remleiding en de benzineleidin steeksl.v. 12
tegen de carrosseriebodem bevestigd, en trek dan de remleiding achter dit plaatje weg. Draai de wartelmoer(4)
los, waarmee de leiding (2) aan de flexibele leiding is gekoppeld, en trek de leiding (2) uit de klemmen(3)

-Montage -

3) Duw de leiding onder de klemmmen, (3); draai met de hand de wartelmoeren(4 en 16 ) aan, en zet ze dan vast contr, steeksl, van 12

met 1,3 + 0, 2/'-0 kgm. Bevestig ook de benzineleiding onder de klemmen (3). Leg de benzine- en de rem'- ster-schr, dr.
leiding in de holten van het klemplaatje boven de traverse, en zet de bevestigingsschroef hiervan vast.

4) Ontlucht het remsysteem (RM 510).

5) Haal de blokken onder de wagen weg.

1, 25 Totale tijd- RM: tm-514/C-3

D) Achteraan rechts of links;

-Demontage-
1) Zet de wagen op blokken , of boven een werkkuil.

2) Draai de wartelmoer (8(bij de wielcylinder, en de wartelmoer(9)bij het T-stuk (6) los. (steeksleutel van 12)
Maak de klemmen op de achteras open, en verwijder de ling (7) of (lo).

-Montage-

3) Leg de leiding (7) of )10) langs de achteras. Draai met de hand dewartelmoeren (8 en 9) aan, en zet ze dan
vast met 1, 3 + 0, 22,/-0kgm. (contr. steeksleutel van 12).
Breng de leiding onder de achteras-klemmen en maak deze dicht.



514 A

TÜd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap

4) Ontlucht het remsysteem(RM 510).

5) Haal de blokken onder de wagen vandaan.

1, 05 Totale tijd -RM; tm-514/D-3

514/E- VERNIEUWING der STIJVE REMLEIDINGtussen HOOFDC¥LINDER enACHTERSTEFLEXIBELE
LEIDING (type 14)

--Demontage-

1) Zet dewagen op blokken of boven een werkkuil.

2) Draai de wartelmoer (1- fig. 11), los. Gebruik een haaks omgebogen ster-schroevendraaier voor het Iosdraaien
(hiet demonieren)van de schroef wel ke, boven de trave[se, het klemplaatje onder tegen de carrosseriebodem
bevestigt. (steeksl. v. 12 ).

3) Draai de wartelmoer (2) los, waarmee de leiding aan het flexibele gedeelte (3) is gekoppeld.

4) Maak de leiding uit de vier klemmen los.

-Montage-

5) Monteer de leiding in de vier klemmen en onder het bovengenoemde klemplaatje, waarvan dan de bevestlglngs-
schraëf moet worden vastgezet

o.

6) Draai de warteimoeren (1 en 2) met de hand aan; zet ze vervolgens vast met'i, 3 + 0, 2/'- 0 kgm. (contr. steek-
sleutel van 12)

7) Ontlucht het remsysteem (RM 510)

8) Haal de blokken onder de wagen vandaan.

1, 00 Totale tijd- RM; tm-514/E-3

FJg. Il

The late flexible I. shorter.
The merel hydraullc Iine Is Iocated in
center lire of car ¢md ee©ured wltlt fout
clipt.
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GROE P ._

BENZINETOEVOER

CONTROLES en AFSTELLINGEN Wagentype RM-nummer Aard RM

Afstelling voor stationair draaien tmsT 603 1
T 603 1

Meting en afstelling van de benzinepomp-druk tm 611 1

Controleenafstellingvanhet vlotterkamer-niveau tmsT 604 1
T 604 1 !

Afstelling van het vlotterkamer-niveau (na contrôle) tm 604-A 1
i

REPARATIES:

Demontage en montage of vernieuwing van het luchtfilter tm 601-A 3
tmsT 601-A 3

Vernieuwing van een luchtfilter-steunstrip of -veer (incl. controle op filterbevestiging) tm 601-B 3
trust 601-B 3

Vernieuwing van het filterelement tm 602 3

Afstelling voor stationair draaien tmsT 603 1 _
T 603 1 i

Controle en afsteiling van het vlotterkamer-niveau trusT 604 1T 604 1

Vernieuwing van de acceleratiepomp-zuiger tmsT 605 3
T 6O5 3

Vernieuwing van de vlotter tmsT 606 3
T 606 3

Demontage en montage van de carburateur tmsT 607 - 3
T 607 3

Reiniging van de Carburateur trusT 608 3
T 608-A 3

Vernieuwing van de bedieningskabel der choke-inrichting tm 609 3

Vernieuwing of reiniging van het benzinefilter tm 610 3

Meting en afstelling van de benzinepomp-druk tm 611 1

Demontage en montage (of vernieuwing) van de benzinepomp tm 612 3

Demontage en montage benzineleiding tussen filter en pomp, of tussen pomp en carburateur tm 613 3

Demontageenmontagebenz. leidingtussenfilter en tank tm 614 3



GROEP 6

Vernieuwing van het afdichtingsrubber of inw. tankleiding tmt 615 3
tmu 616 3

Vernieuwing van de tankvuipljp tmt 616 3

Demontage en montage van de benzinetank tmt 617 3
tmu 617-A 3

Schoonspoelen van de benzlnetank (gedemonteerd) tm 618 4

Vern ieuwlng van de vul deksel-sl ot tmt 619 3

Vernieuwing van het vuldophuis ( of -deksel) tmt 620 3
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Tijd A¢htereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

601-A - DEMONTAGEen MONTAGEof VERNIEUWING vo wagen

vanhetLUCHTFILTER

- Demontage - (bij stijve montage: op alle modellen L 1 en il ltll _-L4Tigre-Fig. 1 en la) 4.SL\

1) Koppel de batterij af. Demonteer de verwarmingsbuizen en pijpsl, v. 10 _ 'de bouten (l); draai.de moer (3) los en neem het filter weg. \\ --

(Bij flexibel.e montage: op alle modellen L 4, behalve Tigre - Fig. I
Fig. ]b)

stijve montage _"--_-'-'_-_"_

2) .Koppeldebatterijaf. Maakdeveren(6) endeklembanden schroevendr. ,_- ç 1 _
(7) los. Demonteer het filter met klembanden, verbindings- _ "

mof (8) en veren (6). Haal de veren van het filterhuis af door steeksl v. 10 _2«g.l-/k\.tliUJ!H_/_1__ _ I''ldemontage van de moeren (11).

3)- Montage- (blj .sti.jve montage) _" _ '_'_'___+_g_t _'_,_,,,L_.-_-._-_r_ i_

Plaats de ktemkraag en het fiiter op de carburateur.
Tecalemit -filter: in de stand volgens tig. 1,
Wilman -filter: met de aanzuigopeningen naar voren, pijpsl, v. 10 l_ _!_ _'_._-_-_'_llt_,_,_J _\ 5

Zet de moer (3) vast, monteer de bouten (1) en de verwarm-ingsbuizen (controleren, of ze niet verstopt zijn). Sluit de

batterij weer aan. / """., _ì_O__J_4) (Bij flexibele montage)
Monteer de verbindingsmof (8), de klembanden (7) en de ve- steek- en 9 5 '4 'Iren (6) aan het filter, daarna het samenstel op de carburateur, pijpsl, v. 10
Geef het filter de goede •standvolgens par. 3 hierboven, draai schroevendr. Fig. la
de klembanden aan en maak de veren vast. Sluit de batterij
weer aan.

0, 13 Totale tijd - RM: tm-601-.A" .- .3.(sti jve montage - steunstrips) '_l

O, 17 Totale tijd - RM: tm-T-601-A bis-3 (flexibele montage-veren 7 • •
N. B.- Voor alle wagens met een Zenith-carburateur 36WIM
adviseren wij de flexibele montage van het luchtfilter (zie 8 _• • ° •

RM 601-B). 6_ _.-L._Jír-í2 • -'_,601-B- VERNIEUWINGvan een LUCHTFILTER-STEUNSTRIP

of -VEER (incl. CONTROLE op FILTERBEVESTIGING) _ì_ì_. _'_==_k« i •
-Demontage-(bijallemodellen L l en L4Tigre)-Fig. la) _0 _'_//í'_'_'_ _..._--'_,_'_.,_

1) Koppel de batterij af, demonteer de bout (1), de moet (9)en de pijpsl, v. 10 _ -!..._ I _j_.__
steunstrip (5). steeksl, v. 12 Fig. I b - flexibele montage
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N.B. - Voor de modellen L1, uitgerust met een 36 WIM car-
burateur en Wilman luchtfilter, adviseren wijde flexibele
montageHiertoemoetvervallen: Tecalemit

- de steunstrippen (5) en de klemkraag (4). Snijdt de binnen- filter
buis van het filter langs de bovenkant der gleuven af.
Nieuwe ondérdelen:

I twee bevestigingsplaten (10) voor de veren, twee klembanden(7), twee veren (6), een verbindingsmof (8) en twee onderleg .......... -'-_
t ringen van ó mm binnendlameter.

- Montage- -_

i 2) Brengde steunstrip (5) op zijn plaats- over het rechter exem- pijpsl, v. 10 "
i

plaar eerst de geleider voor de boblnekabel schuiven (2)- steeksl.v. 12
montëer de moer (9) en de hout (1). Zet de beide moeten vast. !
Controleer, of de klemkraag (4)goed vast zit. Sluit de bat-
terij weer aan.

0, 08 Totale tijd - RM: tmLó01-B-3 (stijve montage - steunstrip)

0, 066 Totale tijd - RM: tm-T,601-B bls-3 (flexibele montage-veer)

602 - VERNIEUWING van het FILTERELEMENT (Fig. 2) _ ....... 4

- Tecalemit-filter _ /_ÇzZ__Wil_man Ç__ .... \

- Demontage-

Demonteer de moer (1) en de platte ring. Verwijder het dek- pijl0sl, v. 10 '

sel en het filterelement (3) _fi-iiër __y

-Montage- L _x_ì_....____r __--- S
Brenghet filtere/ement (3) opzijn plaats in het filterhuis, pijps] _. v_ 1@

Monteer het deksel (2), de platte ring en de moer (1). _--_,..j_
- Wi l man-fit ter

- Demontage - _:_
Demonteer de moer (4), de veerring en de platte ring. Verwij" pijpsl, v. 10 ..........
der het fHterhuis (5) en het filterelement (6)

- Montage - _-_

Breng het filterelement (6) op zijn plaats, monteer het filter- pijpsl, v. 10 \

huis (5), de beide ringen en de moer (4). _\

0,03 Totale tijd - RM: tm-602-3 (Tecalemit- of Wilman-filter) Fig. 2 _.__b _,_j_
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zçzç_ç _ i ,,, L' " J '

N. B.- Maak het filterelement schoon: Zenith-carburat:eur
36 WIM ....

- elke 24. 000 km, bij gebruik op de grote verkeerswegen.
- elke 12.000 km, wanneer zo nu en dan over stoffige wegen
wordt gereden.
- elke 6.000 km, bij geregeld gebruik op stoffige wegen.

_ilter zorgvuldig uitwasser, in benzine of gasolie, laten uit-
druipen en dan bevochtigen met nieuwe motorolie.

ilV- Mogelijkbijkomend-:
0, 08 Schoonmaakvan het filterelement.

603 - AFSTELLING voor STATIONAIR DRAAIEN

A) Serie-motor - carburateur 36 WIM (Fig. 3) _ ._-j'

Controleer tevoren, of de bougies in goede conditie zijn, de
ontsteking goed afgesteld is, de choke-inrichting goed sluit
(bedienîngskabel) en de sproeiers schoon zi jn.

De afstelling voor stationair draaien moet altijd bij warme / \,J

motor gebeuren, / Fig. 3 \
, N.B. - Eenregelmatig stationair toerental is niet te ver- 1 2

krijgen indien de compressie in de cylinders te laag of onge-
lljk is. Blijkt dit bij opmetlng het geval te zijn, dan:

-klepspeling nastellen (RM 104), of:

- kleppen inslijpen (RM 110). Zenith-carburateur ._
38 NDIX

Start de warme motor en verdraai de regelschroef (1) totdat schroevendr.
zij betrekkelijk snel onbelast loopt (1. 000 6 1. 200 toeren per
minuut).
Draai de mengstelschroef (2)aan, totdat de motor onregelmatiç
gaat lopen door een te arm mengsel, draai ze dan terug totdat
de regelmatigste gang is verkregen. Normaal is, dat deze
schroef tussen ½en 1:_slag opengedraaid staat.
Maak de twee bougiekabels om de beurt los en controleer of
in de beide gevallen de motor ongeveer evenveel in toeren
zakt. Draai tenslotte de regelschroef (1) uit om het normale
stationaire toerental van 900 á 1. 000 omw/min in te stellen.

0, 13 Totale tijd - RM: tmsT-ó03-A-1

B) Tigre-motor - carburateur 38 NDIX (Fig. 4)

De afstelling geschiedt op dezelfde wijze als voor de Serie-
motor, eerst bij de ene carburateurhelft, dan bij de andere. Fig, 4 2 2

0, 15 Totale tijd - RM: T-603-B-1
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, <iii:ii i!,liContrôle:

N. B.- Het benzineniveau in de vlotterkamer moet worden __::':_j___;_, iiiiiiiii!li :_l_iij_"í--_j_IHIJlHHHI/ '
gecontroleerdals:

1 de carburateurneiging, tot "overlopen" vertoont, het _ _.î_:_!_l niveau

benzineverbruik abnormaal hoog is, of zich andere kentekener
van een mogelljkerwljs te hoog niveau voordoen; _

2. de motor bij gas geven hokt of aarzelt ('gat" in de carbu= ",f.,_ì',-_._:_,_:.>_"_.1 _

ratie wegens te laag niveau). _ _"ì- _"_

A) Carburateur-3 WIM (Serie-motor) - (Fig. 5)

N.B. - De contrôle geschledt met behulp van een speciaal "__ _.,Jí
peilglas en ee_nplaatje (Fig. 5) waarop een streep het juiste /
niveau aangeeft: 16+ 0, 5/-0, 5 mm beneden de böVënrand "1 _""-_ .....
van de vlotterkamer, d.i. de pasrand van het deksel. Zie het Fig. S - Peilglas voor Zenith-carburateur
hoofdstuk "Gereedschappen", pag. 20, voor de vervaardiging 36 WIM (Serie-m°t°r)
van dit hulpmiddel.

Gaalsvolgttewerk: /

Koppel de batterij af. Monteer het peilglas in de plaats van
de hoofdsproeier (het rechte stuk buis precies verticaal) en
het contrôleplaatje op de carburateur. Vlotterkamer-deksel
niet demonteren. Laat de benzinepomp met de hand werken,
aan het daartoe bestemd hefboompje, totdat het niveau niet
meer verandert. Draai dan de bout (1) een klein eindje los,
en laat 20 d 30 druppels benzine weglopen. Zet (1) weer vast
en beweeg het pomp-hefboompje opnieuw totdat het niveau
stabiel is geworden
Blijkter niet m66r dan' 0,Smm,verschit metde lijn-op het
contrôleplaatje te zijn, dan is het niveau goed. In het andere
geval verricht men de afstelling zoals onder C is aangegeven.

Na de afstelling het peilglas en het plaatje demonteren, de
hoofdsproeier weer monte_en(controleren, of deze schoon is)
en de batterij aansluiten. _

0, 18 Totale tijd - RM: tmsT-604-A-1 "'_.

B) Carburateur 38 NDIX (Tigre-motor) - (Fig. 6)

N. B. - Voor deze carburateur bestaat een peilglas (Zenith-
nummer 5865 - Fig 6) dat in de plaats van de startsproeier Fig. 6 -Peilglas voor Zenith-carburateur (Nr. 5865)
wordt gemonteerd. Het juiste niveau, hier op het peiiglas- 38 NDIX (Tigre-motor)
buisje gegraveerd, is 16 + 0/- 1,5 mm beneden de pasrand
van het vlotterkamerdeksel.
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Ga als volgt te werk:

Koppel de batterij af. Maak de bedieningskabeJ van de choke -inrichting (binnen- en buitenkabeJ) aan de tang en pljpsl, v. 8
carburateur los. Demonteer de startsproeier en monteer het Zenith-apparaatje (Fig. 6) in zijn plaats, met het schroevendraaier en
peilglasbuisje Ioodrecht op het bovenvlak van de vlotterkamer. Pompbenzine met de hand en volg verder de steeksJ. 12/14
aanwijzingen uit par. A.

N. B.- Als het niveua hoger komt dan de peilstreep op het buisje, of m6_r dan 1,5min lager blijft, corrigeer
het dan volgens par. C. Na de afstelling het apparaatje demonteren, de startsproeier doorblazen en monteren
en de bedienlngskabel weer vastmaken, waarbij de trekknop 3 á 4min speling moet houden (RM 609). Sluit
tenslotte de batterij weer aan.

0, 11 Totale tijd - RM: T-604- B-1

C) Afstelling van het vlofterkamer--nlveau (na contrôle)

N, B. - Het niveau kan worden gewijzlgd met behulp van ringen van verschillende dikte die tussen de vlotter-
penhouder en zijn zitting in het deksel worden gelegd.
Deze ringen, van fiber of van alum|nium, hebben de volgende PL-nummers:

- 512. 575 dikte 0,5

- 512. 576 dlkte 0,8 voor beide carburateur-typen
- 512. 577 dlkte 0_.0

- 512.578 dlkte 1,2

Laat het contrôle - apparaatje gemonteerd!

1) DemonteerhetluchtfilterCRM601),

2) Oernonteerde bevesHglngsschroeven, met ringen, van het vlotterkamerdeksel en verwijder het deksel na het schroevendraaiér
stangetje van de acceleratiepomp te hebben Iosgemaakt. Demonteer de vlotterpenhouder. Vergroot de dikte
aan ringen om het niveau te verlagen, verklein ze om het niveau te verhogen, ringsl, v. 12

3) Monteer de vl0tterpenhouder met de ringen en zet hem vast. Koppel het acceleratiepomp-stangetje weer aan
en monteer het vlotterkamerdeksel door het indraaien der schroeven

4) Controleer het niveau:

16 + 0,5/- 0,Smm voor 36 WIM (Serie)

16 + 0/- 1,Smm voor 38 NDIX (Tigre)

N.B. - Om door het, met de hand bedienen van de benzinepomp een juist niveau te krijgen, is het nodlg,
eerst een klein beetje benzine uit de vlotterkamer te laten lopen door het enigszins Iosdraaien van de bevesti-
ging van het contrôle-apparaatje.
Demonteer het contrôle--apparaatje en breng de sproeier weer op zijn plaats.

5) Monteer het luchtfilter CRM601).

0,26 Totale tijd - RM! tm-604-C-1
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- Mogelijk bijkomend:

0,13 6) Afstelling voor stationair lopen (Serie)
0,15 7) Afstelllng voor stationair lopen (Tigre)

605 - VERNIEUWING van de ACCELERATIEPOMP-ZUIGER

A) Serïe, motor

1) Koppel de batterij af en demonteer de verwarmingsbuizen. Demonteer het luchtfilter (RM 601).

2) Demonteer de zes schroeven met veerringen van de bevestiging van het vlotterkamerdeksei en verwljder het schroevendraaier
• deksel met zijn pakking, na het stangetje van de acceleratiepomp te hebben Iosgemaakt.
N_em de pomp-zuiger weg (12 - Fig. 10).

3) Brengde nieuwe zuiger goed rechtstandig op zijn plaats. Monteer het vlotterkamerdeksel,en verwijder het
dekse! pakking en koppel het acceleratiepomp-stangetje aan. Monteer dezes bevestigingsschroeven, met schroevendraaier
veerringen.

4) Monteer het luGhtfilter (RM 601) en de verwarmingsbuizen (na contrôle op vervuiling). Slult de batterij aan.

0,22 Totale tij d - RM! tmsT-605-A-3
- Mogelijk bijkomend -:

0,13 5) Afstelling voor stationair draaien.

B)Tigre,motor=

1) Koppe! de batterij af en demonteer de verwärmingsbuizen. Demonteer het luchtfilter (RM 601).

2) Koppel het acceleratie-stangetje af. Demonteer de vijf schroeven met veerringen en neem het deksei weg. schroevendraaier
Brenghet genoemde Stangetje in evenwijdige;stand met het dekSelpasvläk en häak de pompzuiger af (11-Fig. 11

i *" • " ' • • "3) Maak op overeenkomst ge WUlZede nieuwe zulger vast, Monteer het deksel( met een nieuwe pakkmg) en geleid
daarbij de zuiger goed rechtstandig zijn ¢ylinder in. Zet het_deksekmet de vijf schroeven vast. Koppel het schroevendraaier
pompstangetje weer aan.

4) Monteer het luchtfilter (RM 601) en de verwarmingsbuizen. Sluit de batterij weer aan.

0,22 Totale tijd- RM: 1"--605--B-3

- Mogelijk bijkomend _-

0, i5 Afstelling voor stationair draaien.
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606 - VERNIEUWING van de VLOTTER

A) Serie-motor

i) Koppel de batterij af. Demonteer de verwarmingsbuizen en het luchtfilter (RM 601).

2) Demonteer de zes schroeven met veerringen van de dekselbevestiging en verwijder het deksel, met zijn pak-
king, na het acceleratiepomp _ stangetje' te.hebben afgekoppeld van de bedieningsarm, schroevendraa.er
Hc_alde houder van het vlotterasje (5 in I-ig. 10) uit de viotterkamer naar boven, waarbij de vlotter los komt.

3) Monteer de nieuwe vlotter met de houder van het vlotter-asje in de vlotterkamer. Monteer, met een nieuwe
pakking, het deksel en maak daarbij het acceleratiepomp-stangetje aan de bedieningsarm vast. Monteer de schroevendraaier
zes schroeven met veerringen.

4) Monteer het luchtfilter (RM 601) en de verwarmingsbuizen. Sluit de batterij weer aan.

0,22 Totale tijd - RM: tmsT-6Oó-A-3=

- Mogelijk bijkomen d -

0,18 5) Controle van het vlotterkamer-niveau.
0,26 6) Afstelllng van het vlotterkamer-niveau (incl. contrô!e).
0,13 7) Afstelling voor _stationair draaien.

B) Tigre-motor

1) Koppel de batterij af, Demonteer de verwarmingsbuizen en het luchtfilter (RM 601), Maak het acceleratie-
pomp-stangetje los.

2) Demonteer de vijf bevestigingsschroeven, met veerringen, van het vlotterkamer-deksel en verwijder dit, Haal schroevendraaier
de wlotterhouder met vlotter uit de vlotterkamer (10- Fig. 11)

3) Laat de vlotterhouder met vlotter in de vlotterkamer zakken. Controleer, of de houder niet boven de pasrand
van de vlotterkamer uitsteekt,
Monteer het deksel met een nieuwe pakking en geleid daarbij de pompzuiger goed rechtstandig zijn cylinder
in. Draai de vijf bevestlgingsschroeven vast en koppel het acceleratiepomp-stangetje aan. schroevendraaier

4) Monteer het luchtfilter (RM 601) en de verwarmingsbuizen. Sluit de batterij weer aan.

0,22 Totale tijd - RM: T-606-B-3

- mogelijk bijkomend -

0, 11 5) Contrôle van het vlotterkamer-niveau

0,19 6) Afstelling van het vlotterkamer-niveau (incl. contrôle)

0,15 7) Afstelling voor stationair draaien
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607 - DEMONTAGE en MONTAGE van de CARBURATEUR
1

A) Serie-motor - Demontage - (Fig. 7) /

1) Koppel de batterij af. Demonteer de verwarmingsbuizen en _ 2
/

het luchtfilter (RM 601).

2) Demonteer de rubber benzine-aanvoerleiding (1) en de va-
cuumleiding. Draai de twee bevestigingsschroeven van de schr.dr
binnen- en buiten- bedieningskabel der choke-inrichting
los (2) en trek de kabel weg. Maak de trekveer van de gas-
klepbediening (5) los. Demonteer de bevestigingsmoer (3) pijpsl, v.
van de gasklepbedieningsarm en trekdeze vrij, nahet ge_- 8en 12
bruikte gat te hebben gemerkt.

3) Demonteer de twee moeren (4), met ringen en haal de carbu-
rateur van het inlaatspruitstuk af. steeksl, v. 12

Attentie: Controleer altijd de in- en uitwendige staat der ver-
warmingsbuìzenalvorenszeweerte monteren. 4

Montage -

4.) Contrôleer de staat van de pakking (6) en neem zo nodig een contr, steeksl 6
nieuwe. Monteer de carburateur op het inlaatspruitstuk en van 12 Ó
zet de twee moeren (4)vast met 2 + 0,5/- 0,5 kgm. Breng de pijpsl, v. 12 /
gasklepbedieningsarm op zijn plaats en zet de moer vast. /

Bevestig de uiteinden van de binnen- en buitenkabel der
choke-inrichting door het vastdraaien van de twee schroeven, pijpsl, v. 8
zódanig dat er enige speling aan de trekknop blijft en contro-
leer of de schuif van de choke-inrichting volledig sluit.
Monteer de rubber benzine-aanvoerleiding en de vacuumlei-
ding. Maak de trekveer van de gasklepbediening (5) weer
vast.

5) Monteer het luchtfilter (RM 60t) en de verwarmingsbuizen.
Sluit de batterij weer aan.

0,35 Totaletijd - RM:tmsT-607-A-3

0,13 6) Afstelling voor stationair draaien (36 WIM).

B) Tigre-motor - Demontage - (Fig. 8/9)

1) Koppel de batterij af° Demonteer de verwarmingsbuizen en
het luchtfilter (RM 601).

Fig. 7 - Zenith-carburateur36WIM
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2) Demonteer de rubber benzine-aanvoerleiding (1) en de va-
cuumleiding. Draai de twee bevestigingsboutjes (7) van de tang
binnen- en buiten- bedieningskabel der choke-inrichting los pijpsl, v. 8
en trek de kabel weg. Maak de trekveer (3) van de gasbe-
bediening los. Draai het boutje (4) van de aanslag los, schuif pijpsl.v. 8
deze van de bedieningsstang (2) af en trek de stang weg. 2

3) Demonteer de vier moeren (5), met ringen en haal de carbu-
rateur van het spruitstuk af steeksl, v. 12

- Montage -

4) Controleerde conditie van de pakking (6) en neem zo nodig '_'".-- 3
een nieuwe. Monteer de carburateur op het spruitstuk en zet 7"
de vier moeren (5) vast met 2 + 0,5/-0,5kgm'. steeksl, v. 12

Afstelling van de gasklepbediening "S
5) Steek de bedieningsstang (2) door het bus[e op de bedienings-

arm aan de carburateur. Monteer de aanslag op de stang en
wel z6, dat de speling A (Fig. 9) 5 á 8 mm bedraagt. Maak
de trekveer vast. Controleer, of beide gaskleppen volledig pijpsl.v. 8
open en dicht kunnen gaan.

6) Bevestig de binnen- en buitenkabel van de bediening der
choke-inrlchting door het vastdraaien van de boutjes (7), tang en F ig. 8 - Zenith-carburateur 38 NDIX
waarbij er enige speling aan de trekknop moet blijven pijpsl.v. 8
(RM 609). Controleer, of de startinrichting volledig sluit.
Monteer de rubber benzine-aanvoerleiding en de vacuum- 13/ô4»

leiding, to 5/iô,,
7) Monteer het luchtfilter (RM 601) en de verwarmingsbuizen. "7"_,-"_ _

sluit de batterij weer aan.

0,42 Totale tijd - RM: T-607-B-3

- Mogelijk bijkomend - _'J ""_l_bl'__/_s_
0,15 8) Afstelling voor stationair lopen 38 NDIX

608 - REINIGING van de CARBURATEUR (Fig. 10/11)

A) Serie-motor- (Fig. 10)

1) Haaldecarburateurvandemotoraf (RM607- A) Fig. g

2) Breng hem naar de werkbank over
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3) Demonteer de zes schroeven (2), met veerringen, die het schr. dr.
deksel (3) op de vlotterkamer (6) bevestigen. Haal het dek- 2
sel met de pakking (1) weg, waarbij het acceleratiepomp-
stangetje van de bedieningsarm moet worden Iosgemaakt schr. dr.
Demonteer de houder (5) van het vlotterasje en de Vlotter
(15) zelf; contrôleer, of hij niet lek is. Demonteer de sta-
tionaire sproeier (nuilast-sproeier) (14), de acceleratiepomp-
zuiger (12), de borgschroef(13), de pompsproeier(11), het 1
klepje (7), de hoofdsproeier (8) en de mengselstelschroef (9). pijpsl, v. 12
Vernieuw deze, als het konische gedeelte niet gaaf meer is.
Demonteerde benzine-aanvoerleiding (4) van het deksel (3). steeksl, v. 14 1

4) Wasalle onderdelen in schone benzine en blaas alle kanalen,
boringen, enz., evenäls de sproeïers, zorgvuldig door. 14 /

5) E3evestigde benzine-aanvoerleiding (4) aan het deksel. Mon- steeksl, v. 14
teer de hoofdsproeier (8), het klepje (7), de stationairesproei- pi jpsl. v. 12 1_
er (14), de pompsproeier (11), de borgschroef (13). Steek de schr. dr. 12

pompsproeier(12) goed rechtstandig naar binnen; monteer de • _vlotter en de houder van het vlott:erãsje (5).
Monteer de mengselstelschroef (9). Monteer, met gebruik
van een nieuwe pakking, het vlotterkamerdeksel en koppel schr. dr.

•het acceleratiepomp-stangetje aan de bedleningsarm.

6) Monteer de carburateur op de motor (RM 607 -A). ) 6 -

7) Verricht de atstelling voor stationair draaien (RM 603 -A)°

0,86 Totale tijd-RM: tmsT-ó08-A-4 7
B) Tigre-motor - (Fig. 11) 9

1) Haal de carburateur van de motor af (RM 607 - B).

2) Breng hem naar de werkbank over, voor demontage: 8--
3) Koppel het acceleratiepomp-stangetje (4) af. Demonteer de schr. dr.

vijf schroeven (2), met de ringen en haal het deksel met de Fig. 10 - Zenith-carburateur 36 WIM
pakking (1) weg.

Demonteer de bout (3) waarmee het oog van de benzine-aan- steeksl, v. 17 luchttrechter 29 verstuiver 2, 7
voerleiding aan het deksel bevestigd is en neem het filter
weg. hoofdsproeier 140 stat° sproeier 65
Demonteer het sproeierdeksel (5), de twee stationaire sproei- pijpsl, v. 10 luchtsproeier 110 pompsproeier 60
ers (7) en de twee hoofdsproeiers (9). schr. dr.
Demonteer de startsproeier (8) en de vlotter (10); controleer, vlotterpen 1,75
of deze niet lek is. Demonteer de twee mengselstelschroeven
(6); vernieuw deze als het konische gedeelte niet meer gaaF
zou ziin. Demonteer de vier schroeven waarmee het gasklep- schr. dr
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penhuis aan het vlotterkamerhuis vast zit. Demonteer ookdetweeacceleratiepomp-klepjes. 2

U4) Was alle onderdelen in schone benzine en blaas alle kanalen,
boringen, enz., evenals de sproeiers, zorgvuldig door.

- Montage op de werkbank - 1

5) Monteer de twee pompklepjes, en maak het gaskleppenhuis
aan het vlotterkamerhuis vast door montage van de vier, daar.
toe dienende schroeven.

Monteef de beide hoofdsproeiers (9), de twee stationaire .5
sproeiers en het sproeierdeksel.

6) Monteer de startsproeier (8), de twee mengselstelschroeven (6) 1 1
en de vlotter (10). Monteer het deksel op de vlotterkamer,

met gebruik van een nieuwe pakking. Koppel het acceleratie- 1 0_
pomp-stangetjeaan. Monteer,aanhetdeksel,hetaanvoer- 4
leiding-oogstuk, met het filter en de twee pakkingringen,maar
zet de bout (3) nog niet vast.

7) Monteer de carburateur op de motor (RM 607-B), stel het
leiding-oogstuk in de goede standen draai de bout (3) vast. 8_

8) Verricht de afstelling voor stationair draaien (RM 603-B).

1,09 Totale tijd - RM: T-ó08-B-4

609 - VERNIEUWINGvan de BEDIENINGSKABELder 7
CHOKE-INRICHTING (Fig. 11 bis)

1) Koppelde batterij af en demonteerde verwarmingsbuizen. 6
2) Draai de binnenkabel-klemschroef op de bedieningsarm der tang, schr. dr

choke-inrichting los en de bultenkabel-bevestigings bout op pijpsl, v. 8
de carburateur. Zenith - carburateur 38 NDIX
Demonteer de linker sluitplaat van het schutbord en haal de
glaswolweg. luchttrechter 29 verstuiver 2,7

3) Demonteer de vier bevestigingsschroeven van de instrumenten- ster-schr, dr. hoofdsproeier 140 stat. sproeier 65

bord-kap en de vier boutjes waarmee de plaat van de tuimel- pijpsl, v. 8 luchtsproeier 110 pompsproeier 60schakelaars vast zit.

4) Demonteer de moer (2) en de vertande ring, trek de kabel (1) steeksl.v. 14 vlotterpen_ 1,75
weg en haal de nylon beschermingshoes (1) er van af. steeksl, v. 12

5) Smeer de nieuwe binnenkabel en trek de beschermingshoes(1)
over de buitenkabel heen. Steek de complete kabel door de
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stuurkolomhouder en monteer de vertande rlng en de moer(2), steeksl.v. 14

6) Steek de kabel door de schutbord-opening en Zet van het an- _ç"'--
dere uiteinde de buitenkabel op de carburateur vast, na de ._
binnenkabel achter zijn klemschroef te hebben gebracht, pi jpsl. v. 8 .._'"
Trek de bedieningsknop "S" 3 á 4mm uit, en zet de binnen-
kabel-klemschroef vast terwijl de bedieningsarm in de stand tang 1 .

voor niet-werkende choke-inrichting wordt gedrukt. Contrô- //
leer, of de startinrichting nu naar behoren opent en sluit. _'_

Breng de glaswol weer op zijn plaats• i "_\_«,_l_í_7"_!

7) Monteer de linker sluitplaat op het schutbord. De kabel moet pijpsl, v. 8 j._,_._,_'_illlí
bij de Serie-motor door de linker, bij de Tirgre-motor door de
rechter sluitplaat_-opening heen gaan.

8) Monteer de tuimelschakelaar-plaat en de instrumentenbordkap ster-schr, dr. \ JJ à 4min
9) Monteer de verwarmlngsbuizen en sluit de batteri i weer aan. ....._J _ I/8 _ to S/32"

N. B• -Indiendoor een onjuiste kabelafstel/ing de startin-
richting ten dele geopend zou blijven, leidt dit onvermijde-
lijk tot een hoog benzineverbruik.

0,40 Totale tijd - RM: tm-609-3 Fig. I la

610 -VERNIEUWING of REINIGING van het BENZINE - 1 .--2

- Demontage - _e\ _ose
1 Tçek de benzine-aanvoerleiding en de leiding naar de pomp

los. pijpsl v. 10 .j'_"_.J_I_I_,L_ ____.Demonteer de bout (1) en haal het filter weg •

• .....-' 5- Reiniging - ._o»_ _...__]

Schroef het deksel (2) van de tilterkom (6) af. Neem de zeef _¢'_
(4) en de veer (5) weg. Was deksel, zeef en kom in schone _o

benzine en blaas ze met perslucht uit. ç.\\_ _í_

Monteer de zeer (4) en de veer (5) in de kom en controleer, g.._ 5of de pakking(3)somsmoetwordenvernieuwd, i

2) Schroef het deksel op de kom.

- Mon tage -

Plaats het filter tegen zijn steun; de pijl op het deksel moet
met de richting van aanvoerleiding naar pompleiding over- pijpsl, v. 10
eenkomen. Monteer de ring en draai de bout (1) vast•

3) Monteerde beide benzineleidingenaan het deksel. __6
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0,08 Totale tijd - RM: tm-610-3

611 - METING en AFSTÉLLING van de BENZINEPOMP-

DRUK (Fig. 13)

A) Meting

1) Als de pomp te weinig levert:
zal de motor bii gas geven "niezen", "knallen" ot alleen maar
inhouden en zal hij zijn normale max. toerental niet kunnen
bereiken,

2) Als de pomp te veel levert:
zal de motor neiging tonen tot "verdrinken" bij het onbelast
lopen en zal geen stabiele afstelling voor stationair draaien
te bereiken zijn.

Demonteer bij (1) de benzineleiding van pomp naar carbura-
teur, slult hier de Wilmonda-manometer DEBaan en laat de Wilmonda
motorlopen. DEB

De pompdruk moet zijn: 50 6 60 gram voor de Guiot-pomp
90 á 110 gram voor de S. E. V. pomp

Deze waarden komen overeen met een pomp-opbrengst van
1 llter per uur bij een stationair motortoerental van circa
1. 000 omw/min, d. w.z. 500 pompslagen per minuut.

Demonteer het Wilmonda-apparaat en koppel de benz|nelei- '1
ding bij (1) weer aan. !

t
0,05 Totale tijd - RM; tm -611-A-1

B) Afstel ling

Indien, na controle van de pompdruk, de motor onvoldoende L I -
benzine krijgt, onderzoek dan, of het luchtgaatje in de ben- -- -
zlnetankdop soms dicht zit of dat elders in de benzlnetoevoer
(bijv. in het filter) een verstopping is ontstaan.

Als de pompdruk te hoog is, leg dan 1,2, of 3 extra-pakking- _ ç '_en tussen de pomp en de isolatieplaat ( 4 in Fig. 14), ainaar-
gelang nodig blijkt te zijn om de druk tot de voorgeschreven
waardeteverminderen. Fig. 13

Blijkt er nergens een storing van deze aard te zijn, dan ligt
de oorzaak in de pomp en moet deze vernieuwd worden
(RM 612)

0,22 Totale tijd - RM: tm-611-B-1
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- Mogelijk bijkomend -

0,09 Gedeeltelijke demontage en montage van een Ducellier
startmotor (RM 703-A)

612- DEMONTAGEenMONTAGE(ofVERNIEUWING) '1
vande BENZINEPOMP(Fig.14) \ I _ ___lJ

- Demontage - \ ,,V 2//

1) Koppel de batterij af. Trek beide benzineleidingen van de -"
pomp af.
Demonteer de beide moeren (3), met veerringen, waarmee de S
pomp op het hulp.-carterbevestigd zlt. pijpsl, v. 12
Verwijder de pomp, met de tweepakkingen (2),cle isolatie-
plaat (4), de aandrijvingsstoter (5) en de afdichtingsring (1).

N. B° - Bij sommigewagens, voorzien van een Ducellier
startmotor met relais, moet deze van zijn plaats worden ge-
trokken alvorens de pomp kan worden gedemonteerd.

- Montage-

2) Smeer de twee pakkingen (2) met vet in, en schuif er een
over de tapeinden. Monteer de isolatieplaat (4), met de sto-

ter (5) en de afdichtingsring (1); de llgplaats hiervoor in de 4/-"plaat moet dus naar het hulp-carter toegekeerd zijn. Plaats
de tweede pakking (2) - plus eventuele extra-pakkingen pijpsl, v° 12 3
voor de pompdrukafstelling - op de tapeinden en monteer de
pomp door het vastzetten van de moeren (3). Koppel de beide
benzineleidingen weer aan en sluit de batterij aan_

0,12 Totale tijd - RM: tm-612-3 Fig. I_

- Mogelijk bijkomend -

0,05 3) Controle van de benzinepomp-druk (RM 611)

0,12 4) Vernieuwing van het membraan (pomp van de motor af)

U,09 5) Gedeeltelijke demontage en montage van een Ducellier
startmotor (demontage van de stroomtoevoerkabel voor het pijpsl, v.
relais, van de twee startmotor-bevestlgingsmoeren; haal de 12 en 14
startmotor zo ver mogelijk naar voren om de pomp te kunnen
wegnemen. )
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613 - DEMONTAGE en MONTAGE BENZINELEIDING tussen FILTER en POMP,

of tussen POMP en CARBURATEUR (Fig. i5)

Koppel de batterij af. Het los- en vastmaken der flexibele leidingen (2) en (1) aan filter, pomp en carburateur
kan met de hand geschieden. Het flexibele materiaal grijpt voldoende vast om de aansluitstukken om het ge-
bruik van metalen klemmen overbodig te maken. Sluit de batterij weer aan.

N.B. - Bij wagens zonder filter moet de leiding uit de klem (7) worden getrokken.

0,02 Totale tijd - RM: tm-613-3

614- DEMONTAGE en MONTAGE BENZINELEIDING tussen FILTER en TANK (Fig. 15)

1) Koppel de batterij af° Zet de wagen op blokken of boven een werkkuil. Trek de flexibele leidingen (3 en 6)
van de metalen leiding (4) af.

2) Draai met een haaks omgebogen ster-schroevendraaier de schroef los, welke het leidingen-klemplaatje, boven
de traverse, onder tegen de carrosserie bevestigt. Trek de leiding (4) los uit de zeven klemmen aan de rechter ster-schroevendraaier
carrosserie-langsbalk.

3) Haal de beschermingshoes (5) van de oude leiding at en schuif hem over de n ieuwe_ Duw de leiding in de ze-
ven klemmen en onder het klemplaatje (zie boven): zet de schroef hiervan vast. ster-schroevendraaier
Monteer de flexibele verbindingsstukken
(6 en 3) met resp. de inwendige tank-
leidingen en '!
het filter.

Montagezonder _ Ç
benzinefilter

7

Fig. 15
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4) Sluit de batteri i weer aan en haal de wagen van de blokken af.

N.B. - Bij wagens zonder filter moet de leiding (3) - die dan direct naar de pomp gaat - uit de klem (7)

wordengetrokken.0,35 Totale tijd - RM: tm-614-3

615 - VERNIEUWING van het AFDICHTINGSRUBBER of INWENDIGE TANKI..EIDING (Fig. 16)

A) Personenwagens

1) Zet de wagen boven een werkkuil of op een hefbrug
en koppet de batteri j af.

2) Trek de flexlbele leiding (1) van de inwendige tank-
leiding af. Deze laatste wordt uitsluitend door het
afdichtingsrubber (3) vastgehouden en kan worden weg- 5 S
getrokken als men ze een cirkelboog naar omlaag laat
beschri jven.

J) Verwijder het afdichtingsrubber uit de tankwand met
behulpvaneenschroevendraaiero. i.d. Smeerhet
nieuwe exemplaar met remolie in om de montage te
vergemakkelijken.

4) C0ntrôleer, of de randvan de tankopening gaaf is;
zo niet, maak hem dan glad met een schraapstaal. Fig. lç
Duw het konische deel van het afdichtingsrubber naar binnen volgens Fig. 16, links, d.w.z°z6, dat de rand
van de tankopening bovenaan in de gleuf van het rubber grijpt en werk het rubber dan recht met een schroe-
vendraaier o. i° d.

5) Duw de tankleiding naar binnen met het gebogen deel naar beneden gericht; ze moet door twee gleuven in
een tankschot heen gaan. De kraag (2)moet tegen het rubber stuiten.

6) Zet de wagen weer op de grond en sluit de batterij aan°

0,23 Totale tijd - RM: tmt-615-A-3

- Mogelijk bijkomend -

0,10 7) Benzine uit de tank aftappen, voor zoveel als nodig en weer in de tank gieten
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I
B) Bedri jfswagens

Demonteer de tank (RM 617-B), maar Laat het tankeJement '1 2 3
van de benzîne-voorraadmeter op zijn plaats.
Bij gedemonteerde tank gaat men te werk volgens RM 615-A.
Daarna de tank weer monteren (RM 617-B). ....

1,05 Totale tijd - RM: tmu-615-B-3 \

- Mogelijk bijkomend - ® Ó '_

0,10 Demontage en montage van de benzine-voorraadmeter
(tankelement).

0,03 Op de tank plakken van de rubber stroken (tankbevestiglng)
0,09 Schoonspoelen van de tank.

616- VERNIEUWING van de TANKVULPIJP (Fig. 17-18) Fig. ]7

1) Koppel de batterij af. Draai binnen in de koffer de klembanc
(5) los en trek de vulpijp van de tank af .

2) In de wielkast: trek de vulpijp uit het vuldophuis en haal de
vulpijp dan door de koffer heen weg.

3) In de koffer: steek de vulpijp door de rubber afdichting (3) I
en schuif hem ongeveer 3cru op de pijp van de tank; zet de I
klemband (5) vast. Steek de arm in de w|elkast en duw het
vulpijpuiteinde door de opening in het vuldophuis. Let er op,
dat de afstand A (Fig. 18) over de gehele omtrek gelijk is foutieve stand
en controleer, of de vuldop gelijkmatlg en goed gecentreerd
tegenhet pljpulteinde drukt op het moment, dat het deksel
sluit (Fig. 18).
N. B.-De hier afgebeelde vuldop is slechts tot eind 1959 ge- I
monteerd. De nieuwe uitvoering heeft geen omgezette rand.

Contrôleer of het luchtgaatje (2) - voor toestromen van de A
buitenlucht als het benzineniveau in de tank zakt - inderdaac goede stand
in de vulpijp geboord is.
N.B. - Vernieuw de rubber afdlchting (3) als deze in slechte
conditie verkeert. Smeer de binnenzijde van het platte ge-
deelte in met lijm alvorens ze t-egen'de wieikast aan te druk- Fig. 18 - Sinds Igó0 zijn de deksels niet meer
ken. voorzienvaneenomgezetterand

Sluit de batterij weer aan.

0,16 Totale tijd - PRM:tmt-616-3

- Mogelijk bijkomend -
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0,05 4) Opnieuw vastplakken of vernieuwen van de rubber vulpijp-
afdichting (wielkast).

617 - DEMONTAGE en MONTAGE van de BENZINETANK j_--

(Fig. 19-20) _ .... --

A)Personenwagens - (Fig. 19)

1) Zet de wagen op blokken of boven een werkkuil en koppel
de batterij af.

2) Demonteer de aftapstop (7), met ring en laat de benzine uit pijpsl, v. 19
de_tank lopen.

3) Schuifdeflexibele leiding(4)overde metalenleiding(5)
totdat ze vrij is van het uiteinde der inwendlge tankleidlng.

4) Haal het vloerkleed uit de koffer en verwiider de ac
leuning.

5) Maak de twee stroomdraden (3) van de benzlne-voorraadmetel
lOS.

6) Draai de klemband (2) los en trek de vulpijp (1) van de tank- schrv, dr.
pijp.

7) Demonteer de zes bouten (6), met ringen, van de tankbeves- pijpsl, v. 8
tiging aan de koffervloer.

8) Haaldetankweg.

9) Demonteer de inwendige tanklelding (RM 615) en het
ingsrubber; deze bij voorkeur vemieuwen.

10) Contrôleren, of een nieuwe tank goed schoon is en of de 7
aftapstop goed vast zit. Monteer het afdichtingsrubber der pijpsl, v. 19
tankleiding en de leiding zelf (RM 615).

11) Breng de tank op zijn plaats, daarbij oppassend dat het rubber

tussen tank en vloer niet vérschuift en monteer de zes be- pijpsl, v. 8 Fig. 19
vestlgingsbouten (6), met ringen.

12) Schuif de vuipijp op de tank en zet de klëmband (2) vast. schrv, dr.

13) Maak de twee stroomdraden van de benzine_.voorraadmeter
vast.

14) Breng het koffervloerkleed en de achterbankleuning weer op
hun plaats.

15) Schuif de .flexibele leiding (4)op het uiteinde der inwendige
tankieidimg.
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16) Haal de wagen van de blokken af.

17) Giet, door een fijne zeef, de afgetapte benzine weer in de
tank.

18) Sluit de batterij weer aan en contrôleer of de benzine-voor-
raadmeter goed werkt.

0,82 Totale tijd - RM: tmt-ó17-A-3

-Mogelijk bijkomend -

0,09 19) Schoonspoelen van de gedemonteerde tank (incl. schoon-
blazen der stijve benzlneleidingen met perslucht)_

0, l0 20) Demontage en montage van de benzine-voorraadmeter
(tankelement).

B_ Bedrijfswagens -(Fig. 20)

- Demontage -

1) Zet de wagen boven een werkkuil of op een hefbrug en
koppel de batterij af.

2) Demonteer de vuldop (3) en de aftapstop (4),met ring, om zo pijpsl, v. 19
nodig de tank te laten leeglopen.

3) Demonteer de drie moeren, ringen en bouten, waarmee de
centrale afvoerpijp aan de ultlaatbuis vast zit (RM 120-8).-

N. B.- Gelulddemper-bevestlging aan de carrosserie niet
Iosmaken.

4) Haal de uitlaatpijp naar links weg. Demonteer de Parker- ster-schrv, dr
schroef (1). Trek de flexibele leiding van de tankleiding af. tang

5) Demonteer de twee spanschroeven (7) van de draagbanden
waarmee de tank onder tegen de carrosserie is bevestigdo pijpsl, v. 14

6) Laat de tank iets zakken en maak de twee stroomdraden van
de benzine-voorraadmeter los.

7) Haal de tank weg en trek de afdichtlng (8) van de pijp af,
indien rzeniet in het vuldophuis is blijven zitten.
Demonteer de inwendlge tankleiding (RM 615) en het af-
dichtlngsrubber; deze bij voorkeur vernieuwen.

- Montage -

8) N.B.- Bij montage van een nieuwe tank contrôleren, of ze
schoon is en de aftapstop goed vast zlt. pijpsl, v. 19
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Monteer het afdichtlngsrubber in de tankwand en de tank-
leiding er doorheen. Cont roleer, of de rubber stroken (2) op
hun plaats zitten.

N. B.- Niet vergeten, deze stroken op een nieuwe tank te
plakken.

9) Breng, met hulp van een tweede man, de tank op zijn plaats,
daarbij de vulpijp door de opening in de carrosserie heen
'lsturend". Sluit de twee stroomdraden van debenzine-voor-
raadmeter aan (RM 740-B). Monteer de twee draagbanden pijpsl, v. 14
met de rubber stroken (6) goed op hun plaats, maar draai de
twee spanschroeven (7) nog niet vast, om eerst de Parker-
schroef (1) te kunnen monteren.

N. B.- Bij een nieuwe tank moet voor deze schroef het gat
nog worden bëboord.

10) Monteer de Parker-schroef (1) en zet dan de twee s ster-schrv, dr
ven (7) van de draagbanden vast. Schulf de flexibele leiding
op het uiteinde van de tankleiding pijpsl, v. 14
Bevestig de centrale afvoerpijp aan de uitlaatbuis met de drie steek- en
bouten en moeren; pakklng tussen de flenzen niet vergeten! pijpsl, v. 14

11) Zet de wagen weer op de begane grond.

12) Monteer de afdichting (8) op de vulpijp en in het vuldophuis.
Giet de afgetapte benzine in de tank, door een fljne zeef
en mQnteer de vuldop.

13) Sluit de batteri i weer aan, en controleer, of de benzine-
voorraadmeter goed werkt.

1,05 Totale tijd -RM: tmu-ó17-B-3

- Mogelijk bijkomend -

0,10 14) Demontage en montage van de benzine-voorraadmeter
(tankelement)

0,03 15) Op de tank plakken vande rubber stroken
0,03 16) Boren van het gat voor de Parker-schroef
0,09 17) Schoonspoelen van een nieuwe tank.

618 - SCHOONSPOELEN van de BENZINETANK (gedemon-
teerd)

Spoel Spoel de tank met schone benzine uit en blaas er perslucht
doorheen. Bewerking zo nodig herhalen.
Biaas de leidlngen (Iosgemaakt aan het filter) met persluchtdoor.

0,09 Totale tijd - RM: tm-618-4
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619 - VERNIEUWING van het VULDEKSEL-SLOT (Fig, 21)

Demonteer het boutje (4),met ring en daardoor de grendel- pijpsl.v. 7
plaat (1); haal de Rapid-moer (2) hiervan af.
Schuif deze laatste op de nieuwe grendelplaat, z dat de
gaten(3) overeenstemmen en monteer de plaat tegen het dek-
selmethetboutje(4) pijpsl, v. 7
Contrôleer, of de vuldop in goede stand op de vulpijp afdicht
op het moment dat het deksel slult.

0,08 Totale tijd - RM: tmt-619-3

620 - VERNIEUWING van het VULDOPHUIS (of -DEKSEL)
(Fig.22)

1) Open het deksel, stop met een doek de vulpijpopening dicht boor v. 3,5 2
en boor de drie Pop-klinknagels (3) weg.

2) Trek de vulpijp naar achteren toe uit het vuldophuis

3) Sluit het deksel weer en haal het samenstel door de wielkast
weg. Verwijder de klinknagelresten uit de bodem van het
huis. - ,3

Vernieuwing van het deksel

4) Demonteer de scharnierpen (1), de veer (2) en de rubber platte tang 4
stuitdop (6).

N. B.- Desgewenstkan men de vuldop, met pakkingschijf en '1
clrukveer, van het oude op het nieuwe dekse/overbrengen.

5) Demonteer de grendel (4) (RM 619). pijpsl, v. 7

6) Monteer de grendelplaat op het nieuwe deksel, evenals de Fig. 21
stuitdop (6).

7) Bevestig het deksel op het huis door montage van de licht
gesmeerdescharnierpen (1), met de veer (2). platte tang

8) Monteer de rubber afdichtingslijst (5) - bij voorkeur een
nieuwe - op het huis

9) Breng het complete huis door de wielkast op zijn plaats.

10) Monteer de drie Pop-klinknagels (3) met behulp van de spe-
ciale, daartoedienende tang TT5. tang TT5

11) Smeer de randen van de opening voor de vulpijp met lijm
in en duw de pijp het huis in; de afstand A (Fig, 24) moet
over de gehele omtrek gelijk zijn.
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• 1

gaatje (2 in Fig. 17) inderdaad in de vulpijp zit; zo niet, _ííí_
maak dan bovenaan in de rand een inkeping volgens Fig. 23.

12) Sluit het deksel en contrôleer, of de vuldop dan goed gecen- _ -" ,,
treerd op het vulpijpeinde draagt (Fig, 24).

N. B.- De hier afgebeelde vuldop is slechts tot eind 1959

gemonteerd. De nieuwe uitvoering heeft geen omgezette ranc
0,30 Totale tijd - RM: tmt-620-3 4

S
3 Fig. 22

Goede Stand Foutieve stand

A

aanzicht volgens F

Fig. 2_ - Sinds 1960 zijn de deksels niet meer ;:»";> ;:'":;_
_..':..:.'_-:î ":._: :." ';':':;:'.:" "i;ï::?.i_.':_:;(:.:.'_«_çb_:_":

voorzien van een omgezette rand _ji;çl ' _«

:;..:.'.._...:.-:.:._..í ..'..:.. '_...:._;'!:':»:;:::.c.'.,'_._._

I

Fig. 23
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Vern ieuwlng van het instrumenten!ampje tm 719 3

Vernieuwing regeiweerstand instrumenten verlichting GS-T 720 3

Vernieuwing van het contactslot GS-T 721 3

Vernieuwing van de batterijschakelaar GS-T 722 3

Vernieuwing bedieningskabel batterijschakelaar GS-T 723 3

Vernieuwing bedieningskabel startmotor Sn-U 724 3

Vernieuwing van een tuimelschakelaar en combinatieschakelaar tm 725 3

Vernieuwing gloeilampje plafondlamp incl. montage en demontage tmt 726 3

Demontage en montage van de kaartleeslamp GS-T 727 3

Vern ieuwing gloeilamp of reflector/glas van kopiamp tm 728 3

Demontage en montage van een koplamp tm 728 3

Afstelling der koplampen (met asymmetrische bundel) tm 728-A 1

Vernieuwing van een stadslicht/knïpperlicht-gloeilamp (vanaf I..4) tm 728-A 3

Demontage en montage van een stads- en richtingaanwijzer-lamp, compleet (vanaf L4) tm 728-C 3

Vernieuwing van een stadslamp-kap of gloeilamp tm 729 3

Demontage en montage van een stadslamp, compl, tm 729 3

Vemieuwing van een parkeerlampje (gloeil. of compl. ) (Personenwagens) tmt 730 3

Vernieuwing kap of g loeilampje van richtingaanwi jzer- annex parkeerlamp (bedri jfsw. ) tmu 731 3

Demontage en montage richtingaanwijzer-annex parkeerlamp (bedrijfsw.) tmu 731 3

Vernieuwing kap of gloeilampje van achter-/stop-lamp (bedri jfsw. ) tmu 732 3

Demontage en montage vaneen achter-/stop-lamp (bedrijfsw.) tmu 732 3

Vernieuwing glas of gloeilampje van een achterlamp-groep tmt 733 3

Demontage en montage van een achterlamp-groep tmt 733 3

Vernieuwing gloeilampje of luifel van nummerplaat-verlichting tmt 734 3

Vernieuwing van het thermorelais tm 735 3

Vernieuwing van de tikker tm 735 3

Vernieuwing stopl icht-schakelaar (aan Rem-hoofdcil. ) tm 736 3

Vernieuwing achteruitri j-lampmschakelaar GS-T 737 3

Demontage en montage van de signaalhoom (standaard-model) tmst 738 3

Demontage en montage der signaalhoorn (Tigre-model) T 738 3
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Vernleuwing van een ruitenwisser-arm tm 739 3

Demontageen montage van de ruitenwisser-motor tm 739-A 3

Demontageen montage van het ruitenwisser-aandrijfstangenstelstel en de wisserarm tm 739-A 3

Vernieuwing van de benzinevoorraadmeter (tank._elementen) tmt 740 3

Vernieuwing van de benzinevoorraadmeter (tank-elementen) (bedrijfswagens) tmu 741 3

Vernleuwtng van de bedrading in de motorkap tm 741 3

Vernieuwing van de bedrading voor de combinatieschakelaar tm 742 3

Vernieuwing van de motor-bedrading tm 74-3 3

Vernieuwing van de bedrading der tuimelschakelaars tm 74-4. 3

Vernieuwing van de bedradlng in de carrosserie (personenwagens) tmt 745 3

Vernieuwing van de bedrading in de carrosserie (beclrijfswagens) tmu 745-B 3

Vernleuwmg van de toerentel ler-aandri jfkabel T 74.6 3

Demontageen montage van de toerenteller. T 747 3

Montage van een toerenteller achteraf T 748 3
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701 - DEMONTAGE en MONTAGE of VERNIEUWING

vanDemontageeenDYNAMO._ (tig, 1) _; 2 4 .........._

Koppel de batterij af en maak de veldwikkelings- en stroom- "! _.....
leverings-draden los (1 en 2). pijpsl, v. 10 " 'L.ç ï_ ....

Demonteer de vier moeren waarmee de ventilatorkast tegen de , . .. ...........
achterplaat bevestigd is en trek de kast zoveel mogelijk naar pijpsl.v° 7
voren. ' -»

Demonteer de moer (7), de ring en de bout van de riemspan- pijpsl, v. 14 ?

inrichting; vervolgens de moer (4) met veerring van de dyna- ringsl, v. 17 F
mot0evestiging op het hulpapparatuurcarter. Trek de bout (5)
na«lr voren toe weg, totdat het dunne gedeelte (6) te voor-
schijn komt en verwijder de riem van de poelie. Verwijder de
dynamo.

- Montage -
5

Houd de dynamo in zodanige stand, dat de hout (5) op zijn
plaats gestoken kan worden en monteer de veerring en de
moer.(4). Monteer de bout, ring en moer (7) van de riem- :_.,
spanner; breng de riem op zijn plaats en stel de spanning er- ""
van af (RM 127-A). Zet de moet (7) dan vast, vervolgens de ....
moer (4). Monteer de ventilatorkast tegen de achterplaat,
met de vier moeren. Maak de stroomdraden weer vast en sluit ..'_" ...... ""

. q" n

de batterij weer aan. ,-"

Schuif de rubber manchet van de dynamo tot tegen de achter- . ....... _." //_"
plaat van de ventilatorkast aan. _.

Attentie:- Haal de weer aangekoppelde dynamodraden zoveel
mogelijk naar boven zodat deze vrij van de uitlaat zullen blij-
ven.. Controleerof de kabelklem aan het vulstuk tussen motoren Fin, !
versnellingsbak goed vast zit. Vanaf april 1960 is de dynamo-
kabel met klembanden langs de bumper-steunbuls gelegd.
(tig. 47)

0,35 Totale tijd - RM: tm-701-3 - Bij Ducellier dynamo's is de moer (4)
op de voetplaat vastgelast

Zie RM 707 voor de dynamotypen
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702 - VERNIEUWING der DYNAMOBORSTELS (incl. COLLECTOR - REINIGING)

Demonteer de dynamo (RM 701). Verwijder het deksel, de twee moeren waarmee de borsteldraden vast zitten pijpsl.v. 8
endeborstels, pijpsl,v. 7

-Reinigen van de collector:

Verwijder het anker met het voorste deksel uit het huis. Zaag met een dun-geslepen zaagblad de groeven
tussen de collector-lamellen ongeveer 1mm. diep in. Polljst de collector met polijstpapier en blaas deze
dan met perslucht schoon.

N. B. - Als menover een draaibank beschikt, verdient het de voorkeur, de collector heel licht af te draaien.

- Montage van het anker:

Schuif het anker in het dynamohuis, waarbij eropgelet dient te worden dat het nokje van het voordeksel in
de inkeping van hét huis terecht komt.

- Montage van de borstels:

Schuif de ogen van de borsteldraden over de tapeinden, plaats de ringen en zet de moerenvast. Houd de
borstels op hun plaats terwijl de borstelhouderplaat op de dynamo wordt gemonteerd, waarbij ook weer het pijpsl.v. 7
nokje in de inkeping moet passen. Zet de plaat met de twee moeren vast en monteer de dynamo op de pijpsl, v. 8
motor (RM 701).

0,86 Totale tijd - RM: tm-702-3

- Mogelijk bijkomend:
0,25 Collector opzuiveren op de draaibank.

N.B.:

Na revisie van de dynamo, verdient het aanbeveling het vermogen op een testbank te controleren aan de
hand van de kromme in tig. 2 of 3, alnaargelang het type. Men beproefr de_dynama zónder regelaar,
onder een constante spanning van 14 Volt en laat het toerental varigren.
Beschikt men niet over een testbank, dan kan beproeving op de wagen als volgt geschieden:
- schakel de koplampen, richtingaanwi[zers, ruitenwissers en een ëventueel gemonteerd radiotoestel in.
Laat de motor tussen 2000 en 25000toeren per minuut draaien en meet meteen voltmeter over de batterij =
polen of de spanning tussen 13,5 en 14 Volt ligt bij normaal geladen batterij. Met de genoemde stroomver-
bruikers ingeschakeld, moet de amp_remeter nog een - al is het zwakke - laadstroom aanwijzen.
De regelaar regelt de maximale spanning op 15,5 Volt en de stroomsterkte op 17 Amp_res. Alnaargelang de
toestand van de batterij, kunnen de waarden in lichte mate van de genoemde afwi jken.
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- Verloop laadstroomsterkte (" Ducellier ") - Verloop laadstroomsterkte ("Paris-Rhône")

703-A DEMONTAGE en MONTAGE of VERNIEUWING van een DUCELLIER STARTMOTOR met

ELECTROMAGN. INSCHAKELRELAIS (fig. 4)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de moer (1) waarmee de batterijkabel bevestigd is en maak de stroomdraad(2) steeksl, v. 14
van het relais los. steeksl.v° 8

Demonteer de startmotorbevestigingsmoeren (3), schuif de rubber manchet (4) een eind je de startmotor op en
trek deze laatste van de carter-tapeinden af door hem eerst de ventilatorkast in te steken, pij psi . v. 12

- Montage -

Schuif de met een weinig talk ingesmeerde manchet over de startmotor. Haal deze een eindje de ventilator-
kast in, om hem over de carter-tapeinden te kunnen schuiven.
Zet de twee moeren (3) vast. Breng de manchet op zijn plaats tegen de achterplaat .,n de ventilatorkast aan. pijpsl, v. 12
Zet de stroomdraad met de moer (2) vast en monteer de batterijkabel met de moer (1). steeksl.v. 8
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Sluit de batterij weer aan. steeksl.v. 14 '" _

0,30 Totaletijd - RM: GS-T-703-A-3 I 2
703-B- DEMONTAGEenMONTAGEOfVERNIEUWING _
van een °' PARIS - RHONE °' STARTMOTOR (fig. 5)

Koppel de batterij af. Demonteer de twee moeren (5) en
daarmee het relais CED van het startmotorhuis. Ga vervol-
gens te werk als bij de «Ducellier"-startmotor (RM 703-A). pljpsl, v. 8

- Montage -

Mónteer de startmotor (RM 703-A) en daarop het relais CED pijpsl, v. 8
door middel van de twee moeren (5). Sluit de batterij weer
aan en controleer of alles goed functioneert.

0,24 Totale tijd - RM: GS-T-703-B-3
3

703 - C - DEMONTAGE en MONTAGE of VERNIEUWING

STARTMOTORmet TREKKABEL, "PARIS-RHONE" D8-L19 Fig. I.l.- "Ducellier"-startmotor 6073met relais
of "DUCELLIER" 6023 B

- Demontage - // 5
Koppel de batterij af. Draai de trekkabelbevestlglngsbout steeksl. 8 &
aan de bedleningsarm los en demonteer de bevestigingsmoer steeksl.8 & 14
van de batterijkabel. Verwijder ook de moeren op de twee pljpsl.v. 12
carter-tapeinden, schuif de rubber manchet op de startmotor "-..
(4 in tig. 4) en verwijder deze laatste van het motor-carter..._/_
- Mon tage -

Schuif de rubber manchet op de startmotor, monteer deze op '_
het carter. Draai de beide bevestiglngsmoeren aan. Bevestig pijpsl, v. 12 ,.
de trekkabel zodanig aan de bedieningsarm (met klembout), steekslov. 8
dat de starterknop bij het instrumentenbord een vrije slag van
circa 5min. krijgt.
Bevestig de batterijkabel met de daartoe dienende moer, steeksl, v. 14
monteer de manchet tegen de achterplaat van de ventilator-
kast en sluit de batteri i weer aan.

0,20 Totale tijd - RM: Sn-U-703-C-3

- Mogelijkbijkomend-
0,29 Relniglngvan de collector envernieuwing van de borstels '

Fig. 5 - "Paris-Rhône"-startmotor D8 E27
0,25 Collector opzuiveren op de draaibank, met relais
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703-D VERNIEUWING BORSTELS bij een "DUCELLIER" STARTMOTOR,

(incl. REINIGING van de COLLECTOR) (tig. 6)

Haal de startmotor weg (RM 703-A). Demonteer de twee moeren van de achterpJaat , de bevestigingsmoeren pijpsl, v. 8, steeksl.v.14
van het relais, de twee moeren van de schakelaar, de borgring op de as (4) van de bendixvork en de as zelf. pi jpsl. v. 7, schrv, dr.
Licht het relais vooraan op en maak het los van het anker-samenstel.
Demonteer de bout, het bakelieten plaatje,de ring en de veer van de ankerrem. Trek het anker uit het huis. pijpsl.v. 10
Haal de koolborstels waarvan de draad aan de veldwikkeling is gesoldeerd, uit zijn houder en neem de achter-
plaat weg. Smelt met een hete bout de twee draden der beide borstels los en soldeer de draden van de nieuwe soldeerbout
borstels zeer zorgvuldig vast. Zaag tussen de collector-lamellen met een dun zaagblad het isolatie-materiaal
ongeveer 1rum. in en polijst de collector met polijstllnnen glad. Blaas het slljpsel met perslucht weg.

N.B. - Indien men over een draaibank beschikt verdient het de voorkeur, de collector licht af te draaien.

Steek de met de veldwikkeling verbonden borstel in zijn houder aan de achterplaat. Breng het anker in het
huis en plaats de achterplaat op het anker terwijl de borstels over de collector dienen te worden geleid.

Monteer de veer, de ring, het bakelieten plaatje en de centrale bout van de ankerrem. Breng het relais op zijn pi jpsl. v. 10
plaats, waarblj het tapeind ervan ctoor de strip (6) wordt gestoken. Schuif de vork in de ring van de Bendlx en
monteer het Bendix-huis tegen het starterhuís. Monteer de kap op de achterplaat en zet de twee moeren (1) pijpsl, v. 8
vast.

Steek de as (4) door de vork heen en monteer de borgring. Monteer de beide bevestigingsmoeren van het relais, steeksl, v. 14
Zet de twee moeren (2) op het relais-taçeind tegen de strip (6) vast. Monteer de startmotor (RM 703-A). pijpsl, v. 7

0,69 Totale tijd - RM: GS-T-703-D-3

-Mogelijk bi jkomend-

0,16 Vernieuwing van het Bendix-samenstel, incl. afstelling

0,07 Afstelling van het relais

0,25 Collector opzuiveren op de draalbank

703-E - VERNIEUWING BORSTELS bij een "PARIS - RHONE" STARTMOTOR

(incl. REINIGING van de COLLECTOR) (tig. 7)

Haal de startmotor weg (RM 703-B). Demonteer de moer (4), de twee bevestigingsbouten van het relais steeksl, v. 14 pijpsl, v. 8
tegen het Bendix-huis en het relais zelf.

Demonteer de as (2) van de vork en neem deze laatste weg. Haal de plus-borstel (met de veldwikkellng pijpsl.v. 10
verbonden) uit zijn houder. Draai de beide moeten (8) van de lange tapeinden af, trek het Bendix-huis weg pijpsl, v. 8
en verwiider het anker (10). Werk de kap (7) met een schroevendraaier los, na ze rondom te hebben beklopt, schroevendr.

Demonteer de bout (6), de plaatjes en de veer van de ankerrem. Haal de lagerplaat weg en let daarbij op de
drukring (9). Neem de massa-borstel uit zijn houder. Zaag het isolatiemateriaal tusser de collector-lamellen
met een dun zaagblad tot 1min. in. Maak de collector met fijn schuurlinnen schoon en blaas het slijpsel met
persl ucht weg.
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N. B.- Bii beschikklng over een draaibank, verdient het de voorkeur, de collector licht af te draaien om hem
zo zuiver mogelijk cylindrisch te krijgen. De nominaJe diameter is 36,5 en de minimale 33,5mm.
Controleer v66r montage«of de lengte van de borstels klopt: nominaal 14mm,minimaal 9mm.

Smelt de plus-borstel los en soldeer met veel zorg een nieuwe vast. Schroef de massa-borstel los en monteer soldeerbout
een nieuwe, nog zonder deze in de houder te schuiven.
Monteer de drukring (9), vervolgens het borstel-schild, steek de massa-borstel nu in zijn houder. Breng het
anker (10) in het huis en het borstel-schild er tegen aan.

Attentie: Druk de strip (5) tegen de borstel-houder en let op de goede stand van het borstel-schild ten op-
zichte van het huis (inkeplng).

Trek de shuntvan de massa-borstel naar zijn veer toe, om te voorkomen dat hij de verbinding van de veld-
wikkeiing raakt. Plaatsde. vork in de kraag van het rondsel-samenstel_ opde ankeras, rnet_de_inkeping (3)
naar voren toe. Monteer het Bendix-huis, met zijn lange tapeinden waarop - met het starter-huis ertussen- pijpsl, v. 8
het borstel--schild met de twee moeren (8) wordt vastgezet. Monteer de vork-as (2) en draai de moer ervan vast. pljpsl, v. 10
Breng het rëlals--anker in aangrijping met de Vork en monteer de twee relais-bevëstigingsbouten, Zet de kabel piipst,v. 8
vast met de moer (4). Monteer de plus-borstel in zijn houder, Monteer de kop (7), die met twee nieúwe_stuik-, steeksl, v. 14
punten moet worden geborgd. Monteer de startmotor (RM 703-B).

1,24 Totale tijd - RM: GS-T'703-E-3
»

- Mogelijk bljkomend -

0,30 Rondsel-samenstel vernieuwen en afstellen

0,25 Collector opzuiveren op de draaibank

704-A - VERNIEUWING van het RONDSEL-SAMENSTEL bij een "DUCELLIER" STARTMOTOR met

RELAIS( ELECTROMAGN. INSCHAKELING ) (fig, 67

- Demontage -

Demonteer de startmotor (RM 703-A). Demonteer de stap (8) en de twee moeren (1), met ringen, op de achter- pijpsl.v. 17&8
plaat. Demonteer de moer(2),de twee bevestigingsmoeren van het relais, de borgHng van de vork-as (47 en de steeksl, v. 14
as zelf. Licht het relais vooraan op en trek het weg. Verwijder ook het anker en demonteer de stuitring(5),
na hieruit de splitpen te hebben gehaald. Het rondsel-samenstei (rondsel met bus, vrijwielkoppellng, schroef-
veer en vorkkraag)kan nu worden weggenomen.

- Montage en afstelling -

_chuif t_etrondsel-samenstelop deankeP-asen schroef de stu itring (57erop totdat-met het rondsel in de ruststand.- Gereedsch."
met behulp van een speciaal daartoe kaliber de maat van 82mm (fig. 6) is ingesteld, Zet de stuitring dan met pag. 21
de splitpen vast.
Brenghet relais op zijn plaats, waarbij het tapeind door de strip (6) wordt gestoken. Schuif de vork in de kraag
op de anker-as.
Monteer het vork- en rondsel-huis (7) tegen het cylindrîsche huis en het cborstelschild r aan de andere kant
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daarvan. Zet de twee moeren (1) op de lange tapeinden vast. Steek de as (4) door de vork heen en monteer pijpsl, v. 8
de borgring. Monteer de moer (2) op het relals-tapelnd tegen de strip (6) en de beide bevestigingsmoeren van steeksl, v. 14
hetrelais, pljpsl,v.8

Afstelling van het relais:

Draai de stelmoer (9) geheel los en dan geleidelijk á6n, totdat het rondsel-samenstel geen enkele axiale pijpsl, v. 15
speling op de anker-as meer heeft. Schroef de stelmoer uit die stand een kwart slag terug.
Brengde stop (8) op zijn plaats
en monteer de startmotor (RM 703-A).

0,55 T_0taletijd - RM: GS-T-704-Aç3

- Mogelijk bljkomend - _llll_d_dl_m
0,24 Borstelsvernleuwen en collector reinigen

0,25 Collector opzuiveren op de draaibank

3.22S inches
Fig. 6
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_1704 - B - VERNIEUWING van het RONDSEL-SAMENSTEL bij een "PARIS - RHONE" STARTMOTOR

met RELAIS (ELECTROMAGN. INSCHAKELING) (fig. 7en 8) •'_ '"-_F_

- Demontage-

Haal de startmotor weg (RM 703-B). Demonteer de moer (4), 2
detweebevestigingsboutenvanhetrelaistegen
het vork-en rondsel-huis en het '1 • • .
relaiszelf.

Demonteerdeas(2)vanderondsel- Ó
inschakelings-vork(1) enneem =
dezeweg..Haaldeplus-borstel
(metdeveldwikkelingverbonden) ,._
uitzijnhouder.Draaidebeide
moeren (8) van de lange tapeinden m

af, trekhetvork-enrondsel-huls
weg en verwijder het anker (10).
Neem een stuk buis met een inw. diameter
van 18mm en drijf de stuitring (12) naar het ,,-_
anker toe. Hij wordt op zijn plaats gehouden "12 ' 7
door twee halve borgringen in groeven van de /
anker-as en de stuitring zelf en door enkele stuik- • / r I '
punten. Als deze stuitring Iosgewerkt is, kan het rondsel- Isamenstel van de anker-as worden getrokken. I_ Fig. 7 1 0 ç

-Montage- P_:R R'S_J_,_,V,, Im!_"'_ RHONE _ _..__ I ,_____'Schuif de stuitring (12)- bij voorkeur een nieuwe- op de 17 , /opm"_ç ' 11 JJ-anker-as, monteer de _alve borgringen en drijf hem naar

de juiste plaats op de as met behulp van hetrondsel. Zet dan A __ II[__

de stuitring bovendien vast met vier stuikpunten. Breng het anker
(10) in het huis en de lagerplaat er tegen aan.

Attentie: Druk de strip (5) tegen de borstelhouder en let op de goede stand i i
van het borstelschild ten opzichte van het huis (inkeplng).

Trek de shunt van de massa-borstel naar zijn veer toe om te voorkomen dat hij de verbinding -; Fig. 8
van de veldwikkeling raakt. Plaats de vork (1) in de kraag van het rondsel-samenstel, met de inkeping (3)
naar voren toe. Monteer het vork-en rondsel-huis, met zijn lange tapeinden waarop - met het starterhuis
ertussen - het borstelschild met de twee moeren (8) wordt vastgezet.
Monteer de vork-as (2)en draai de moer ervan vast. Monteer de plus-borstel in zijn houder.

Afstelling van het rondsel-samenstel:

Houd het relais tegen het vork-en rondsel-huis aan en haak de dwarspen van de meenemerop het uiteinde
van de relaiskern in de gleuf bovenaan de vork.
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Monteer een bevestigingsrnoer van het reläis, zonder deze
vast te zetten. Sluit het relais op een batterij aan, zodat
de kern wordt aangetrokken en rneet de spellng A (fig. 8).

Ligt deze niet tussen 0,5 en 2rnm, draal dan de contramoer
van de meenemer los en schroef de meenemer in of uit, al-
naargelang nodig is om de rnaat A zo dicht mogelijk bij 1
mm. te brengen. '1
Zet het relais daarna vast tegen het vork- en rondsel-huis,
monteer de stroomdraad met de moer (4) en breng tenslotte
de startmotor op zijn plaats (RM 703-B1.

0,94 Totale tijd - RM: GS-T-704"B- 3

Mogelijk bi jkomend -

0,60 Borstels vemieuwen en collector reinigen

0,25 Collector opzuiveren op de draalbank Fig. g 2

705- VERNIEUWING van het RONDSEL-SAMENSTEL bij
een "PARIS-RHONEof "DUCELLIER"STARTMOTORmet «:

TREKKABEL(incl. AFSTELLING) (fig. 9 en 10)
/

-Demontage-

Dernonteer de startmotor (RM 703-C). Licht de borstelveren schroevendr.
op en haal de borsteis weg° Demonteer de borgring en de tang
plaatjes (1) Dernonteer de twee moeren (2), verwijder de
achterplaat en haal het anker en het rondsel-samenstel naar pijpsl.v. 10
buiten.

-Montage- . S _,

Schuifhetnieuwerondsel-samenstelenhetankerin het \
startmotor-huis. Monteer de achterplaat, daarbij lettend op pijpsl, v. 10
de goede stand (nokje in inkeping) en zet deze met de moeren tang
(2) vast. Monteer de plaatjes en de borgring (1).

-Afstelling- (fig. 10) ,,
Duw met de hand de kom (4) naar voren (waardoor de veer ,\
wordt sarnengedrukt)en houd hem in deze stand. Druk dan ,!,
ook de bout (6) naar voren, totdat de gleuf in zijn kop vrij 2
is van het normaliter er in dragende bedieningsarm-gedeelte
(7) en schroef die bout inof uit totdat bij achteruit-getrok- Fig. 10 S/ô4"
ken bedieningsarrn (8) _ën weer Iosgelaten kom (4) - de
speling tussenhet rondsel en de borst die de slag ervan be-



706/7O7
- . . _» -- • ,« " , ..I

Tijd Achtereenvolgende Handelingen IGereedschap Afbeeldingen
. - . . , . _ »

grenst, I á 2min. bedraagt. De eindstand van de bout moet i "_/['i
natuurlijk altijd zó zijn, dat de gleuf in zijn kop verticaal ..... _ _ _ . r// ' .staat. _;
Monteertenslottedestartmotorweer(RM703-C). ,«

0,35 Totale tijrd - RM: Sn-U-705-3
- Mogelijk bijkomend - ..

0,29 Borstels vem ieuwen en collector reinigen

0,25 Col lectoF opzuiveren op de draalbank

706 - VERNIÊUWING van de BOBINE (fig. 11)

Koppel de batterij af en verwijder de verwarmingsbuis. De-
monteer de moeren (1 en 3)waarmee de laagspannings- pijpsl.v. 8
stroomdraden vastzitten.
Schuif het beschermingskapje omhoog en trek de hoog-
spanningskabel naar de verdeler los. -.......
Draai de bouten (4 en 5) los, waarmee de bobine op de pijpsl, v. 10
steunplaat van het handremmechanismebevestigd zit. Kantel
debobineomdezemetdeverticalegleufvandebout(5) .....
vrij te maken en verschuif ze dan zijwaarts achter de bout (4)
vandaan (horizontale gleuf).

- Montage - S

Schuif de horizontale gleluf in de bobine-bevestiglngs-strip
achter de bout (4) en breng dan met een kantelende bewe-
ging de verticale gleuf over de bout (5).
Zet deze twee bouten vast, steek de verdelerkabel in zijn pijpsl, v. 10 Fig. 11
houder, schulf ket kapje (2) er overheen en bevestig de laag-
spann_ngsdraadvan de onderbreker aan de klem, gemerkt pijpsl, v. 8 batterij dynamo
"rupteur'í met de moer (1)_. De tweededraad wordt met de
moer (3)aan de klem "batterie" vastgezet. 2,-_ _-,3r

Monteer de verwarmingsbuis en sluit de batterij weer aan.

0,13 Totale tijd - RM: tm-706-3 5--'_ _4

707 VERNIEUWING van de sPANNINGSREGELAAR (fig. 1:

K°ppel de batteÇi I af" Draai de drie m°eren I°s waarmee de Pi JPsl*v" 1Of 8" _b

stroomdraden aan de regelaar bevestigd zijn: 1. veldwikkeling
(excltation) - 2. batterij - 3. dynamo. Verwljder de draden, ekrachtiging (veld)
Haal de regelaar en zijn massakabel van de wielkast af door steeksl.en
demontage van de bouten en moeren (4 en 5). piipsl.v. 10 Fil. 12

L
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N.B. - Overtuig u ervan, alvorens tot montage over te gaan. I
dat de regelaar van het bij de dynamo passende type is. De
desbetreffende gegevens zijn als volgt:

Dynamo "Paris-Rhône" Regelaar "Paris-Rh_ne" Õ,_ Ô 4

G 10R26 YD21 _._

"Ducel I ier" Regelaar "Ducel Iier" 1Dynamo
7187 8214

/

/,

Monteer de regelaar en zijn massakabel op de wielkast door pijpsl, en ,,"
het aanbrengen van de twee bouten en moeren (4 en 5). steeksl, v. 1C
Zet de drie stroomdraden 1-2-3 op hun respectieve plaatsen 2
met de moeren vast. Sluit de batterij weer aan. Start de motor pijpsl, van jl
en controleer of de amp_remeter een normale laadstroom aan- 7, 8en 10
wijst.

0,10 Totale tijd- RM: tm-707-3 7

708- DEMONTAGE en MONTAGE of VERNIEUWING van ", "-

de STROOMVERDELER,incl. AFSTELLING ONTST.

TIJDSTIP (fig. 13)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer achtereenvolgens: de bougiesl.
bougies, de moer (1) en daarmee de laagspannlngsdraad (2), pijpsl.v. 7
de bougiekabels (3 en 4) en de boblnekabel (5) uit de ver-
delerkap, de flexibele onderdrukleiding (6) van de vacuum-
regelaar. Draal dan de moer (7) los en haal de verdeler weg. pijpsl, v. 10 "', ",

Attentie: De TIGRE-motoren hebben andere verdelers dan der
standaard-motoren. Deze zijn gemerkt met een T op het huis,
en al dan niet op de aandrijving van een toerenteller inge- Fig. 13 -
richt. Het aansluiten van een toerenteller wordt behandeld Stroomverdeler- typen

in RM 748. S. E_V. N2 (Stand. en Tigre)
- Montage- - bij Tigre een rode Top het huis

Brengde verdeler (met afgenomen kap) in aangrijping met
de aandrijfas door de rotor te verdraaien totdat de (excen- DUCELLIER2156 D' Standaard -
trisch geplaatste) tong (8) in de gleuf (9) van de aandrijfas 3922 A - Tigre - gemerkt met zwarte T
Çal t.
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Vol verlaat
Bevestigdebobinedraad(2) metde moer(1) enkoppelde pijpsl.v. 7 2
leiding (6) weer aan de vacuumregelaar_ Sluit de batterij
aan en stel de ontsteking af (RM 708-B).
Monteer de bougies, de verdelerkap, de bougieskabels (3 en 4)
en de bobinekabel (5).

qlp

0,25 Totale tijd - RM: tm-708-3 (incl. afstelling onst. tijdstip)

-Zie 708-A en 708-B voor de controle en de afstelling van

het ontsteklngsti jdstip. !

708-A - CONTROLE van het ONTSTEKINGSTIJDSTIP V66rzijde van de wagen*

(tig.14) • 5_6tanden(stand.)
Neem de kap van de verdeler af. Controleer de afstand waar- 6 _ 9 tanden (Tigre)
over de onderbrekercontacten open gaan. (0,4 mm: zie RM710).
Zet het ontstekingscontact aan en sluit de afstellingslamp aan
(tig. !4). Deze moet oplichten als het putje in het wl_egwiel
zich

5 d 6 tanden (standaard-motor) |_

6á 9 tanden ( Tigre - motor ) ií ;.,':._:.:..FH_.._.H'íi _'y/r_ __.___
vöór de middellijn van het cartervenster bevindt (tig. 14). "_ ' \ ((_ D2_))//I_

Monteer deverdelerkap als de afstelling klopt. Draairichtlng toon __ _

0,10 Totale tijd - RM: tm-708-A-1

708-B - AFSTELLINGvan hetONTSTEKINGSTIJDSTIP
(incl. CONTROLE) (fig. 14)

Na bij controle de afstelling onjuist te hebben bevonden: _-_

Stel de verdelerplaat met de klemschroef (1) in het midden schroevendr.
van de gleuf. Verdraai het v/iegwiel totdat het putje (cen- FJ*_.'14
terpons-merkteken) nog 5 á ó tanden (standaard-motor) of
ó á 9 tanden (TIGRE) van de cartervenster-hartlijn verwijderd
is. Draai de moer (2) los, sLuit de afstellingslamp aan en zet steeksl.v. 10
het contact aan.
Verdraai de verdeler heel langzaam - bovenop gezien - links-
om - totdat de lamp gaat branden. Zet dan de moer (2) weer
vast (niet forceren!) en controleer of de afstelling goed is ge-
bleven. Monteer de verdelerkap.

0,18 Totale tijd - RM: tm-708-B-1 (incl. controle).
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709-A - VERNIEUWINGderONDERBREKERPUNTEN \
(S.E.V.), incl. AFSTANDS - AFSTELLING (tig. 15) \

Demontage - S

Demonteer de verdeler (RM 708). Verwijder de verdelerkap en
de rotor. Draai de moer (1) los en neem de bewegende onder- steeksl, v. 7
brekerarrn weg. Demonteer de schroef (3), verwijder de stroom- schroevendr.
draad (4) met het massa-aanslUltingsplaatje (5); daarna de
plaat (6) die het vaste contactpunt draagt. Pas daarbij op
voor het verstelstangetje (7) van de vacuumregeling.

- Montage-

Reinig het onderbrekerhuls met een schone doek en blaas het
met perslucht uit.
Monteer de contactpunt-plaat (6), breng het massa-aansluitings-:
plaatje (5) met de stroomdraad (4) op zijn plaats en monteer
de schr0ef (3) zonder deze vast te zetten. Monteer de bewegen.
de onderbrekerarm (2), met eronder de isolatie-ring (8). Zet
het bladveertje aan de onderbrekerarm met de moer (]) op de steeksl, v. 7
bout (10) vast. Fig. 15 6 7
Monteer de verdeler en zorg voor de afstelling van de onder-
brekerpunten (afstand) en het ontstekingstijdstip, volgens resp. 7 2
RM 710 en 708.

0,39 Totale tijd- RM: tm-709-A,3

709-B - VERNIEUWING der ONDERBREKERPUNTEN
(DUCELLIER), incl. AFSTANDS - AFSTÉLLING (flg. 16)

- Demontage -

Demonteer de verdeler (RM 708). Verwijder de Verdelerkap en schroevendr.
de rotor. Draai de moer (1) los, zonder ze te demonteren. Ver- steeksl, v. 7
wijder het borgveertje (2), de bewegende onderbrekerarm (3)
met zi jn veer en de aan de a_m vastzittende verbindingsdraad
(4) naar de primaire aansluitklem.
Demonteer de stelschroef (5) van de plaat (6) die het vaste //
contactpunt draagt en de plaat zelf. schroevendr. ,-

- Montage - 5 Ó

Relnig het onderbrekerhuis met een schone doek en blaas het
met perslucht uit. Monteer de nieuwe contactpunt-plaat (6), 8

41_IL _ - --
daarop het platte ringetje en er doorheen de schroef (5), zon-
der deze al vast te zetten. _f_j_lI__Jll,; Fig. IC

Ill_-
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brekerarm (3), met zijn veer tegen de aanslag (7). Steek de
schoen (8) aan het uiteinde van draad (4) onder de vlerkante
kop van de primaire klembout en draai de moer (1) vast. steeksl, v, 7 O,
Monteer het borgveertje (2) in de groef van het asje. Mon- - _'_,,_'_"TJ) Jl"

teer de verdeler; stel de onderbrekerpunten en het ontstekings- _ F ig. 17

tijdstlp af ( resp. RM 710 en 708).

0,39 Totale tijd - RM: tm--709-B-3

PUNTEN710 - AFSTELLING(tig,17 en 18)van de AFSTAND der ONDERBREKER- 0__

Demonteer de bougies, de verdelerkap en de rotor. Verdraai bougiesl.
de motor aan het ventilatorschoepenrad totdat de onderbreker-

punten zo ver mogelijk geopend zijn. _ _ /

De juiste afstand bedraagt 0,4 mm •

Bij S. E. V.: afstellen met schroef (1), borgen met schroef (2) stel 2
(tig. 18) gleufmaatjes
Bij Ducellier: afstellen en borgen met schroef (3) - (tig. i7)
Monteer de rotor, de verdelerkap en de bougies, bougiesl,

0,16_ _T°tale ti'dl -RM: tm-710-1: Fig. ]8 'I J

Mogelijk bijkomend - . : : :il •
«

00'06 Reiniging bougles en afstelling electroden

711-A - VERNIEUWING van een CONDENSATOR

(S. E.V. _-verdeler) (tig. 19)

- Demontage -

Maak de condensator van het verdelerhuis los door demontage schroevendr.
van de schroef (1). Demonteer de moer (2) en haal de conden_ steeksl, v. 7
sator weg. De verbindingsstrip (3) blijft zitten.

- Montage -

Bevestig de nieuwe condensator aan de verbindingsstrip (3) steeksl, v, 7 '1
met de moer (2) en aan het verdelerhuis met de schroef (1). schroevendr.

0,07 Totale tijd - RM: tm-711-A-3

- Mogelijk bijkomend -

0,03 Vernieuwing van de verdelerkap

Fig. 19 2
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711-B - VERNIEUWING van een CONDENSATOR
(Ducellier-verdeler) (tig. 20) " " '

- Demontage - 3

Demonteer de moer (1) om de draad (2) en daarna de moer (3) steeksl, v.
omde draad(4) te kunnenIosnemen. 7 & 10
Demonteer de schroef (5) en verwijder de condensator, schroevendr.

- Montage =

Zet de nieuwe condensator vast met de schroef (5). Bevestig schroevendr.
achtereenvolgens de draden (4) en (2) door het monteren van steeksl, v.
de moeren (3)_en (1); 7& 10 .

0,07 Totále tijd - RM: tm-711-B-3

- Mogelijk bijkomend = J

0, 03 Vernieuwing van de verdelerkap 2 Ó
712 '- VERNIEUWING van een BOUGIEKABEL of de
BOBINEKABEL

Demontage -

Trek de kabel aan beide einden los. Schuif eerst het bescher- _ ..
mingskapje de kabel op, of knijp het op hel" konische gedeelte
in, voor het vastgrijpen van de kabel. Fie. 20 1
- Montage-

Druk de kabel aan beide uiteinden de houder in, zo ver als hij
wil gaan, behalve uiteraard bij het bougiekabel-uiteinde, waar
men de kap.over. de.bougietop heen schui_t totdat_de verende
vergrendel ing pakt.
De bobinekabel moet door het rubber geleidingsoog aan de
rechter l uchtfilter-steunarm worden getrokken en onder de
rechter bougiekabel door worden gelegd.

Attentie: De ontstoringsweerstand in de bobinekabel moet aan
de verdelerkant komen te zitten.

0,04 Totale tijd - RM: tm-712-3
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713 - REINIGING en AFSTELLING der BOCIGIEPUNTEN
(incl. DEMONTAGE en MONTAGE der BOUGIES((tig. 21)

Demonteer de bougie; controleer, of de centrale electrode niet bougiesl. ._k_'îí_
te ver ingebrand is en maak de bougie schoon met een staal-
borstel of door zandblazen.

Stel de electroden-afstand in op 0,6 mm (standaard-rnotor)
ot 0,7 mm (TIGRÉ).

Smeer de bougieschroefdraad met grafietvet in en controleer de
toestand van de onderlegring alvorens de bougie te monteren. Figure 21
Neem bij voorkeur een nieuwe onderlegring.

Belangrijk: Bougies met verzinkte of vercadmiumde schroef-
draad mogenniet wordengebruikt! Afstelling bougiepunten 0,6 (Stand.)

0,7 (Tigre)
0,16 Tot?le tijd -- RM: tm-713-3

714 - VERVANGING van de BATTERIJ (fig.22)

- Demontage -

Draai de stop van de rode pool los en trek de kabel weg. Doe
hetzelfde met de groene pool. (N. B.- Sommige wagens hebben 1 5
een batterij met een massapool van het anti-sulfaat-type). i
Demonteerdetweev,euge,m0eren (1en 2), trekdespanstangen j/4

(3 en 4) vrij van de batterijkraag (5) en haal deze weg, waar-
na de batterij kan worden verwijderd.

- Montage -

Inspecteer de batterij en breng hem op zijn plaats, met de groe-
ne pool aan de kant van de rechter wielkast. Zet de batterij-
kraag (5) met de spanstangen (3 en 4)vast door het monteren 3
van de vleugelmoeren (1 en 2). Smeer de polen met vet in,
sluit de kabels aan en draai de poolstoppen vast.

0,12 Totale tijd - RM: tm-714-3

- Mogelijk bijkomend -

0,25 Reinigen en lakken van batterijschotel en -steunen

"«-«_-_- Fig.22," 715" - VERVANGING van de INSTRUMENTENGROEP "_-
(tig. 23-24) (SNELH. METER JAEGER of. O. S. )

- Demontage -

]

" !
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

_« Koppel de batterij af. Verwijder de schutbord-inspectieplaat
(2) na demontage van de bout (1) pljpsl, v. 8
Haal de glaswolvulllng weg en schroef het aandrijfkabel-uit steeksl, v. 14
einde (3) van de snelheidsmeter af. Maak de draden van de of tang
amp_remeter los.
Ga de wagen in en demonteer de plastic ïnstrumentenkap. ster. schr. dr.
Druk de snelheidsmeter los door er boven tegen-aan te duwen,
evenwljdig aan zijn as. Haal hem vervolgens naar u toe, door
het gat in het instrumentenbord heen. Maak alle draden los.

- Montage -

Sluit de draden aan zoals fig. 24 aangeeft, behalve die van de
amp_remeter. Steek de snelheidsmeter door de opening van het

instrumentenbord heen en druk hem in zijn houder van de schut- .. _
bordzijde af, d. w.z. door de inspectie-opening van het schut-
bord heen. Sluit de beide amp_remeterdraden aan. fl
Schroef de aandrijfkabel weer vast, breng de glaswol op zi jn steeksl, v. 14

l

plaats en monteer de inspectleplaat, of tang
Monteer de instrumentenkap en sluit de batterij aan. pljpsl, v. 8

N. B. - O.S. snelheidsmeters zijn gemonteerd op het gewone sterschr, dr.
seriemodel PL 17, ook met Jaeger-koppel!ng en op de bedrijfs-

wagens. De Grand Standing TIGRE en Grand Standing met t __ _ .__2./.. ï .... J'"--'7""I. _-
Jaeger-koppeling hebben Jaeger snelheidsmeters - ":'" ç""- ç_ _'"-""

i0,75 Totaletijd - RMtm-715-3

/.r

716- VERNIEUWING van de BENZINEVOORRAADMETER i
(tig. 24 voor Jaeger; tig. 25 voor O. S.

O
- Demontage -

Demonteer de instrumentengroep (complete snelheidsmeter) _ 1 2
(RM715).
Maak de draden (1) los en demonteer de schroeven (2 en 3). pijpsl, v. 7
Haal de benzinevoorraadmeter weg: bewaar de pakkingring, schroevendr. F ig..23

- Montage -

Breng de meter op zijn plaats; denk aande pakkingring. Mon- schroevendr.
teer de schroeven (2 en 3) en zet de twee draden (1) vast. pijpsl, v. 7
Monteer de snelheidsmeter in zijn geheel (RM 715).

0,86 Totale tijd - RM: tm-716-3
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen 717

717 - VERNIEUWING van de AMPEREMETER

- Demontage -

Demonteer de snelheidsmeter, compleet (RM 715).
Demonteer de twee schroeven (4 en 5; fig. 24 - 25). schroevendr.
Verwijder de amp_remeter en bewaar de pakkingring.

- Montage -

Monteer de amp_remeter, met onderlegring en zet hem met schroevendr.
de schroeven (4 en 5) vast.
Monteer de snelheidsmeter, compleet (RM 715)en controleer
de werking van de amp_remeter.

0,86 Totale tijd• - RM: tm-717-3 Attentie: Niet geldig voor O, S. snelh, mtr,

- brui n-g eeI zwart

Alum. draad, komend van thermorelais, bevestigd
tussen comb. schakelaaren regelweerstand

\ 6 4 5
\

L.
ÀMPEREMETER

BENZ.VOORRAADMETER

rood-.geel 7 "7 ro4-òdm,blauwe
rood "_ ' merkdr.

b!auw-gee! .
aluminium

Fig. 24 - jAEGER Snelheidsmèter

IPL17 Grand Standing en Tigre).
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Tijd A¢htereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

718 - VERNIEUWING van de SNELHEIDSMETER

- Demontage -

Demonteer de snelheidsmeter, compleet (RM 715).
Demonteer de moer (6) en neem de tlkker weg (alleen bij pijpsl, v. 8
Jaeger).
Demonteer de twee schroeven (7 en 8: tig. 24-25)en verwijd_ schroevendr.
der de snelheidsmeter.

- Montage - bruln met geel

Zet de snelheidsmetermet de twee schroeven (7 en 8) vast. schroewendr. J _ zwart
Monteer de tikker op de meter°met moer (6),alleen bij Jaeger. pLjpsl,v. 8 ;_e_°_
Monteer de snelheidsmeter, compleet (RM 715). o\ò¢_ rood met blauw

1,00 Totale tijd - RM: tm-718-3

719- VERNIEUWINGvanhetINSTRUMENTENLAMPJE

-1Demontage- /\ _ _í/r_ '_e_-_._

Demonteerdelinkerschutbord-inspectieplaatenverwijder Piipsl.v. 8 !_)_(_18__7 l_ 1 _'_\

de glaswol om de achterkant van de snelheismeter toeganke- 1_1 _') \
l ijk te maken. :

Bij Jaeger: trek de klemfitting van het lampje uit de meter. ;__,_Bij O. S.: draai de lampfitting een kwart slag linksom en trek

ze uit de meter. Haal het Iämpje uit de fitting, rood met geel rood
- Montage- blauwmetgeel
Monteer het lampje in de fitting en duw deze in de meter.
Breng de glaswot op zijn plaats en monteer de inspectieplaat
op het schutbord. ControLeer, of het lampje brandt.= piipsl« v; 8

Fig. 25 -O.S. Snelheidsmeter
0,17 Totale tijd - RM: tm-719-3 (PL 17 Standaard en WL)

720 - VERNIEUWING REGELWEERSTANDINSTRUMENTEN
VERLICHTING (tig. 2ó)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de instrumenetenkap, ster-schrvdro
Demonteer de vier boutjes van de schakelaarplaat en haal pijpsl, v. 8
deze weg.
Demonteer de moer (1), neem de regelweerstand (2) weg en steeksl.v. 15
maak de draden hiervan los door demontage van de schroeven
(4 en ól. Bewaar de rina (31.
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\ (zwart)\

- Montage - \ "_..

Maak de twee draden aan de regelweerstand vast door mon- \ \ )(aluminium)\ \
tage van de schroeven (4 en 6). - \
Schuif de ring (3) op de regelweerstand en steek deze door \\.
de strip aan het thermorelais (5) en door het gat in het stuu_ ,3 \
kolomhuis. Monteer de moer (2). steeksl, v. 15 "\
M0nteer de schakelaarplaat (vier boutjes) en de instrumenten- pijpsl, v. 8
kap. Slult de batterii weer aan en contro_eer de Werking. ster-schrvdr....

0,35 Totale tijd - RM: GS-T-720-3 . .

721 VERNIEUWINGvanhetCONTACTSLOT I., I
i,', I

(bij startmotor met relais) (tig. 27) Ii

- Demontage - '1
Koppel de batterij af.
Demonteer de instrumentenkap, de schakeiaarplaat, de isola- ster-schrvdr.
tieplaat, de kap van de ¢ombinatieschakelaar (1), de schake- pijpsl.v. 8
laar zelf en de schroef (2) met ring. Pasop, dat de schroef schroevendr. S
niet valt en onbereikbaar wordt: gebruik daarom bij voorkeur (magnetlsch)
een magnetische schroevendraaier.
Neem het contåctslot weg en haal de draden er af. steeksl.v. 7 Fig. 26 /"" -

- Montage - Attentie: \ _._

Steek het contacts!ot in het stuurkolomhuis en sluit de draden steeksl, v. 7 Te verbinden stekkerdeien

aan volgens tig. 27. _f._"moeten gelljke kleur hebben!
Monteer de schroef (2), met ring, de combinaties¢hakelaar schroevendr.

met zijn kap (1), de isolatieplaat, de s¢hakelaarplaat en de (magnetisch) "-.__

instumentenkap, ster-_schrvdr. ___q_ I ("

Sluit de batterij aan en controleer de werking.

0,4-4 Totale tijd-RM: GS-T-721-3 _'__-i_'_'_ _ _,_
N. B.-Bij wagens met trekkabel-startmotor is de werkwijze _t,_,_,._./ _;_._"gelijk, maar zitten er 2 inplaats van 3 draden aan het con-
tactslot. _'qll_ _(_:(:._t_.

Fig. 27
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap

722 - VERNIEUWING van de BATTERIJSCHAKELAAR

- Demontage -

Maak de massaklemvan de batterij los en demonteer de rechter schutbord-inspectieplaat, pijpsl, v. 8
Draaide kabelklemschroeflos entrek de kabel weg. platte schr.dr.
Demonteer-- aan de binnenzijde van het schutbord-- de bevestigingsmoer van de batterijschakelaar, die dan kan steeksl, v. 14
worden weggenomen.

- Montage -

Monteer de schakelaar met de moer aan de binnenzijde van het schutbord. Monteer de kabel en controleer, platte schr, dr.
of de trekknop 5 mm vrije slag heeft. Zet de klemschroef vast. rMonteer de schutbord-inspectieplaat en maak pijpsl, v. 8
de massaklem van de batterij vast.

0,33 Totale tijd - RM: GS-T-722-3

723 - VERNIEUWING BEDIENINGSKABEL BATTERIJSCHAKELAAR

- Demontage -

Koppel de batterij af. Draai de kabelklemschroef aan de schakelaar los en maak de kabel vrij. schroevendr.
Demonteer de linker schutbord-inspectieplaat en de glaswolvulling, daarna de beschermingshoes van de kabel, pijpsl, v. 8
Trek (door de inspectie-opening heen) de kabel uit zijn geleidings-en afdichtingsring in het schutbord, ster-schrv, dr.
Demonteer de instrumentenkap, de plaat met de tuimelschakelaars en de combinatieschakelaar (kap Iosschroever pijpsl, v. 8
ven), zonder de draden hiervan los te maken. Demonteer de bevestigingsmoer, met vertande ring, van de kabel- steeksl, v.
trekknopenhaaldezeweg. 14en12

- Montage -

Zet de trekknop met de daartoe dienende moer en vertande ring, in het stuurkolomhuis vast. Monteer de combi- st. sl.v. 14-12
natieschakelaar, de schakelaarplaat, (met isolatiecarton) en de instrumentenkap, pijpsl, v. 8
Pak de kabel vast, door de schutbord-inspectieopening heen en steek hem door de geleidings-en afdicht, ingsring.
Schuif de beschermingshoes over de buitenkabel heen en maak de binnenkabel met de klemschroef aan de batte-
rijschakelaar vast, waarbij de trekknop een vrije slag van 5 mm moet krijgen, schroevendr.
Breng de glaswol op zijn plaats, monteer de inspectieplaat op het schutbord en sluit de batterij weer aan. pijpsl, v. 8

0,40 Totale tijd - RM: GS-T-723-3

724 - VERNIEUWING BEDIENINGSKABEL STARTMOTOR

- Demontage -

Koppel de batterij af en demonteer de verwarmingsbuis. Draai het kabelklemboutje van de startmotor-bedienings, pi jpsl. v. 8
arm los. Demonteer de l inker schutbord-lnspectieplaat en verwijder de glaswol. Demonteer de instrumentenkap pi jpsl. v. 8
endeschakelaarplaat(4 boutjes), ster-schrv,dr.
Demonteer (aan de binnenzijde van het stuurkolomhuis) de còntramoer van de kabeltrekknop-bevestiging en steeksl, v. 14
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haal de kabel met trekknop weg. steeksl, v. 14

- Montage -

Steek de nieuwe kabel, compleet, door het stuurkolomhuis en zet de trekknop hierin vast met de contramoer, steeksl, v. 14
Monteer de schakelaarplaat (4 boutjes) en de instrumentenkap (plaatschroeven). pi jpsl. v. 8, ster-schrv, dr.
Trek de kabel door de pedalenhouder heen, schuif de beschermi.ngshoeser over en bevestig de binnenkabel met
het klemboutje aan de startmotor-bedienlngsarm. (vrije slag trekknop 5 mm) pljpsl, v. 8
Breng de glaswol op zijn plaats, monteer de inspectieplaat en sluit de batterij weer aan. pijpsl.v. 8

0,40 Totale tijd - RM: Sn-U-724-3

725-A - VERNIEUWING van een TUIMEkSCHAKELAAR (tig. 28)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de instrumentenkap en de plaat met de tuimelschakelaars (4 boutjes), ster-schrv, dr.
Maak de bewuste schakelaar vrij door het recht buigen van de lipjes (1 en 2). pijpsl, v. 8
Laat met een hete soldeerbout de tin smelten waarmee bij (3 en 4) de stroomdraden vastgezet zijn. soldeerbout

- Montage -

Steek de stroomdraaduiteinden door de gaatjes bij (3) en (4) en zet ze met een druppel tin vast. soldeerbout
Bevestig de nieuwe schakelaar in de pläat door ombuigen van de lipjes (1 en 2). pijpsl, v. 8
Monteer de schakelaarplaat (4 bautjes) en de instrumentenkap (4 plaatschroeven) en sluit de batterij weer aan. ster-schrv, dr. •

0,38 Totale tijd - RM: tm-725-A-3

- Mogelijk bljkomend:

0,50 Vern_euwlng van twee schakelaars 2 ! I
0,62 Vernieuwing van drie schakelaars

725-B- VERNIEUWING van de COMBINATiESCHAKELAAR

- Demontage - Fig. 28 5

Koppel de batterij af. Demonteer de instrumentenkap (4 plaatschroeven), de schakelaarplaat (4 boutjes) en de ster-schrv, dr.
kap waarmee de combinatieschakelaar in het stuurkolomhuis vastgeschroefd zit. Verwijder de schakelaar binnen pijpsl, v. 8
door het stuurkolomhuis heen.

- Montage -

Om vergissingen te voorkomen, doet men het beste, de draden é_n voor 6én van de oude schakelaar los te maken
en aan de nieuwete bevestigen,
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Stel de schakelaar in de goede stand in het stuurkolomhuis -- bediening der richtingaanwijzer-knipperlichten
in een vlak, evenwijdig aan het stuurwiel - en zet hem vast door het aanschroeven van de kap. pijpsl, v. 8
Monteer de tuimelschakelaarplaat (4 boutjes) en de instrumentenkap (4 plaatschroeven); ster-schrv, dr.
sluit de batterij weer aan.

0,56 Totale tijd - RM: tm-725-B-3

726-A - VERN IEUWlNG GL.OEILAMPJE PLAFON DLAMP

Demonteer de doorschijnende kap, haal het kapotte buislampje uit de houder, maak de contacten schoon en
monteer een nieuw lampje; zie de gloeilampen-tabel, Plaat 21. Breng dan de kop weer op zijn-plaats.

0,05 Totale tijd _-RM: tmt-726-A-3

726-.B - DEMONTAGE en MONTAGE van een PLAFONDLAMP (tig. 29)

Koppel de batterij:af. Demonteer de doorschijnende kap (1), de beide buislampjes (2) en de twee schroeven (3). ster. schrv, dr.

Maak de twee stroomdraden uit hun klemmen los; de plafondlamp kan nu worden wîc_D.9__D.¢ .
• : # "-:-_'-_ _-ç _ _.

Montage: Maak de beide dragen vast (de rode v66raan _IF'-_ :f_ . _ i __ _Fig. 2g
bij de linker lamp, achteraan bij de rechter lamp). Zet i [_ j_.,.._ht_,,ì__jc_!l_lll _ -
de plafondlamp vást met de twee schroeven(3). Breng i [rE_í_qí_.,,,,_,_' î_._o_t_'_J/
de twee bulslampjes en de kap op hun plaats en sluit _l_,,_._,,_._k.1--II__"_._" _ "_-_'_'"_»Y •

de batterij weer aan. Rode graag v66raan bij linker plafondlamp ---J _ _._D_u w _ .... _ _
- . , . - -_... -,,. , ._ Rode draad achteraan bij rechter plafondlamp: _ _.--:----"- _ '0,12 lorale tijd - KM: Tmr-!zo-_-_ ....... _ _

van j_ _'_ _'.'_---_t-_"_'_'___"_2"_ _ì_ì_i»_
727(tig.-30)DEMONTAGEen MONTAGE de KAARTLEESLAMP 11 _......_ . _..__,_._

.._- Demontage -• » +
Koppel de batterij af. Demonteer de twee schroeven (1), de kap 1_._ **" _* _
en het buislampje. Maak de twee draden los.

• ,f.. _'f"_"_ _ .,,t ÷ ÷

- Montage - - _ + I _çl_s_
÷

Maak de twee draden vast. Monteer het buisiampje (zie tabel, Plaat 21),
de kop, de schroeven (1) en sluit de batterij weer aan. -4- "_ « _"

0,14 Totale tijd - RM: GS-T-727-3

" ' 2

isF J_• 30:
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728-A - VERNIEUWING GLOEILAMPof REFLECTOR/GLASvan KOPLAMP (fig. 31)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de lamprand door aan de lip (1)te trekken en dan de rand te verdraaien tot-
dat het nokje (2) vrij komt. Duw de verende lip (3) "open" en neem de reflector-glas-combinatie uit het huis.
Haal de fitting met gloeilamp achter uit de reflector (verende klemmen wegtrekken) en neemde gloeilamp uit

de fitting (4). |

-Montage-

Steek de gloeilamp in de fitting (4.) 2en het samenstel achter in de reflec-
tor; vastzetten met de verende klem- /
men. Monteer de reflector-glas-com- / ____
binatie in het huis (5).
Haak het lamprand-nokje (3) in de

huisrand en druk boven op de lamp- Ç__ì_ì_lp j

wow.. l! ggeduwd totdat de lamprand op zijn

plaats schiet. '_'_ )t:))_ii_l}
Sluit de batterij weer aan.

0,08 Totaletijd- RM: tm-728-A-3 _"_-_k_/J T- Mogelijk bijkomend - Ç
0,30 Afstelling van de koplampen (RM 728-C) ] Fig. 3 1 r _ Ó

N. B.- Van 14 April 1960 af Wordt een fitting gebruikt (nr 366. 180)
waarvan de draden buiten het lamphuis worden aangesloten.
Het verdient aanbeve_, oudere wagens dienovereenkomstig te wijzigen. Er zijn dan twee klemmen nodig
om de dradenbundels onder de koplampen op de beplating vast te zetten (nr 501. 616 links, en nr 501. 630 rechts

728-B - DEMONTAGE en MONTAGE van een KOPLAMP (tig. 31)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de lamprand,de reflector, glas-combinatie en de fitting met gloeilamp
(RM 728-A). Maak de drie banaanstekkers van de verbinding met de dradenbundel los en trek de bundel door
het gat in het koplamphuis naar buiten (oude uitvoering, zie N.B. van RM 728-A). Demonteer de vier be- schroevendr.
vestigingsschroe__._(6) vanhet huis, waarna dit kan worden weggenomen.

- Montage -

Bevestig het huis (5) met de vier schroeven (6). Onder de bovenste moet gel ijktijdig de massadraadvan de Schroevendr.
lampfitting worden vastgezet.
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TÜd AchtereenvolgendeHandelingen Gereedschap

Steek de dradenbundel door het gat in het huis naar buiten (of haal de fli_ngdça_:!e_ door dat gat naar buiten;
zie N.B. van RM 728-A). Maak de verbinding met de drie banaanstekkers. Manteer de fitting met lamp, de
reflector-glas-combinatie en de lamprand RM 728-A). Sluit de batterij weer aan.

0,18 Totale tijd - RM: tm-728-B-3

- Mogelijk bijkomend:

0,30 Afsteiling vande koplampen (RM 728-C).

728-C - AFSTELLING der KOPLAMPEN (met asymmetrirschebundel) (tig. 32-33)

Attentie: De stand van de carrosserie, en daarmee de richting von de koplichtbundels, wordt in niet-verwaar-
Ioosbar_ mate beinvloed daor de belasting_van de wagen, met name in het achtercompartiment. In verband
daarmee kan de reflector van buiten af over een kleine hoek worden gekanteld, door het in dwarsrichting ver-
schuiven van de lip (3). De nortnale stand (1 in fig. 33)is voor bezetting met max. 3 personen, stand 2voer

• het geval van 4 tot 6 inzittenden.

Afstellln_:T

Zet de wagen op een donkereplaats op een vlakke vloer, met het hart van de voorwielen op 5 meter van een
verticale muur of een ander, Jaartoe geschikt, verticaal vlak. Meet de hoogte H (fig. 32)_,an de grond tot
het hart der koplampen, breng deze op de muur over en trek daar een horiz._tale lijn. Teken op deze lijn de
afstand E tusser_de koplamp-.ñliddelpuhten af, en trek daar tweë verticale lilnen. Demonteer r atëlampranden,
schakel het dimiicht in en controleër of de reflectorverstellingslip (3) stand 1 heeft.

Meet op de muur de hoogte h van het verlichte gedeelte: deze moet 8 6 10 c¢nkleiner zijn dan H. De bewuste
instellmg kan worden verkr_en met de stelschrõeven (4), tevens dienend om van elke koplamp _'e bundelrich-
tlng in het horizontale vlak (dus naar links of naar rechts) te verstellen totdat de lichtverdeling«volgens
fig. 32, onderaan, is bereikt.
Om een duidelijk_lichtbeeld te verkrijgen, op de muur, zal het nodig zijn, de koplampen 66n voor 6_n in te
stellen, en de andere zolang af te dekken.

N. B. - Het zgn. asymmétrische dimlicht wordt daardoor gekenrnerkt., dat de rechter helft van de bundel ook
bovende horizontale lijn op hoogte h komt -- .zie de lijn onder e_ hoek van_.g, raden; fig. 32 -- en daardoor
ver_ reikt dan de linker helft. Bij'èen goed ingestelde koplamp in goede conditie zijn de reikwijdten resp.
ongeveer 80 en 50 meter.

0,30 Totale tijd - RM: tm-728-C-1

728-D - VERNIEUWING van een STADSLICHT/KNIPPERklCHT - GLOEILAMP (vanaf L4)

Verwijder het glas van de.h.ouder (op de rnotorkap-flank), na demontage der beide bevestigingsschroeven en ster-schrv, dr.
haal de gloe!!amp uit de fd'ting.

Modhteerde nieuwe lamp in de fitting (er is maar 66n stand mogelijk) en bevestig het glas op de houder met de ster-schrv, dr.
twee schroeven.
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Fis.32 Fii.33

(Zie oprne_'_:in_.bert. "8 b 10 cm" en "5 m"
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0,04 Totale tijd - RM: tm-728-D-3

728-E - DEMONTAGE en MONTAGE van een STADS- en RICHTINGAANWIJZER-LAMP, compleet (vanaf L4

- Demontage -

Koppel de batterij af. Maak onder de motorkap de twee stroomdraden los en dernonteer de beide bevestigings- pi jpsl. v° 7
moeren, waarmee de lamp vrij komt.

- Montage -

Smeer het achterste bevestigingsboutie met mastiek in, Zet de_iamP*_tegende*motorkap vast_doormontage van
de twee moeren met vertande en gewone onderlegring. Maak de twee moeren vast en sluit de batterij weer aan pijpsl.v. 7

0«15 Totale tijd - RM: tm-728-E-3

- Mogelijk bijkomend:

-8,05 Vernieuwing van de sierkap
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen IGereedschap Afbeeldingen

B

729-A - VERNIEUWING van een STADSLAMP-KAP of
GI..OEILAMP (tig° 34)

Koppel de batterij af° Demonteer de schroef (1) onder uit de ster-s¢hrv, dr.
kap en schuif de kap naar achteren toe weg, vri i van zijn
klemmen. Verwijder de kapotte gloeilamp.

Monteer de nieuwe gloeilamp en schuif de kap van achteren 2
naar voren toe op zijn plaats. Monteer de schroef (1) idem
en sluit de batterij weer aan.

0,04 Totale tijd - RM: tm-729-A-3

729-B - DEMONTAGE en MONTAGE van een STADSLAMP,
compl. (tig. 34)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de schroef (1) onder uit de ster-schrv, dr.
kap en schuif de kap naar achteren toe weg. Verwiider de
gloeilamp en demonteer de twee bevestigingsschroeven (2) idem
van de voetplaat. Demonteer de schutbord-inspectieplaat aan pijpsl, v. 8
de kant van de lamp om de banaanstekker van de stroomtoe-
voerdraad te kunnen Iostrekken.

- Montage - '1

Bevestig de voetplaat met rubber pakkingplaat op het torpedo-
front door montage van de schroeven (2). Schuif de kap van ster-schrv, dr. Fig. 34
achteren naar voren toe op zijn plaats, (na de gloeilamp in de
houder te hebben gestoken) en zet hem met de schroef (1) vast. idem
Maak de draadverbinding met de banaanstekker, door de open-
ing in het schutbord heen en monteer de inspectieplaat. Sluit pijpsl, v. 8
de batterl[ weer aan.

0,19 Totale tijd - RM: tm-729-B-3

730 - VERNIEUWING van een PARKEERLAMPJE
(gloeil. of compl. ) (PERSONENWAGENS) (tig. 35)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Trek het complete lampje uit de mid-_
denstijl. Maak de draad los door demontage van de moer (1),
bij beidelamptypen, pijpsl.v. 7
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

Fabrikaat LMP - Druk de strip (2)in en verdraai deze een 1_ .5 4

kwart slag om het gloeilampje vrij te maken, l_í_l / (í_í_

Fabrikaat Ferrand - Trek de fitting (3) weg en haal het lamp-
je er uit.
Demonteer de pakkingring (4).

- Montage- (jí_)

Schuif de pakkingring (4) op het lamphuis. Monteer het gloei-
lampje, sluit de draad aan en duw het complete parkeerlampje _ .«
de middenstiil in. Koppel de batterij aan. Y

Ferrand parkeerlampje
0,08 Totale ti jd - RM: tmt-730_-3 LMP parkeerlampje•

731-A - VERNIEUWING KAP of GLOEILAMPJE van ,_;_,1_

RICHTINGAANWIJZER - ANNEX PARKEERLAMP q _/(BEDRIJFSW.) (fig. 36)

Koppel de batterij af. Demonteer de Parker-schroef (1), de ster-schrv, dr. _ Fig. 35

kap (2) en het defecte gloeilampje. _

Monteer het nieuwe gloeilampje, zet de kap vast met de 4 1 2
schroef (1) en sluit de batterij weer aan

0,03 Totale tijd - RM: tmv_-731-A-3 iwit - rood

731-B - DEMONTAGE en MONTAGE RICHTINGAANWIJZEI (knipperl.j_)5 3
annex_DemontagePARKEERLAMP-(BEDRIJFSW. ) (fig. 36)Koppel, de batterij af. Demonteer de Parker-schroef (1), de

kap (2), de gloeilampen (3 en 4), vervolgens -- binnen in de ster-schrv, dr.carrosserie -- de bevestigingsschroeven van het achter- en het _ I
zijpaneel aan de kant van de iamp in kwestie.
Verwijder eerst het achterpaneel, daarna het zijpaneel door
dit onderaan op te lichten en dan achterwaarts te schuiven.
Demonteer de twee bauties waarmee de voetplaat (5) tegen pijpsl, v. 7 j
de carrosserie is bevestigd, maak de draden los en neem de /
voetplaat met pakk!ngplaat (6) weg. geel-rood

6 (parkeerl) 4 2- Montage - ."

Monteer de pakklngplaat (6) en de voetplaat (5) met de twee pìjpsl, v. 7 Fig. 36
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

boutjes en sluit de draden aan.
Bevestig -- binnen in de carrosserie -- eerst het zijpaneel, dan
het achterdeksel, door montage van de schroeven, ster-schrvr, dr
Monteer de gloeilampen en de kap (2) met de sc;hroef (1),
Sluit de batterij weer aan.

0,50 Totale tijd - RM: tmu-731-B-3

732-A - VERNIEUWING KAP of GLOEILAMPJE van
ACHTER-/STOP-LAMP (BEDRIJFSW.) (tig. 37)

Koppel de batterij af. Demonteer de bevestigingsring (1), de
kap (2) en de defecte gloeilamp (3). _,iolet (stopl.)
Monteer het nieuwe gloeilampje, en de kap (geribbelde deel

boven|) met bevestigingsring. Sluitde batterij weer aan. _
0,07 Totale tl jd - RM; tmu-732-B-3

732-B - DEMONTAGE en MONTAGE van een ACHTER-/
STOP-I.AMP (BEDRIJFSW,) (tig. 37)

- Demontage -

•Koppel de batterij af. Demonteër de bevestigingsring (1), de * i
kap (2) en de gloeilampen (3). Binnen in de carrosserie: Idemonteer het achterpaneel, na uitdraaien der bevestigings- ster-schr, dr.
schroeven; vervolgens de moeren der twee bautjes (6) waarmee piipsl.v. 7

de voetplaat (4) bevestigd is. Maak de draden los en haal de _ '1 2 4 5
voetplaat met pakking (5).weg.

- Montage -

Breng de pakking (5) op zijn plaat s, sluit de draden aan en
monteer de voetplaat (4) met de twee bauties en moeren (6). pijpsi, v. 7 Fig. 37
Bevestig het achterpaneel met zijn schroeven. Monteer de
gloeilampen (3) en zet de kap (2) met zijn bevestigingsring
(1) vast. SIuit de batterij weer aan.

0,17 Totale tijd - RM: tmu-732-B-3
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Tijd Achtereenvo!gende Handelingen Gereedschapl Afbeeldingen

B

733-A - VERNIEUWING GLAS of GLOEILAMPJE van een
ACHTERLAMP-GROEP (tig. 38)

Werk de sierring (6) met een schroevendraaier uit het rubber schroevendr.
van de gloeilamphouder (4) los, neem de glazen kap weg en
haal de gloeilamp uit de houder.

Monteer de nieuwe gloeilamp, duw de glazen kap in het rub-
bar van de lamphouder (4) en monteer de sierring (6), waarvan
de rand door de rubber-profilering wordt vastgeklemd.

0,06 ....... _rotalê tijd _-RM: fmt-q33-A-3 .................

733-B - DEMONTAGE en MONTAGE van een ACHTERLAMP-
GROEP (tig. 38)

Koppel de batterij af. Maak de binnenbekleding van de kof-
fer ter plaatse van de a¢hterlamp-groep los. Trek de draad- pijpsl, v. 8
stekkers los. Demonteer de bevestigingsmoeren (1) van het schroevendr.

huis (3) en haal dit weg. Demonteer de drie sierringen (6), ! _¢_
de rode ende oranje glazen kap: vervolgens de rnoer (2), pijpsl, v. 10

waardoor de rode i_eflectorvrij komt. Maak de twee gloei- stop- en achteruitrijl

Parker-schroevenlamphouders (4)los door demontage van de tweemaal drie(5). itel-scî__ 0 ('_ _ "_

Montage: Bevestig de twee lamphouders met hun Parkerschroe-
ven en zet de rode reflector vast met de rnoer (2). Monteer
de gloeilampen, de glazen kappen en de sierringen. Bevestig
het huis (3) op de carrosserie -- met de pakking (7) er tussen-
door montage van de moeren (1).
Sluit de draden aan met de banaanstekkers,kleur bij kleur.
Plak de koffe_'bekleding weer vast en sluit de batterij aan. -,_,

0,.40 Totale tijd - RM: tmt-733-B-3 __ __

N. B.- Bij de wagens die sinds 15 april 1960 door de fabriek
werden áfgeleverd, zijn de schroeven (5) door POP-nagels
vervangen. Ten behoeve van een goed massacontact moet
onder de nagelkoppen de lak worden weggekrabd.
Bij sommigewagens zijn binnen in de koffer beschermers zí
voor de beide achterlamp-groepen aangebracht, achter-en knlpperlicht.

Fig. 38 --
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

uw von
NUMMERPLAAT-VERLICHTIN G.

Koppel de batterij af. Demonteer -- aan de binnenzijde van ,.-"
het kofferdeksel - de vier bevestigingsbauten van de luifel, pijpsl, v. 8 ., 2
neem deze weg en haal de defecte gloeilamp uit zijn houder.

Breng de nieuwe gloeilamp in de houder, monteer de rubber wit-groen
afdichtingslijst op de luifelrand en zet de luifel met de vier pijpsl.v. 8
bauten op het kòfferdeksel *vast. Sluit de batterij weer aan.

0,11 Totale tijd - RM: tmt-734-3
aluminium-

735-A - VERNIEUWING van het THERMORELAIS(fig. 39)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de instrumentenkap en de ster-schr, dr.
schakelaarplaat, pi jpsl. v. 8 wit-rood

i

Demonteer de moer (1) en haal de regelweérstand (2) weg. steeksl, v. 15 _;it Fig. :39
Maak de vier draden los van het thermorela|s, dat dan kan p|jpsl, v. 7
worden verwijderd.

- Montage -

Bevestig de draden aan het nieuwe thermorelais volgens pijpsl, v. 7
tig. 39. Steek de regelweerstand (waarop de vertande ring)
door het gat in de strip aan het thermorela|s en door het gat
in het stuurkolomhuis en zet alles vast met de moer (1). steeksl, v. 15
Monteer de schakelaarplaat en de instrumentenkap. Sluit de pljpsl, v. 8
batterij aan. ster-schr, dr.

0,14 .Totale tijd - RM: tm-735-A-3

N. B. - Bij de "Berlines Luxe" is het thermorelais bevestigd
met het linker achterste boutje van de schakelaarplaat.

735-B - VERNIEUWING van de TIKKER (fig. 40)

- Demontage - "I
ç«

Koppel de batterij _f_ Dernonteer de l inker schutbord-inspec-
tieplaat en verwijder de glaswol. Door de schutbord-opening pijpsl.v. 8 .Fi.g.. q0 '1 "
heen: trek de twee aluminium-kleurige draden (1)los, demon- Draden alumlnium-kleurig» .
teer de moer (2) en haal de tikker weg. pijpsl.v. 70f8
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

- Montage -

Zet de tikker vast met de moer (2) en sluit de draden (1) aan. piipsl.v.7of8
Breng de glaswol*weer op zijn plaats en monteer de inspectie- pijpsl, v. 8
plaat. Slult de batterij aan.

0,23 Totale tijd - RM: tm-_735-B-3

Kleuren andersom bij sommigewagens
736 - VERNiEUWING STOPLICHT-SCHAKELAAR

( aan REM-HOOFDCIL. ) ......................................... aluminium

Koppe! de batterij af. Maak de twee stroomdraden los en '\
schroef de stoplicht-schakelaar uit de rem-hoofdcylinder, steeksl, v. 23 \ v!olet

ZeerbeideSChr°efde nieuwe_schakelaar in de hoofdcylinder en zet deidembelangrijk:dradenvast.Niet aan het rempedaal komen! i _í_j_ 7 _ ]

Sluit de batterij weer aan.

0,10 Totale tijd - RM: tm-736-3

737-A - VERNIEUWING ACHTERUITRIJ-LAMP-SCHAKELAAR
(fig. 41)

- Demontage -
O

Koppel de batterij af. Maak de twee stroomdraden los door _lj _
demontage van de moeren (1). Demonteer de twee boutjes (2) pijpsl, v. 7 6
waarmee de_schakelaar _(3)op de_plaat (4) bevestigd zit en schroevendr.
haal de schakelaar weg.

- Montage - Fi g. 4!

Monteer de schakeJaar op de plaat (4), maar zet de moeren
op de boutjes (2) nog niet vast. Schakel de versnelling schroevendr.
achteruit in, schuif de schakelaar tot tegen het uiteinde van
de selecteur-as en zet hem in die stand Vast.
Bevestig de draden met de moeren (1) en sluit de batterij pijpsl.v. 7
weer aan.

0,13 Totale tijd - RM: GS-T-737-A-3
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen
COMBINATIE HOORN "i,St d d)

. i L

- anaar

738-A - DEMONTAGE en MONTAGEvan de SIGNAAL- Stad = zwart-geel
HOORN (standaard-model)(fig. 42) Buitenw. = zwart-rood

-Demontage- 2 <_ _1_," 1

Koppel de batterij af. Demonteer de moeten (1 en 2) en maak pijpsl.v. 7
de draden los. Demonteer de moet (3) en neem de hoornweg, pi jhsl.v. 17

- Montage -

Monteer de-hoom met de bout (4) en moer (3). Zet met de pi jpsl. v. 17
moeten (1 en 2) de beide draden vast (zwart met rood voor pijpsl.v. 7
"bui tenweg", zwart met geel voor "stad").

Sluit de batterij weer aan. @- - ,4

0,08 Totale tijd - RM: tmsT-738-A-3 g
,30 De hoomklemrnen zijn gemerkt

_ "Ville" en "Route"
. 738-B - DEMONTAGE en MONTAGE der SIGNAALHOORNS

(TIGRE-inodel) (tig. 4.3)
Fig. 42

- Demontage -

Koppel de batteri i af. Demonteer de moeren (1 en 2) en maak pijpsl, v. 27_ Buitenweg = zwart-rood Stad = zwart-geelde draden los. Demonteer de rnoeren (3 en 4.), waardoor de piiml.v.1 1 _ "_..,

hoorns vrij komen. _ 1

- Montage -

M Monteer de hoerns door het vastzetten van de moeren (3 en 4). piipsl.v.12-1« O
Bevestig de zwart-met-rode draad ("buitenweg") met de rnoer _-_ .-

Sluit(1)en de zwart-met-ge,e draad ("stad") met de moer(2).debatterij aan. ; __¢'_).._ --_ :"_

0,08 Totale tijd-RM: T-;38-B-3 (voor «,n hoorn) _ !ii!í (" _'0'_ í/
2

0,16 Totale tijd- RM: T-738-B-3 (voor twee hoorns) ç"......__._ì%___ _.«r-,"A_ _I,!_._'_-_"lh.__J_"_: ::_.:::,_ll::_

»;t_ ç',;_i _lllTl_J_llllrl 117
í_î t[,,!l_lllllllìi"_'_IF

739-A-VERNIEUWING van een RUITEW,SSER-ARM _. ,,'_._,_î _IR. IJ

- Demontage- _'_._:_:í_,Z{...

Klap de ruitewisserarm naar voren toe om. Draal de schroef schroevendr.
los (niet demonteren)waarmee hij op de as vastgeklemd is en Fig. 43 TIGRE HOORNS
haal de arm weg.
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- Montage -

Monteer de wisserarm op de inkeping van de as en draai de
bevestigingsschroef aan. Klap de wisserarm weer tegen de schroevendr.
voorruit aan.

0,05 Totale tijd - RM: tm-739-A-3

739-B -DEMONTAGE en MONTAGE van de RUITE-
WlSSER-MOTOR (fig. 44)

................... L Demônfägë_"

Koppel de batterij af. Trek destroomdraden bij (1) en (2)los. aluminium # aluminium-blauw

Demonteerdevierschroeven(3), metringen(4) en(5),waar- pijpsl, v. 8of _;' _2 Ó

mee de motor-grondplaat op het schutbord°bevestigd is; schroevendr.
vervolgens demoer (5 - fig. 45) welkede aandrijfarm (6-fig. 45' pi jpsl.v. 10
van het rùitewisser-stangen-stelsel op de motorasvast zet.

Neem de grondplaat weg. Demonteer de vier _
motorbevestigingsschroeven (waarop o.a. de rubber ringen (6) pi jpsl. v. 8 of r
zitten en op _n ervan het massaplaatje (7)), waarna de mot_ schroevendr. _ ....
kan worden weggehaald. _ I_._î_t_::Ç!/|

- Montage - _

Bevestig de motor met de vier schroeven op de grond-plaat idem

vergeet daarbi j het massaplaatje (7) niet, Zet de ac_'Jdrijfarm liilli:ll(6-fig. 45) op de motorarm vast met de moer (5-fig. 45).

Monteer de grondplaat op het schutbord met de schroeven (3). idem (í_)_'_'O_ i "_
weerSteekaan.destroomdraden bij (1) en (2) vast en sluit de batterij (_T k._ bOB,._.ï'Jí_1_._î_ij_.__, !" .,_;_i

0,20 Totale tijd - RM: tm-739-B-3 _\ I_ì_,,,,'lllll!l'llllli'l!Hl!l_iJid!':!_:/'?@Jjl'

739-C - DEMONTAGE en MONTAGE van het RUITE- 3 ,5 Zí 7 (,6
WlSSER-AANDRIJFSTANGENSTELSEL en de WISSERARM
(tig. 45)

..... Fig. q.q.
- Demontage -

Koppel de batteri i af. Demonteer de wisserarmen van hun as-
jes door het Iosdraaien der bevestigingsschroeven. Demonteer schroevendr.
de sierlijst onder de voorruit (RM 825). Demonteer de rubber steeksl, v. 14
kapjes (1) en de moeren (2). Licht de motorkap op en demon- pijpsl.v.8 of
teer de motor-grondplaat (3) van het schutbord. Druk de wis- schroevendr.
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Tijd Achtereenvolgende Handellngen Gereedschap) Afbeeldingen

grondplaat en aandrijfstangenstelsel weg. Demonteer het op- pijpsl.v. 10 \ "_-"

Manteerk°mtsiui tveertJe_Montageenuitde.elkaar(4)enlangeaandr ide moer (5), waardoor hetstangenstelselgenomenjfstangenkanworden.ophet asje van de aandriif_vrij _ç _)_ _ _.-_7 __-_: - i _ Ç , - "-_ _ _arm (6), de verkoperde stang het eerst ! Zie nevenstaande fig-

uur. Sluit de stangen op met het veertje (4), _ "_{_ i

Plaats het stangenste!sel op de wagen, het verkoperde gedeelte
links. Monteer de ringen en moeren op de wisserarmasjes. Breng i i
_ë_'ondplaat-met-motor op zijn plaats en koppel het stangen-

stelsel aan door de aandrijfarm (6)met de moer (5) op de motor.. _" _'_ _--
as vast te zetten. __ _ .'_-- /
Bevestig de grondplaat met de vier schroeven op het schutbord.
Zet de moeren op dewisserarm-asjes vast. Monteer de rubber
kapjes (1), vervölgens de sierlijst onder de voorruit (RM 825),
Monteer de wisserarmen-- links en rechts niet gelijk!-' op de
asjes en zet de bevestigingsschroeven vast, Siuit dë batterij

aan. !_ì _ç
0,32 Totale tijd - RM: tm-739-C-3 _ ,_-'I___.ì) j./I"j/I '

740-A - VERNIEUWING van de BENZiNEVOORRAADMETER : _ y'

(TANK-ELEMENT) (fig. 46)

- Demontage - i
Il -'"

Koppel de battërij af en verwi jder de koffervloerbedekking. _-_-- ,_ ',

Maak de tank om het meterelement heen schoon, opdat geen _____í _ S _i "

vuil naar binnen kan vallen wanneer het element weggenomen . 2
is.
Maak de draden (1) los, zo nodig (bij O. S, ) door demontage pijpsl, v, 7 '_
van de moeren (2). Stangenstelsel rechtsl'l_____rI O .
Demonteer de drie schroeven (3) en haal het meterelement weg, ster. schrv, dr. niëf verkoperd L ] Stangenstelsel links I
evenals de pakking (4). verkoperd

- Montage - Stand der wisserarmen, -_-_L-.2;ç.... .-ç;_

Smeer de pakking (4)- bij voorkeur een nieuwe -- met semi- "_._ van__ _i_,_ v66r de wagen gezien ..-ç_c_vloeibaar pakkingmateriaal in, plaats het rneterelement en zet
het met de drie schroe_,envast. Onder _n ervan komt de mas .ï_-;_..2L___---%ï----_,_ . - ._-_ _.-_

sadraad. Maak de draden (1)vqst, breng de koffervloerbedek- - ....._"_-_ì_-_-_-__ ..... i çí_í_í_í_- _--_ï--_
king op haar plaats en sluit de batterij weer aan.

0,17 Totale tijd, RM: tmt-740-A-3 Fig. 4S
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen IGereedsch«pi Afbeeldingen

I

I

JAEGÉR tankelement

740-B - VERNIEUWING van de BENZINEVOORRAADMETER GS én Tigre "'_,_(TANK ELEMENT) (bedri jfswagens) __ \ 3

'-- _ :_....._ I -

Deze bewerking is gelijk aan de vorige, plus demontage en 4-
montage van de tank (RM 617-B). "

• ° . . .

1,15 Totale tijd - RM: tmú-740-B-3 .. »_- , • ,-í'."_ ,,«'_

741 - VERNIEUWING van de BEDRADING in de MOTORKAP ,.,

Koppel de batterij af. Trek de dradenbundel van het verbin- "_, blauw-geel
dingsbord los, Demonteer de bundelbevestigings--klembeugels , "',,, "_',
van deverstijvingsbuis. Haal de bundel uit de klemmen op de %
binnenwaarts omgezette randen deraan elkaar rgelaste motor-, ç,_.,,

kapclelen. Demonteer de koplampranden en de reflector, glas- ""_._ rood-geelcömbinaties (RM 728-A). Maak de banaanstekker-verbindingen
Iösen trek de bunclel weg.

- Montage-

Verbind, met de banaanstekkers,de rbundeldraden aan de lamp- O, S. tankelement
fittingdraden. Monteer de reflector-.glas-combinaties en de rStd en Bedrijfsw. "'L]"-
koplampranden (RM 728-A). Bevestig de bundel met de klem-
men aan de bavenbedoelde lasverbinding der motorkapdelen, --«._ ";;.
en met de twee verende klembeugels aan de verstijvingsbuis.
Koppel de bundel aan het verbindlngsbord en sluit de batterij
weer aan.

0,23 Totale tijd, RM: tm-741-3

742 - VERNIEUWIN G van de BEDRADIN G voor de _"
COMBINATIESCHAKELAAR

- Demontage - blauw-geel
Koppel de batterij af. Demonteer de instrumentenkap, de plaat ster-schrv, dr.
met de tuimelschakelaars en de combinatieschakelaar (RM725-E pijpsl, v. 8 -,_
Maak de drie draden (wit-groen, wit-rood, wit) van het thermo- "_

relais los. Demonteer d_,llnker schutbord-inspectieplaat en pijpsl, v, 8 _ r°°d'geel_ ....verwijder de glaswol. Maak de bundel aan het verbindingsbord
los en trek hem uit het stuurkolomhuîs.

Fig. 46
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- Montage - o_ "/\
Steek de nieuwe bundel in het stuurkolomhuis. Sluit de ,__ --

drie thermorelais-draden aan (RM 735-A). oò_// ""_ _.,Monteer de combinatieschakelaar (RM 725-B). Koppel de bun- _ /
del aan het verbindingsbord en herstel tlidelijk de batterij-
aans!uiting voor controle. Monteer daarna de tulmelschakelaar- pijpsl, v. 8 .,/
plaat en de instrumentenkap. Breng de g laswol weer op zìjn ster-schrv, dr.
plaats, monteer de inspectieplaat en slu;t de batterij definitief pijpsl.v. 8
aan.

/
1,00 Totale tijd - RM: tm-742-A-3 /

/
/

743 - VERNIEUWING van de MOTOR-BEDRADING (fig. 47) /
/

- Demontage - -'%_........

Koppel de batterij af. Maak de drie draden van de spannings- pijpsl.van 7 _-___ì_... _
regelaar los (dynamo, batterij, veld). Trek het bundelgedeelte 8 en 1,0 _- _
dat op het verbindingsbord aangesloten is, daarvan los. Kabelbevestiging van:
Haal de bundel uit de klemmen aan de pedalenhouder en de april 1960 af
traverse (rechter kant).
Maak aan de dynamo de veldwikkelingsdraad (stekker) en de pijpsl, v. 10
stroomleveringsdraad (oogschoen met rnoerbevestiging) los. A_...__._.,_ ____'_ _-_-_-_'
Demonteer, aan de l inker kant, de verende klembeugels van de _ _-_-..._ _____---_
voorsteven-steunbuis. Maak de twee hoomdraden los (moeren)t pijpsl.v. 8 ....

evenals de stekker van de mano-contact-draad en tenslot- -- iii
tededraadaanhetstartmotor-relais.
De bundel, met zijn vertakkingen, kan nu worden weggenomen.

- Montage - ._.:

Sluit de twee dynamodraden aan. Bevestig de bundel in de pljpsl, v. 10
klemmen aan de traverse en de pedalenhouder. Maak de draad "_.
naar het startmotor-relais en de beide hoorndraden vast en pljpsl.v. 8
sluit het mano-contact met de stekkerverbinding aan.
Monteer de verende klembeugels links op de voorsteven-steun-
buis. Bevestig de drie rege[aardraden (met moeren) aan de klem- pijpsl.v.7
men, dynamo, batter;j en veldwikkeling. 8 en 10
Koppel het resterende bundelgedeelte aan het verbindingsbord .....
en sluit de batterij weer aan.. f-_-_

• • ...

0,45 Tota'eti,d-RM: tm-743-3 __1/I• J'/ ___- Mogelijk bijkomend: / // ,/ ._. ,0,20• Schoonmaak v66r montage van de bedrading.
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744.- VERNIEUWING van de BEDRADING der TUIMEL-
SCHAKELAARS

Attentie: Deze dradenbundel wordt door de Afd. Onderdelen
möt schakelaars geleverd.

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de linker schutbord-inspec-
tieplaat en verwijder de glaswolvulling. Trek de bundel van pijpsl.v. 8

..................het verbindingsbord los enbaal, hem uit de_kJem_m_enin het
stuur_kölomhuis.
Demonteer de instrumentenkap en de plaat met tuimels¢hake- ster-schrv, dr.
laars. Trek de drie stekkers van de draden naar het contact- pijpsl, v. 8

slotcylinder los (zie fig.47bis). Demonteer de schakelaars uit tang rood of rood-blauw,

de plaat en haal de bundel naar het wageninterieur toe weg. _.,. ,_ als 3de Iosmaken

- Montage - rood of rood-blauw,__Monteer de schakelaars van de nieuwe dradenbundel op de niet Iosmaken _ rood-wit, als 2de Iosrnaken

plaat. DeschakelaarABissinds4april 1960terbeschikking a_.,_t_ste__

voor een aan te sluiten electrisch accessoire.
Steek de 10undelin het stuurkolomhuis. Sluit met de drie stek-
kers de draden van het contaçtslot aan(let op de kleuren: alum., als la

fig. 47bis). iosmaken

Monteer de schakelaarplaat en de instrumentenkap. Bevestig
de bundel in de klemmën van het stuurkolom en sluit hem op
het verbindingsbord aan. Breng de glaswol op zijn plaats en
monteer de inspectieplaat. Herstel de batterij-aansluiting.

0,33, Totale tijd - RM: tm-744-3

745-A - VERNIEUWING van de BEDRADING in de CARROS- Fig. q7 a
SERIE (personenwagens)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de twee schutbord-inspectie-
platen en het verblndingsbord en verwijder de glaswolvulling, pijpsl.v. 8
Maak acbtereenvolgens los: de draad aan de positieve batterij
pool en de primaire bobinedraad (klemmen), de draden van de
ruitewisser en de stoplichtschakelaar (stekkers), de draden van
de achteruitrijlamp-schakelaar bij een GS (klemmen).
Duw de bundel tussen het buiten- en het binnen-schutbord, _
met de afdichtingsring.
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Trek de stekkers van de l inker en rechter knipperlicht-draden en van de amp_remeterdraden los, na afkoppeling
van de snelheidsmeter-aandrijfkabel. Demonteer de instrumentenkap, de schakelaarplaat en de snelheidsmeter Ster-schrv. dr.

(RM 715 (RM 715). Haal de bundel uit de klemmen in het stuurkolomhuis los. pijpsl, v. 8
Demonteer de rechter zonneklep (alleen GS) en de plafond-lampen (RM 726-B). Verwijder de bovenhelft der
beide middenstijlbekledingen, de iinker wielkastbekleding en het iinker isolatiekarton, na de zitting en leuning
van de achterbank te hebben weggenomen. Demonteer de twee parkeerlampjes (RM 730)
Maak de twee draden der nummerplaatverlichting los (stekkers). Trek de bundel uit de kofferdeksel-klemmen.
Maak de kofferbekledlng los om de stekkers van de achterlampdraden te kunnen bereiken, soms zijn tër plaatse
metalen bescherm;ngskappen aangebracht die dan eerst gedemonteerd moeten worden (_n schroef).
Werk de buitenranden van de koffervloerbedekking los (gedeelte boven de tank) en maak de twee draden aan
het tankelement van de benzinevoorraadmeter los. Trek de bunclei, met afdichtingsringen, naar buiten door de
twee gaten, links in de koffervloer, en haal hem uit de klemmen onder de linker langsllgger.
Bevestig een ongeveer 3 meter lang touw, bij een GS aan de draden van elke plafondlamp, bij een Std aan de
draad van het rechter parkeerlampie. Trek de bundel tussenbinnen" en buiten-schutbord weg en laat de touw-
tjes buiten de midclenstijl steken om de montage van de nieuwe bedrading te vergemakkelijken.

- Montage

Breng de langste "tak" van de nieuwe bundel ( die met een afdichtingsring er op geschoven) door de verbindings.
bord-opening heen In de ruimte tussenhet binnen- en buiten-schutbord; h|ervandaan door het gat van de peda-
lenvloer en dan tussen deze vloer en de traverse. Monteer de afdichtingsring.
Bevestig aan de touwtjes de plafondlamp-draden (rood, met vertind blank uiteinde) en trek de bundel d66r. Maal
links een aanslulting van de plafondlamp en het parkeerlampje. Haal rechts, ter plaatse van de kaartleeslamp,
met een haakje de voor die lamp bestemde draad met stekker (rood-alum;n;um) uit de "voorbijkomende" bundel
(alleen bij GS) Bevestig bij een Std-bundel het touwtje aan de klem (schoen) van de parkeerlampdraacl (geel-
groen) en slu;t het rechter knipperlicht aan (stekker, wit. groen).
Steek tussen binnen- en buiten- schutbord naar binnen en dan door het gat van de afdichtingsring onder de
ruitewissermotor naar buiten; de bundeltak waarvan de draaduiteinden zijn: rood-blauw (grote schoen met oog),
aluminium (kleine schoen met oog), twee stekkers alum.-blauw en alum., twee stekkers rood en violet en
twee schoenen alum. en violet (alleen GS). Bevestig deze draden resp. aan: de positieve batterijpool (rood-
blau_), de klem "batterie" van de bobine (alum.), de ruitewissermotor (alum.-blauw en alum. ), stoplichtscha-
kelaar (violet en rood) en de achteru;trijlamp-schakelaar (a!um. en violet).
Maak de aansluitingen bij de snelheidsmeter (RM 715, flg. 24 of 25). Zet de zwarte en alum. draden vast op de
regelweerstand van de instrumentenverlichtlng.
Sluit het ontstekingscontact en de parkeerlampschakelaar aan (Iossestekker, roodof rood-blauw draadulteinde).
Monteer de snelheidsmeter (RM 715). Bevestig de bundel in de klemmen in het stuurkolomhuis en op de onder-
rand van de linker inspectie--opening in het buiten-schutbord.
Maak de stekkerverbinding met het linker knlpperlicht (wit-rood). Breng de glaswol op zljn plaats en monteer
de beide schutbord-inspectieplaten en het verbindingsbord.
Sluit de bundel op het verbindingsbord aan. Trek het bundeluiteinde dat onder de carrosserie uit komt, naar
achteren en bevesii3 het in de klemmen onder de linker langsligger. Steek door de afdichtingsring (beneden de
linker achter-wielkast-bekleding) de twee bruine stekkers, leg de draad langs de wielkast, klem hem vast langs
het l inker kofferdekselscharnier en het kofferdeksel, naar de nummerplaatverlichting toe.
Leg alle resterende draden over de achtertraverse heen en steek ze door de afdichtingsring nabij de l inker schok
demperkast. Bevestig de rood-gele en blauw-gele draden aan het tank-element van de benzinevoorraadmeter.
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Leg langs de linker kant het bundelgedeelte met de drie stekkers (blauw-rood, bruin en violet) voor de linker
achterlamp-.groep en sluit deze aan. De drie draden met wit-groene, bruine en violette stekkers worden langs
de koffervloer nåar de andere kant getrokken voor de rechter achterlamp-groep.
Monteer de beschermingskappen, indien aanwezig (na 11 februari 1960 niet meer gebruikt) en plak het bekle-
dingsmolton ter plaatse van de achterlampen weer vast. Breng ook de koffervloerbedekking en de wielkast-en
middenstijl-bekledingen weer aan. Monteer zitting en leuning van de achterbank. Monteer de plafondlampen pijpsl, v. 8
(RM726-B) en de rechter zonneklep met de kaartleeslamp; verder de schakelaarplaat en de instrumentenkap, ster-schr, dr.
Sluit de batterij weer aan.

4,50 Totale tijd RM: tmt-745-A-3

745-B VERNIEUWING van de BEDRADING in de CARROSSERIE(bedrijfswagens)

- Demontage -

Koppel de batterij af. Trek de vier búndeldelen van het verbindingsbord; demonteer dit en verwijder deglaswol pijpsl, v. 8
ter plaatse. Maak de draad van het linker voorste knipperlicht los. Demonteer de beide schutbord-inspectie-
platen en haal ook de glaswol hier weg.
Trek de bundel uit de klemmen in de carrosserie. Maak de draden Iosvan de_ruitewissermotor, de stoplichtscha,
kelaar (aan de« remhöofdcylinder ) en de bobine. Breng.de bundei de carrosserie in en koppel het rechter
knipperlicht af. Trek de bundel naar links en dan door de verblndingsbord.-opening naar buiten.
Demonteer de bovenste schroef van de cabinestijlbekledlng, vervolgens de plafondlamp, ster-schr, dr.
Maak de dakbekleding bovenhet linker portier: los. Bevestig een stuk dun touw van or_geveer2 meter aan de
plafondlampdraad. Geleid dezemet de rechter hand en trek met de andere de bundel näar voren. Maakdaarna
het touw laps.Demonteer in de carrosseriede linker vier bekledingspaneleno Demonteer de glazen kap van de ster-schr, dr.
linker achterlamp en maak de draden los; idem bij het linker knipperlicht achteraan. Trek de bundel naar binner
maak er een ongeveer 2 meter lang stuk dun touw aan vast en trel_ hem vervolgens onderlangs de carrosserie.
Demonteer de tank (RM 6t7-B), de vier bekledingspanelen rechts en de achterlamp en het knipperlicht aan die
kant. Trek de bundel, met _n meter touw er aan bevestigd, onderlangs de wagen weg. Demonteer de snelheids-
meter (RM 715) en de bundel.

- Montage -

Steek het achterste bundelgedeelte door de vebindingsbordopening en door de afdichtlngsring, waar binnen-en
buitenschutbord samenkomen.
Steek het snelheidsmeter-gedeelte van de bundel de schutbordruimte in en bevestig de draden aan de snelheids-
metergroep. Monteer de meter (RM 715). Sluit ook aan: stoplichtschakelaar, ruitewissermotor, bobine en posi-
tieve batteri j-pool.
Maak de draden vast aan het rechter en dan het l inker voorste knipperlicht, vervolgens de plafondlamp, dit
laatste door de draad met het touw er naar toe te trekken. Breng de glaswol op zijn plaats en monteer de beide
inspectieplaten en het verbindingsbord. Sluit op dlt'laatste de vier bundeldelen aan. pljpsl, v. 8
Monteer de plafondlamp (RM 726-B). Maak de dakbekleding weer vast. Haal de bundel tussen de carrosserie
en de traverse door en zet hem in de carrosserieklemmen vast. Doe hetzelfde met het rechter bundelgedeelte
en trek de rest met het touw naar binnen. Bevestig de draden van de benzinemeter en monteer de tank(RM617-B
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Fig. 49 Fig, 48
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- 359.087 - S. E. V. -verdeler, op toerenteller-aandri jving _-

ingericht Binnen-schutbòrd vi tt
- 362. 347 - Jaeger toerenteller

- 362. 348 - Houder voor toerenteller

- 362. 469 - Jaeger aandrijfkabel

- 355. 146 - 3 bevestigingsklemmen voor aandrijfkabel kunstleer

- 362. 625 - 1 dradenbundel voor toerenteller-verlichting -

- 205. 023 - 1 moer H 80 -- 4 - 42 (verzinkt) ":»

- 232; 905 - 1 uitw. vertande onderlegring van 4 (vercadmiumc ..... ",
.,.. .,..::!

- 221. 140 - 1 gloeilamp, voet BA 9 S - 12V, 3W : :::::«

Koppel de batterij af. Demonteer de l inker schutbord-inspec-
tiepJaat en verwijder de glaswolvulling. Snijd of knip uit
stijf papier of aluminium plaat een model volgens tig. 48.

(Uitgeslagenmodelopwaregrootte,metmaten,in het )hoofdstuk "Gereedschappen", pag. 22). Plaats dit model zoals
fig. 49 aangeeft en snijd dienovereenkomstig een gat in het "_
kunstleer en het materiaal daaronder (vilt en watten) tot op de \

metaalplaat van het binnen-schutbord (tig. 50). Maak de
opening in deze plaat door binnen langs de omtrek, vlak bij Fig. S0
elkaar, een aantal gaatjes van circa 4mm middellijn te boren,
en de zaak af te werken met een halfronde vijl.

Pasde toerentellerhouder in het aldus gemaakte gat en con- zB

tr°leer' °fderandvanhetgatt°t°pde"b°dem"vandehier" __/-voor bestemde houdergleuf A komt (fig. 51). Verder moet de .....................

houderkraag (B)goed op de dashboardbekleding ter plaatse dä_'_r'd__,_\\
aan.uî,eo v,,
Voorzie de toerenteller van zijn aandrijfkabel, lampje en be- glaswol "'_ _':_\\dräding. Schroef _én der beide kabeluiteinderl achter" op de
toerenteller. Trek het rubber kapie (C) weg en de lampt_itting
(D) uit de toerenteller, volgens pijlrichting (F). Monteer de
voorgeschreven gloeilamp in de fitting en duw deze weer naar %
binnen. Steek de draád met vertind uiteinde (dus zonder
schoentje) door het gat van de kap (C) en sluit hem aan, waar-
na (C) op zijn plaats kan worden geschoven.
Bevestig de andere draad aan deze kant van de bundel op _n
der beide toerenteller-klemmen.
Demonteer de instrumentenkap (4 plaatschroeven) en de plaat ster-schr, dr.
met de tuimelschakelaars (4 boutjes), pijpsl, v. 8

Fig. 51
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Haal het nu nog overgebleven bundeigedeelte naar binnen, sluit de achterlampen en knipperlichten aan en
monteer hun kappen weer (RM 731 en 732-A).
Monteer alle bekledingspanelen in de carrosserie, en koppel de batterij aan. ster-schr, dr.

4,00 Totale tijd - RM: tmu-745-B-3

746 - VERNIEUWING van de TOERENTELLER-AANDRIJFKABEL

Demonteer de l inker s¢hutbard-inspectieplaat en verwijder de glaswolvulling. S¢hroef de aandrijfkabel-uit- pijpsl, v. 8
einden van resp. de stroomverdeler en de toerenteller af en haal de kabel weg.

Schroef de nieuwe aandrijfkabel met _n uiteinde aan de stroomverdeler en met het andere op de toerentelter,.
Monteer de schutbord-inspectieplaat weer. pijpsl, v. 8

0,13 Totale tijd - RM: T-746-3

747 .- DEMONTAGE en MONTAGE van de TOERENTELLER

- Demontage -

Koppel de batterij af. Demonteer de linker schutbard-inspectieplaat en verwijder de glaswolvulling. Trek de pijpsl, v. 8
lampfitting met gloeilamp uit de toerenteller en schroef de aandrijfkabel los. Demonteer het moertje waarmee pijpsl.v. 7
de massadraadop de toerenteller is vastgezet.
Druk, door de schutbord-opening heen, km¢htig tegen de achterzijde van de toerenteller, die daardoor uit zijn
houder zal worden geschoven.

- Montage -

Duw de toerenteller in zljn houder, van de stuurwielzijde af. Zet de massadraadmët het moertje op de teller pi jpsl. v. 7
vast. Druk de lampfitting met gloeilamp naar binnen en schroef de aandrijfkabel vast.
Breng de glaswol op zijn plaats en monteer de inspectieplaat. Sluit de batterij weer aan. pijpsl, v. 8

0,27 Totale tijd - RM T-747-3

748 - MONTAGE van een TOERENTELLERACHTERAF (fig. 48-52)
1

Voor het aanbrengen van een toerenteller moet de normale stroomverdeler van S. E.V. (nr 360. 013) of Ducellier
(nr 360. 172) worden vervangen en zijn de navoJgende onderdelen nodig:
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Wrijf de toerenteller en de binnenzijde van de houder met Dradenbundel toerenteller
talk in. Steek de reeds aan de toerenteller bevestigde aan........
drijkabel en stroomdraden door de houder h_én en druk de I l r
toerenteller er in, daarbij zorgdragend dat de wijzerplaat de i "_ I

goede stand krii_'t. De rand (G) van het instrument moet in ] N_ IMassa:.. . op bevesde groef van de houder vallen.. /_., Jhgmgsbout van

Duw, door de schutbord-openin_heen, de dradenbundel tot J 1'---.7"lschakelaarplaat
onder de wijzerplaat van de snelheidsmeter, en let er op, dat I
hij de bedieningskabels van de versnellingsbak, of enige an-

dere bedieningskabel, niet in de weg komt te zitten. J Lamp
........ Bë_estig dë_dråad met het kleinste oogaan°zijn uiteinde op ..... •........... : r-at a Massak]_ém

-__I_:I-_ _vah toerén......--dé klem- van deoregelweerstand; waar reeds de,zwarte_draad_ •..... E

[_I ì tellernaar het snelheidsmeterlampje is aangesloten. Zie fig, 52.
Van de andere draad, met het grootste oog dusLmoet dit over i/ I._
_n der vier bevestigingsbout]es van de tuimelschakelaarplaat 'Regelweerst I
worden-geschoven, als men deze weer monteert. En wel het
boutje dat het dicl'tst bij de regelweerstand zit; het draadoog Toerenteller
_nder de plaat. Vergeet niet, tussen de plaat en de verschil- _
tende, er onder liggende dradenhet isolatiekarton aan te 1
brengen. Monteer daarna de instrumentenkap weer.
Demonteer de oorspronkelijke stroomverdeler en monteer de ] _ t
speciale, voor toerentelleraandrijving: stel hierbij het ont-

"'_ stekingstijdstip af (RM 709) en schroef de aandrijfkabel vast. Fig. 52
Deze moet vóór langs de voorruitverwarmingsbuis worden ge-
legd. Breng de glaswol op zijn plaats en monteer de inspectie-
plaat, met dekabel in de doorgang waar doorheen reeds de
versnellingskabels en de bedieningskabel der verwarming zijn
getrokken.
Bevestig de aandrijfkabel met drie klemmen tegen de bedien-
ingskabel der voorruitverwarming ("D_givrage"). Sluit tenslot-
te de batterij weer aan.

1,30 Totale tijd - RM: 748
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Lamp Bu|b Chart

BA 9 S 12 V 0_1 W

Headlamps S!de Parking
European Code Lamps or =

(all rnodels) Shuttle 12 V 2,7 W Q' i_ LMP

1 (33BA 9 S 12 V 3 W BA 15 S 12 V 4 W

= (except L4 , Lamp
O series carsJ I

Dtrectlonal i _ _

Tatl and
Signal _ Directional

Lamps BA 15 S 12 V 15 W « Stgnal BA 15 D 12 V 18/4 W
(except L4 .4 Lamps
set,es cars) "_ : :

instrument I _

Panel Lamp BA 9 S 12 V 1,5 W Stop Lamp BA 15 S 12 V 15 W

(all rnodels)
: = : :

z Oll Pressure _ L4 SERiES
i indicator BA 9 S 12 V 1,5 W PASSËNGER CARS,

(all models) Tati,Dlrecttonal BA 15D 12V 18/4W

Stgnal and Dtm
o Lamps

Map Lamp , ,

= Shuttle 12 V 2,7 W
« (GS _ Tigre)

Dome Lamps _Shuttle 12 V 2y7 W
(All models)
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GROEP 8

CARROSSERIE- PLAATWERK

Controles en afstelling

Afstelling van de motorkapsluiting Wagentype RM'nummer Aard RM
Afstelling van de motorkapsluiting tm 801 1
Demontage en montage van de motorkap tm 815 1
Afstelling vameen portierdrukknop tm 836 1
Afstellingvaneenslotvanger tm 840 1
Afstelling van de slotkabel van het achterportier tm 837-A 1
Vervanging van een kofferslotvanger tmt 852 1

REPARATIES.

Demontageenmontagevandegrendelplaathouder tm 802 3
Demontage en montage van de motorkapsluiting-steun tm 803 3
Demontage en montage van de grendelpen tm 804 3
Demontage en montage van een motorkapsteun tm 805 3
Demontage en montage van een motorkap-geleider tm 806 3
Demontage en montage van een motorkapschamier tm 807 3
Vernieuwing van het motorkap-ornament (tussen de koplampen) tmt 808 3
Vernieuwing van een koplamp-sierrand tm 809 3
Vernieuwing van een koplamp-ornament GS-T 810 3
Vernieuwing van een brede motorkapsierlijst GS-T 811 3 «_
Vemieuwmg van een smalle motorkapsierlijst Sn 812 3
Vernieuwing van een luchtinlaat-sierlijst GS-T 813 3
Vernieuwing van het Panhard-Embleem tm 814 3
Demontage en montage van de motorkap tm 815 3
Afstelling (richten)van de motorkap tm 816 1
Vernieuwing van de motorkap tm 816 3
Vernieuwing van een voorwielkast-rubber tm 817 3
Demontage en montage van de rechter voorwielkast tm 818 3
Demontage en montage van de linker voorwielkast tm 819 3
Demontage en montage;van de onderbumper tm 819 3
Demontageenmontagevandevoorbumper tm 820 3
Demontage en montage van het voorchassis tm 821 3
Demontageenmontagevandevoorstetraverse tm 822 3

Voorruit - sierl ijst - achterruit.

Vernieuwingvaneenvoor-of achterruitsierrand GS-T 823 3
Demontage en montage voor- of achterruit, event, vernieuwing rubber afdichtingslijst tm 824 3
Vernieuwing van een sierlijst onder voor-of achterruit tm 825 3
Vernieuwing van een onderste flank-sierlijst (voor of achter) tm 826 3
Vernieuwing sierplaat voor langsligger-eind (links of rechts voor of achter) GS-T 827 3
Vernieuwing van een drempelsierplaab voor- of achterdeur tm 828 3

Deuren en middenstijl.

Vervanging van een bovensierlijst van een voor- of achterportier tm 829 3
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Wagentype RM-nummer Aard-RM

Vervanging van een buitenportierkruk _ tm 830 3
Vervanging van een ondersierstrip van het portier tm 831 3
Vervanging van een binnenportierkruk tm 832 3
Vervanging van een ruitopenerkruk tm 833 3
Vervanging van een binnenbekleding van het portier tm 834 3
Vervanging van een portierophouderveer tm 835 3
Afstellingvaneenportierdrukknop tm 836 1
Vervanging van een portiervanger van het voorportier tm 83ó 3
Vervanging van een voorportierslot tm 836 3
Afstellingvandeslotkabelvanhetachterportier tmt 837 1
Vervanging van een achterportierslot tmt 838 3
•Vervanging van een schuifruitmechanisme (links of rechts) tmt 838 3
Vervanging van-een schuifruitme¢hanisme van een achterportier -tmt- 838,.A 3,
Vervanging van een voorportierruit tmt 839 3
Vervanging van een achterportierruit tmt 839-A 3

.... Afstelling van een slotvanger tm 840 1
Vervanging van een a¢hter-_of voorportierslotvanger tm 840=A 3
Vervanging. van een raamsierl ijst tmt 84.1 3
Vervanging van een raamsierlijst van een achterportier ten 841 3
Vervanging van een klapraam tmt 84.2 3
Vervanging van een klapraamruit tmt 843 3
Vervanging van een portiemphouder tm 844 3
Vervanging van een portierscharnierkapie tm 84.5 3
Het verwijderen van een portier tm 846 3
Vervanging van een voorportier tm 847 3
Vervanging van een portierrubber tm 847 3
Vervanging van een voorportier tmt 848 3
Vervanging van een achterportier tmt 849 3
Vervanging van het beklede paneel van de middensfijl tmt 849 3
Vervanging van een portierophouder tmt 850 3
Vervanging van-een geleiorestift tmt 851 3

,Bagageruimteen achtereindbumper.

Vervanging van een kofferslotvanger tmt 852 3
Vervanging van een kofferdekselsluitplaat tmt 853 3
Vervanging van een kofferdekselslot tmt 854. 3
Vervanging van een kofferdekselveer tmt 855 3
Vervanging van een kofferdekselafdichtrubber tmt 85ó 3
Vervanging van een kofferdekselschamier tmt 859 3
Afstellingvandeliggingvanhetkofferdeksel tmt 860 1
Demontage en montage van het kofferdeksel tmt 8ól 3
Vervanging van een kofferdeksel tmt 861 3
Vervangingvaneenachterbumperof vaneenrubberpakking tmt 8ó2 3



GROEP 8

Zitfingen en accessoires Wagentype RM-nummer Aard-RM

Vervanging van een voorbank tmt 863 3
Vervanging van een stoelgeleiding tmt 864 3
Vervanging van een handschoenenkastk!epdeksel GS-T 865 3
Vervanging van een voorvloermat of van een isolatiemat tm 866 3
Vervanging van een achtervloermat of van een isolatiemat tmt 867 3
Vervanging van een pedaalmat of isolatiemat tm 868 3
Vervanging van het binnenslot van de kofferruimte tmt . 869 3
Vervanging van een ruitensproeierreservoir GS-T 870 3
Vervanging van een ruitensproeierpomp GS-T 871 3
Vervanging van een zonneklep tm 872 3
Vervanging van een achterruitkijkspiegel tmt 873 3
Vervanging van een voorasbak tmt 874 3
Vervanging van een achterasbak GS-T 874 3
Vervanging van de slerstrip van de opening van de voorrultverwarming tm 875 3
Het vervangen van een commando van de verwarming of voorruitontdooiing tm 876 3
Afstelling van een binnenFx)rtierkruk tm 877 1
Afhangen van een voorportier tm 878 1
Afhangen van een achterportier tmt 879 1
Vervanging van een steun van het voorbuisframe tm 880 3
Vervanging van de buitenhandgreep van het voorportier tm 881 3
Vervanging van de slottong van een voor- of achterportler tm 882 3
Vervanging van een voorportier trekstang tm 883 3
Vervanging van een voorportierophouder tm 884. 3
Vervanging van een achterportier trekstang tmt 884 3
Vervanging van een achterportierophouder tmt 884 3
Vervanging van een voorportier tm 885 3
Vervanging van een achterportier tmt 886 3
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801 - AFSTELLING van de MOTORKAPSLUITING

A) Controle van de motorkapsluiting (tig. 1 en 2)

Laat de motorkap langzaam neer. Indien hij goed is afgesteld_ 'I
moet men de eerste "klik" horen als de veiligheidshaak (1) bij \(A) achter de rand van de grendelpenhouder schiet.
Druk vervolgens krachtig met de palm van de hand op de mo-
torkap, boven de sluiting; er wordt dan een tweede "Klik"
hoorbaar wanneer de grendelplaat (4) -- onder veerspanning, 3
net als de haak (1) _ tegen de grendelpen terugveert (5) na
eerst door het konische uiteinde daarvan opzij te zijn geduwd
De aldus gesloten motorkap mag niet op en neer kunnen wor-
den bewogen. Is dit toch het geval, dan dient de sluiting op
de hieronder beschreven wijze te worden bijgesteld.

0,01 Totale tijd - RM: tm-801-A-1

B) Afstelling van de motorkapsluiting

1. - Horizontaal (tig. 1 en 2)

Draai de moeren van de twee bouten (2) los, en verschuif de steek en Fil. ]
grendelplaathouder (fig. 2) naar links of naar rechts, even- pijpsl.v. 10
tueel naar voren en naar achteren, totdat de grendelplaat
(4) goed gecentreerd is ten opzichte van de grendelpen (5).

Controleer, of bij het neerlaten van de motorkap de veilig- , - -_;

heidshaak (1)achter de rand (A)grijpt; zo niet, verplaats dar
de grendelplaathouder -- die ook de haak draagt -- naar
links of naar rechts, alnaargelang nodig blijkt te zijn.

2. - Verticaal (fig, 1)

Als de motorkap na sluiting de neiging heefb iets omhoog te
komen, draai dan de twee contramoeren (3) los en schroef steeksl, v. 14
de grendelpen een eindje in. Indien de motorkap daarentegen
niet volledig wil sluiten, m--hetde grendelpen over enige af-
stand worden uitgeschroefd. Controleer daarna de vergrende-
ling opnieuw.
Na het wegtrekken van de grendelplaat moet de motorkap
uiteraard door de veiligheidshaak worden tegengehouden.

0,08 Totale.,tijd - RM: tm-801-B-1

- Mogelijk bijkomend:
Fil. 2
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0,04 Richten van de voorbumper ten opzichte van de motorkap
(Deze laatste moet met z;jn rubber steundoppen, in de rand,
gel ijkmatig op de bumper dragen).

802 - DEMONTAGE/MONTAGE van de GRENDELPLAAT-
HOUDER (fig. 2)

- Demontage -

Demonteer de twee bouten en moeren(2), met hun ringen, steek- en piji
waarmee de grendelplaathouder op de steun van de motorkap- sléutël v. 10
sluiting (2 in fig. 3) bevestigd is ën haal hem weg'

- Montage - i
Monteer de grendelplaathouder op de bovengenoernde steun, /l

- « tmet de twee bouten (2), maar draai de moeren nog niet vast
aan. Stel vervolgens de motorkapslulting af volgens RM 801
(horizontale vlak), .-"_

0,09 Totale tijd - RM: tm'802-3 "'_

803 - DEMONTAGE/MONTAGE van de MOTORKAP

SLUITING-STEUN (fig. 3) 2,,,,
- Demontage -

Demonteer de twee bouten (1), met platte en veerringen, pijpsl, v. 14.
waarmee de steun (2) op de steunbuis vast zit. Haal daarna
de grendelplaathouder van de weggenomen steun af volgens
RM 802.

- Montage -

Bevestig de motorkäpsluiting-steun op de steunbuis met de
twee bouten (1). Monteer dan de grendelplaathouder op de
steun, maar zet de moeren nog niet vast alvorens de motor- FJs. S
kapsluiting afgesteld te hebben (RM 801; horizontale vlak).

0,14 Totale tijd - RM: tm-803-.3.
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__ _-°

- Demontage - i ,._

Demonteer de rnoer (3), met ring (4) en draai de moet (5) steeksl, v. 14
enkele slagen los. Schroef dan de grendelpen (7) uit de moer
(1) die in de grendelpenhouder is vastgestuikt. Haal de moer
(5) met de ring (2) van het pen-boveneinde af, trek dé pen
naaronderentoewegenverwijderdeveer(6)metdeveer- "
schotel (8).

- Montage -

Schuif de veerschotel (8) en de veer (6) op de grendelpen (7),
steek deze met het bovenstuk door de moer (1) heen, en mon-
teer de moer (5) met rlng (2) er op. Schroef dan het penmid-
denstuk in de rnoer (1)totdat de afstand van de top van de
pen-konus tot het schot waarin de moer (1) zit, ongeveer
80mm bedraagt (fig. 4). Monteer de moer (3) met ring (4) en Fig. 4
zet deze voorlopig met de hand vast.
Stel de motorkapsluiting in verticale richting af volgens
RM 801.

0,14 Totale tijd "RM: tm'804-3
/- Mogelijk bijkomend:

0,04- Richten van de voorbumper ten opzichte van de motorkap
(Deze laatste moet met zijn rubber steundoppen, in derand,
gelijkmatig op de bumper dragen).

805 - DEMONTAGE/MONTAGE van een MOTORKAP-

STEUN (Fig. 5) 3

- Demontage -

Koppel de batterij af. Ondersteun de motorkap in de geopen- hoofdstuk
de stand met een daarvoor gemaakt X-stuk (kruisstuk) van "Gereedschap"
buizen, dat op de voorsteven-steunbuis wordt gezet. Demon- tang 4
teer de twee splitpennen (2), welke de dwarspennen van de
motorkapsteun vasthouden in resp, het schamier en de voet-
plaat (op de wielkast). Verwijder de ringen (3) en de veren-
de plaatjes (1), en haal de motorkapsteun (4) uit schamier en

voetplaat. /

Fig. S
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I I

- Montage -

Steek de dwarspennen van de steun door de gaten in schamier
en voetplaat, monteer de verende plaatjes (1), de ringen (3)
en de splitpennen (2) en buig deze laatste open. Neem het _ _0
X-stuk weg, dat de motorkap open houdt en controleer de
motorkapsluiting. Sluit de batterij weer aan. ,_!,_

:0,13 Totale tijd - RM: tm-805-3
806-DEMONTAGE/MON TAGE van een MOTORKAP-GELEIDER

.... (tig. 6-7-8)

- Demontage -

Demonteer de twee bouten (1), waarmee de motorkapgeleider pijpsl.v. 8
(3) en zijn pakklng (2) op het schutbord bevestigd zijn. Bij F ie: 6
het wegnemen van de geleider komt depakking: meestal mee;
controleer, of deze in voldoende goede s_'aatis om opnieuw
gebruikt te worden 2.

- Montage - onjuiste montage A, h

Schuif de geleider over het te geleiden motorkapdeel (4) om
controleren, af de l'vleugels" (A) ervan (fig. 7)'op de juiste
afstand van elkaar staan voor het spelingvrij insluiten van de
motorkap (4),
Is de spleet tussen de vleugels te wijd (fig. 7), verbuig ze dan
met een tang, totdat ze de motorkap precies opsluiten volgens tang 4. 7
fig. 8.
Monteer de geleider met zijn pakking op het schutbord, maar
draai de bouten (1) nog niet vast; de geleider moet kunnen pijpsl.v. 8 Fig. 7
verschuiven alsmen de motorkap sluit, waarmee hij automa-
tisch in de goede stand wordt gebracht. Daarnade bouten (1)

geheel en al vastzetten, correcte montage._ _ _A
0,10 Totale tijd _.RM: tm-806-3 A--4_ _

807 - DEMONTAGE/MONTAGE van een MOTORKAP- • f-_'_T_.J._i

SCHARNIER (tig. 9)

- Demontage- 4.

Ondersteun de motorkap in de geopende stand met het buizen hoofdstuk
kruisstuk (tig. 10) en met twee houten hulpstukken (fig. i0bls), "Gereedschap"
die over de bovenrand van het schutbord worden gehangen en Fin. 8
waarin de gootlijst van de motorkap rust.
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I

• rechter scharnier

Demonteer de twee moeren en bouten, met ringen, van de pijpsl, v. 14
motorkapbevestiging op het scharnier (RM 815).

N.B. - De houten hulpstukken (tig. lObis) houden de motorkap
goed vast nadat het scharnier is Iosgemaakt, waardoor bescha- gelaste steun sluitring
diging van de lak wordt voorkomen, op voorfront

Dernonteer de schutbord-inspectieplaat'aan de kant van het pijpsl, v. 8 3 1
scharnier in kwestie, verwijder de glaswol en breng een loop- moerplaatje
lamp in de ruimte tussen het buiten- en het binnen-schutbord.
Gebruik een kraspen om _-met de hand door de schutbord- kraspen A 2 as
opening heen- 66n van de bekken (A) van de Simmonds-moer
(1) op te lichten; dernonteer deze moer en de ring (3).
Druk de as (2), met de andere Simmonds-moer en ring er op, in
de pijlrichting vrij van het scharn|er en de scharniersteun.

N.B. - Omdat men op een moeilijk bereikbare plaats werkt,
en een, tussen buiten- en blnnen-schutbord naar beneden ge-
vallen as lastig terug te krijgen zou zijn, verdient het aanbeve
ling, de asweg te halen met er binnen doorheen een halve

meter i jzerdraad gestoken, waarvan het achetreinde op de een 5 4of andere manier zodanig is verdikt, dat het achter het rechter
asuiteinde (op fog. 9) haken blijft, frictieplaatjes scharnier
Het scharnier (4), met zijn twee frictieplaatjes (5), kan nu wor-
den weggehaald. Controleer de staat van deze plaatjes, of
beter nog: gebruik nieuwe bij de montage.

- Montage - \

Rond de gaten voor de as (2) is het schamier (4) verdikt, en de 3schamiersteun (6) versterkt, door opgelaste ringen. Werk bij
nieuwe onderdelen deze ringen met de vijl:glad af indien ze
bramen o.d. zouden vertonen. Plaats de frictieplaatjes (5) --
licht ingevet om ze te laten vastklevenu op het schamier, en
steek dit door de hiervoor bestemde gleuf in het schutbord.
Kan men het scharnier, met frictleplaatjes, niet tussen de
scharniersteun-ringen krijgen, maak dan met de vijl het schar-
hier ter plaatse voorzichtig iets dunner. Het moet, met de
plaatjes, "zwaar" tussen de scharnier-steun-ringen kunnen
worden geschoven. Centreer het schamier ten opzichte van de
steun en monteer de as (2), met circa 5 mm van het uiteinde
een Simmonds-moer (1) er op, de ring (3) er tegenaan.
De as-montage kan het best geschieden in de richting van de
demontage (pijlrichting), en ook weer met behulp van een stuk
i jzerdraad, waaroverheen men de tweede Simmonds-moer, met

ring, naar het asuiteinde toe brengt. Zij moeten uiteraard Fig. 9
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tegen de scharniersteun (6) aan komen te zitten.
Breng de glaswol weer op zijn plaats en monteer de inspectie-
plaatophetschutbord, pijpsl.v. 8
Haal de motorkapsteun omhoog en bevestig hem aan het schar-
nier door montage van het verende plaatje, de ring en de
splitpen (RM 805). tang
Maak het scharnier aan de motorkap vast met de twee bouten
en moeren; deze niet geheel aandraaien alvorens de motorkap pijpsl, v. 14
is gericht (RM 815-B).
Controleer, of de motorkapsluiting goed werkt, en stel deze
zo nodig bij (RM 801-B).

N.B. - De bovenstaande instructies gelden meer in het bijzon-
der voor het rechter schamier. De demontage en montage van
het linker scharniet worden vergemokkelijkt als men ook het
contactblok van het schutbord afneemt.

0,74 Totale tijd - RM: tm-807-3

- Mogelijk bijkomend:

0,08 Afstelling van de motorkapsluiting (RM 801-B)

808 - VERNIEUWING van het MOTORKAP-ORNAMENT
(tussen de koplampen) (fig. 11)

3 L 2

-Demontage- _ ì_ _

Demonteer, aan de binnenzijde van de geopende motorkap, pijpsl, v. 7
de vier moeren(2), en haal het ornament, met zijn vier boutjes
(1) van de motorkap. Ontdoe het van de boutjes en controleer,
of deze in goede staat zijn. Vernieuw ze zo nodig. _ab
Maak de motorkap waar het ornament heeft gezeten schoon.

- Montage - _:k:t,., *

Haal met de hand de bescherming van het nieuwe omament af. -_'_.Q,,_Het kan ook met perslucht, n6 montage.
Voorzie het ornament van de vier boutjes -- de goede stand _-,,,,, _-_,_ '
ervan blijkt uit fig. 11 -- en houd het tegen de rnotorkap.
Breng de boutjes op de goede plaats en monteer de moeren, die
pas moeten worden vastgezet nadat het ornament precies midder pijpsl, v. 7
tussen de koplampen is gesteld.

0,20 Totale tijd - RM: tmt-808-3 Fig. !1
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809 - VERNIEUWING van een KOPI.AMP-SIERPRAND (tig. 12) I

- Demontage -
S__

Trek aan de lip (3) en druk tegelijk de sierrand (5) omhoog om
de tong (1) uit de inkeping van het kopJamphuis te lichten. '. !,
HaaJ de ring (4) van de sierrand af, en neem een nieuwe als íí
hij niet in goede staat zou verkeren.

- Montage -

Monteer de ring (4)op de sierrand. Haak de tang (1) in de in-
keping van het koplamphuis en druk de_sierrand onderaan naar
de lamp toe totdat de verende klem (2) inspringt.

Overtuig U ervan, dat de sierrand goed vast zit. "_ 2e model 2
N. B. - Er zijn twee uitvoeringen van de onderste bevestiging,
beide hiernaast afgebeeld. Voor de beschreven werkwijze
maakt dit geen verschil, il 3

]e model

0,03 Totale tijd - RM: tm-809"3

Fig. 12
810 - VERNIEUWING van een KOPLAMP-ORNAMENT (fig.1

- Demontage- 1 3 4. _
Demonteer de vier moeten (3) van de omament-bevestiging op pijps/«v. 7
de motorkap. Draai dan de rnoer waarmee de motorkap-sierlijst
v66raan bevestigd is, zo ver mogelijk los, waardoor de aan-
sluitingsstrip (2) van het koplamp-ornament (1) vrij komt.
Haal de vier bouties (4) van het ornament, en gebruik ze niet

opnieuw als ze niet in goede toestand zijn. __ i

Maak op de motorkap de plaats schoon waar het ornament heeft . ! i i
gezeten.

- Montage -

Haal, met de hand de bescherming van het nieuwe ornament af.

N6 montage kan het ook met perslucht. /

Plaats de vier boutjes in het ornament; kleef ze met wat mas- // _l/

tiek o.i.d, vast om de montage wat te vergemakkelijken.
Houd het ornament tegen de metorkap en breng het eerst de
aansluitingsstrip (2) met de motorkap-sierlijst in de goede _ i
stand; daarna ook de boutiesop de andere plaatsen. Monteer i
de moeten (3), maar zet ze pas vast na het ornament zuiver in
lijn met de motorkap-sierlijst te hebben gesteld. Fig. 13
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4 2 1
0,28 Totale tijd - RM: GS-T-810-3

811 - VERNIEUWING van een BREDEMOTORKAP-
SIERLIJST(GS/T) (tig. 14)

a0°

Demonteer de twee moeren (2), trek de lijst van de motorkap, pi jpsl. v. 7 0
en haal de beide plaketboutjes (1) er uit. Deze moeten worden
vernieuwd als ze niet in goede staat zijn.

- Montage -

Haai met de hand de bescherming van de nieuwe sierliist af. F Jg. 14
Ná montage kan het ook met perslucht. Houd de lijst, met de
twee boutjes erin, tegen de motorkap, breng de boutjes op de
goede plaats en monteer de moeren. Draai eerst de voorste moel
aan, waardoor ook de aansluitingsstrij0 (4) met het koplamp-
ornament wordt vastgeklemd. 1
Stel de lijst zuiver in lijn met het ornament.

0,11 Totale tijd - RM: GS-T-811-3

812 - VERNIEUWING van een SMALLE MOTORKAP -
SIERLIJST(Sn) (fig. 15)

- Demontage -

Steek een schroevendraaier onder _6n der sierliist-uiteinden,
en werk op die manier de eerste draadklem (1) uit de motorkap.
Trek de l i,jst verder los met de hand tussen deze en de motorkal:)
Pasdaarbij op, dat de vrij-komende draadklemmen de lak niet
krassen. S¢huif de zes draadklemmen Uit de lijst door de gleuf
aan het omgebogen uiteinde, en gebruik ze niet opnieuw ten-
zij ze in prima staat verkeren.
Reinig de motorkap op de plaats waar de sierlijst gezeten heeft

- Montage - Fig, !5

Verdeel de zes draadklemmen (1) over de nieuwe sierlijst (2),
houd deze tegen de motorkap, met het a¢htereinde circa 4rum
van de motorkaprand, en duw de draadklemmer_ met het verend

gedeelte door de motorkapgaten heen.
Verwijder de beschermîng van de sierlijst met de hand of met
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perslucht, Niet afkrabben met een scherpstuk gereedschap, en 1
g_n oplos_ël gebruiken!

0,09 Tota!e tijd - ._: Sn-812-3

813 - VERNIEUWING van een LUCHTINLAAT-SIERLIJST

(tig. 16)

- Demontage -

Werk met reen schroevendraaier tussen de motorkap en een lijst- schroevendr. _ 'd_i_k
uiteinde de eerste draadklem Ios_
Trek met de hand tussen de lijst en de motorkap de andere
draadklemmen los.
Haal de middelste drie draadklemmen uit de lijst door de gleuf
in het midden, de vijf klemmen van elk zijstuk door de g!euf
aan het uitelnde.

Reinig de motorkap waar de sierlijst gezeten heeft.

- Montage - 2
Breng drie draadklemmen in de nieuwe lijst door de gleuf in het Fig. 16
midden, en vijf in elk ziistuk van het uiteinde af. Monteer de
lijst op de motorkap, met de middelste drie klemmen het eerst;
letdaarbij op, dat de lijst metde punten A goed symmetrisch
komt te zitten. Druk daarna de andere klemmen door de mo-
torkapgaten heen.
Verwijder de lijstbescherming met de hand of met perslucht.

0,20 .T°tale_ _._tijd, RM: GS-T-813-3

814 -VERNIEUWING van het PANHARD-EMBLEEM (tig. 17)

i

- Demontage - L_p V

_ Steek een schroevendraaier tussen de motorkap en de Fix- schroevendr.
Rapid rnoeren (2), en wrik ze zovan de stiften af. Ze mogen
niet opnieuw worden gebruikt. Haal het embleem van de rno-
torkap en reinig de plek waar het gezeten heeft.

- Montage -

Steek de stiften van het =nieuwe embleem door de motorkapga- _ _

ten, monteer de pakkingringen (1) en de Fix-Rapid moeren (2) __ Fig. 17er op; druk deze laatste zo ver mogelijk aan, met behulp van •
een stuk buis, terwijl men het embleem met de palm van de
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1hand tegenhoudt. Overtuig U ervan, dat het goed vast komt \": \,
te zitten. "- -

\

0,10 Totale tijd - RM: tm-814-3
C/

815-A - DEMONTAGE en MONTAGE van de MOTORKAP .....
(fig. 18)

- Demontage-

Ondersteun de geopende motorkap met het daartoe gemaakte hoofdstuk

buizen'kruisstuk v°lgens fig' 10 en de twee h°uten hulpstukken "Gereedschap" _4__

van fig. 10bis. Koppel de batterij af en trek de rnotorkap-
dradenbundel van het verbindingsbord los.

deDemonteerddebouten(5), moeren (1) en de ringen (2 en3), maar nog niet 'I 2 .3 "'"'-

N. B.- Voor het ontlasten en wegtrekken van de bouten (5),
en dan weghalen van de motorkap, is de hulp van een tweede
mannodig. ".

LL'.' i i '.
- Montage -

Leg -- wederom met twee man -- de motorkap op het buizen-
kruisstuk (tig. 10) en de houten hulpstukken (tig. 10bis)o --..
Breng de bouten (5) met ringen (4) op hun plaats, en monteer steek- en
de ringen (2 en 3) en de rnoeren (1), nog zonder deze laatste pijpsi.v. 14
volledlg vast te zetten. ,,
Haal de drie hulpstukken weg, en stel de motorkap in de juiste
standvolgensRM815-B. /
Koppel de motorkap-dradenbundel aan het contactblok en slult
de batterij weer aan.

N. B.- Het kan de motorkapafstelling vergemakkelijken als met
v66r de demontage, de plaats van de bouten (5) in de schar-

niergleuven vastlegt door de omtrek der ringen op hetscharnierafte tekenen. !_

0,35 Totale tijd - RM: tm-815-A'3

- Mogelijk bijkomend:

0,08 Afstelling van de rnotorkapafsluiting..... --"
Bw_

•. _ o« •

Fig. 18
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815-B - AFSTELLING (RICHTEN) van de MOTORKAP

1) Motorkapgeleiding in het schutbord (fig. 19-20) onjuiste montage

Controleer, of de twee, op het schutbord bevestigde motorkap. '1 '1
geleiders en de beide motorkapdelen (2) die hierin moeten
steken, een gel ijke onderlinge afstand hebben, en of de sym-
metrievlakken (mlddelvlakken) van geleider en motorkap zo-
wel links als rechts samenvallen. 2 ...... I
Controleer verder, of bij elke geleider de motorkap (2) zuiver
tussen de "vleugelS" (1)opgesloten zit. Als hier zijdelingse Fig. Ig
speling blijkt te zijn (fig. 19), _emònteer dan de desbetreffen- pijpsl, v. 8
de geleide_"en buig met een tang de Vleugels wat naar elkaar tang
toe. Zorg er bij de hermontage voor, dat de afstand tussen de •
beide geleiders, hart op hart, gelijk wordt aan die van de mo- correcte
torkapdelen (2), en dat deze laatste precies gecentreerd in de I '1
geleiders terechtkomen.

2) Spelin9 tussen motorkap en de carrossçrie (fig. 21)
2

Controleer, of de gesloten motorkap bovenaan bij A de gepro-
fileerde voorrand van de voorruit niet raakt, en opzij

( bij B) niet met het flankpla,a.twerk in contact komt. Eenspe- I Fig. 20 /_ /

ling van minimaal 6 mmi gel ijkblijvend langs de gehele achter_ A
rand van de motorkap, moet worden ingesteld door middel van pijpsl, v. 14
de scharnieren wat het punt A, en met de voorbumper wat de
puntenBbetreft.
Als men in verband met dit laatste de voorbumper heeft om- l--
hoog gebracht of laten zakken, moet de rnotorkapsluiting in ,,.-._.._--.._._ ,_

verticale zin opnieuw worden afgesteld (RM 801-B). "=====_======_/(De rubber steundoppen in de motorkap-voorrand moeten gel ïk-
rnatig op de bumper dragen.)

0,16 Totale tijd - RM: *tm-815-B-1 J'- Mogelijk bijkomend:

0,08 Afstelling van de motorkapsluiting
B

816 - VERNIEUWING van de MOTORKAP (fig. 22-23)

- Ontdoen van demonteerbare delen; demontage -

Demonteer achtereenvolgens: _Fig. 21 Ç
o
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- de twee koplampen, compleet (RM 728-B);

- de bedrading van de moto_ap (RM 741);

- de koplamp-«namenten, alleen bij GS en T (TM 810)

- de sierlijst opzij van de motorkap, hetzlj de brede (GS/T;
RM 811), hetzij de smalle (Sn; RM 812);

- het motorkap-ornament, tussen de koplampen (RM 808) be-
halve bij de bedrijfswagens;

- het PANHARD-embleem (RM 814);

- de luchtinlaat-sierlijst, allen bij GS en T (RM 813);:

- de grendelpen (RM 804);

- de rubber steundoppen uit de voorraad;

- en tenslotte de motorkap zelf (RM 815)

N.B. - Nieuwe motorkappen hebben g_6n gaten voor de be_
vestiging der ornamenten en sierlijsten, en het verdient aanbe-
veling een compleet stel hiervan te gebruiken als "mailen" ten
behoeve van het boren van de gaten in de nog niet gelakte mo-
torkap.
Deze gaten moeten de navolgende diameters hebben (fig. 22);

1) 6, 5 mm voor de motorkap- en koplamp-ornamenten, en de
brede zijdelingse sierlljsten (bevestiging met plakëtboutjês);

2) 4, Smm voor de smalle zijdelingse sierlijsten ende luchtinlaät-
sierlijst (bevestlging met draadklemmen).

- Montage (na lakken) -

Monteer achtereenvolgens:

- de rubber steundoppen in de motorkap-voorrand (zo nodig
nieuwe nemen);

- de grendelpen (RM 804);

- de motorkap zelf (RM 815), waarna richten (RM 815-B) en de
sluiting afstellen (RM 801-B);

- de twee koplampen (RM 728-B) en de bedrading (RM 741);

- de koplamp-ornamenten, alleen bij GS en T (RM 810);

- de zijdelingse sierlijsten, hetzij brede (GS-T; RM 811),

hetzij smalle (Sn; RM 812); _
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- GRAND STANDING & TIGRE - (Fig.22)
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ç

- het motorkap-omament, tussen de koplampen (RM 808);

- het PANHARD-embleem (RM 814)

- de luchtinlaat-sierlijst, allen bij GS en T (RM 813).

2,53 Totale tijd - RM: GS-T-816-3 (exclusief spuiten)

1,73 Totale tijd - RM: Sn -816-3 (exclusief spuiten)

1,21 Totale tijd - RM: tmu-816-3 (exclusief spuiten)

817 - VERNIEUWING van een VOORWIELKAST-RUBBER
(fig. 24)

- Demontage -

Trek met de hand aan de l ip A van het rubber (2) om de konus
B van de rubber stop (1) al gedeeltelijk door het gat in de A B
wielkast naar buiten te halen, en maak de konus dan helemaal

vrij door de stop bij D met een schroevendraaier (op zijn kant) '1
omhoog te drukken.
Doe dit ook met de andere drie stoppen en haal ze dan uit het
rubber. Gebruik ze alleen opnieuw als ze in goede staat zijn.

- Montage -

Monteer de vier stoppen in het nieuwe rubber, met de platte 2 C
kant onderaan, en smeer ze heel licht om de montage in de
wielkastgaten te vergemakkelijken.
Trek aar_het stop-uiteinde (bij 1) in enigszins opwaartse rich- :_

ting om de konus bij C door het gat te krijgen, en trek daarna _._
benedenwaarts totdat ook het bovendeel van de konus (B) door í_,;... _
het gat heen is. _-- '_'_ì*-_'_'- _ D
Controleer, na het aldus monteren van de vier stappen, of de _:,_._.'-_4_-í_, _:_ ....
rand van het rubber goed tegen de wielkast aanligt. _- ,_.'_r-._

0,11 Totale tijd - RM: tm-817-3 _"__ Fig. 24
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818-A - DEMONTAGE en MONTAGE van de RECHTER
VOORWIELKAST (tig. 25)

- Demontage -

Haal de batterij weg (RM 714) en licht de batterijschotel uit
de steunen.

Demonteer de handremkabel-bevestigingsklem (3) van de wiel- steek- en pijp-
kast. sleutelv. 10

Demonteer de drie moeren en bouten (4) waarmee de wielkast 5
(5) aan de voorsteven-steunbuis bevestigd zit.Draai de drie bouten (1) van de wielkastbevestiging aan het '1
schutbord zo ver mogelijk los, trek de wielkast er achter van-
daan en haal ze uit de wagen, pijpsl.v. 10
Demonteer de drie bëvesHgingsmoeren en-bouten van de bat-
terijsteun (2) en haal deze van de wielrkast af. pijpsl, v. 10

- Montage -

Monteer de batterijsteun (2) op de wie!kast, met drie bouten
en moeren.

Schuif de wielkast onder de ringen van de bouten (1) die in het .3
schutbord zijn blijven zitten -- totdat de bouten achter in de. oi!
wielkastgleuven stuiten-- en draai ze dan vast.
Monteer de wielkast tegen de eindplaat van de voorsteven- "2
steunbuis, met de drie bouten en moeren (4).

_Zet de handremkabel-bevestigingsklem (3) op de wielkast /,,
vast. /,"
Monteer de batterijschotel en de batterij (RM 714),

0,4-8 Totale tijd- RM:_tm,-8,18_-A-3_ /" Fig. 25
/B

- Mogelijk bijkomend:

0,07 Demontage en montage van het wielkast-rubber, bij gedemon-
teerde kast (RM 817)
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818-B - DEMONTAGE en MONTAGE van de LINKER VOORWIELKAST

De werkwijze is dezelfde als voor de rechter wielkast, bahalve dat nu niet de batterij moet worden weggenomen
maar de spanningsregelaar van de dynamo.
Koppel de batterij af en demonteer de twee moeren en bouten waarmee de regelaar op de wielkast bevestigd is. pijpsl, v. 8
Neem de regelaar weg, maar laat de draden er aan zitten, steeksl v. 8
Maak, na montage van de wielkast, de regelaar er weer op vast, met de draadklemmen naar achteren. Vergeet
de aansluitingen van de massakabel niet. Koppel tenslotte de batterij weer aan.

0,40 Totale tijd - RM: tm-818-B-3

- Mogeli jk bijkomend:

0,07 Demontage en montage van het wielkast-rubber, bij gedemonteerde kast (RM 817).

819 - DEMONTAGE/MONTAGE van de ONDERBUMPER

Haal deze plaat van de bumper af door het demonteren van de vier bouten met moeren en ringen, steek- en
Plaats bij de montage eerst de middelste twee bouten,, zonder ze al direct vast te zetten pijpst, v. 10 _« ....

0,27 Totale tijd - RM: tm-819-3

820 - DEMONTAGE en MONTAGE van de VOORBUMPER

- Demontage -

Demonteer de vier moeren en bouten, met ringen, van de bumperbevestiging op de voorsteven«steunbuis, en pijp-en steèksl, v. i4
haal van de weggenomen bumper onderaan de plaatwerkrand af (RM 819) idem van 10

í,

- Monatge -

Zet de plaat onder tegen de bumper vast met de vier bouten en moeren, en monteer dan het samenstel op de
voorsteven-steunbuis. Breng hierbij de middelste twee bouten het eerst op hun plaats en zet nog géén van de
vier moeren vast, alvorensde bumper zulver evenwijdig met de motorkap-voorrandte hebben gesteld.•
De rubber steundoppen van de motorkap moeten gelijkmatig en onder druk op dë bumper dragen.
Verwijder de bescherming van een nieuwe bumper met de hand of met perslucht.

0,46 Totale tijd - RM: tm-820-3

- Mogelijk bjjkomend:

0,07 Demontage en montage van de nummerplaat.
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821 - DEMONTAGE en MONTAGE van het VOORCHASSIS

- Demontage -

Zet de wagen vooraan op blokken. Demonteer de uitlaatbulzen (RM 124).
Haal de twee draden van de hoorn af en trek de banaanstekker van de manocontact-aansluiting los. Demonteer pijpsl.v. 7
de drie klembeugels waarmee deze draad langs de voorsteven-steunbüis is geleid.
Demonteer de bevestigingsbout van de hoorn« pijp-/steeksl. 17
Maak de twee draden van de dynamo los, trek deze uit de klem aan de tussenplaat van motor en versnellingsbak, pijpsl.v. 10
en maak ze vrij van het voorchassls

N. B.- Bij een aantal wagens worden de dynamodraden alleen vastgehouden door twee klembeugels om een arm
van het voorchassis. Men kan dan volstaan met deze klembeugels weg te halen en behoeft de draden niet los te
maken van de dynamo.

Demonteer van beide wielkasten dedrie bouten en moeren waarmeeze op het voorchassis bevestigd zijn. pijp-/steeksl. 10
Demonteer de twee moeren waarmee de steunbuis-armen op de tapeinden van de onderste dwarsveer zijn vastgeze pijpsl, v. 21
zet (RM 313)t vervolgens de vier bouten van de bevestiging dezer armen tegen de zijkanten van de traverse, pijpsl, v. 17
Haal de massakabei weg. Het voorchassis kan nu worden weggenomen.

- Montage -

Breng het voorchassis op zijn plaats, met de uiteinden der armen over de tapeinden van de onderste bladveer.
Monteer de moeten hierop, maar draai ze nog niet aan. Monteer de vier bouten van de bevestiging der armen
aan weerszijden tegen de traverse, met de massakabelonder de kop van de bovenste rechterbout. Zet deze
bouten vast, daarna de moeren op de veer-tapeinden.
Bevestig de beide wielkasten op de eindplaten van het voorchassis, met tweemaal drie bouten en moeren.
Monteei" de uitlaatbuizen (RM 124) en de hoom, waarop dan de beide draden worden vastgezet: zwart-rood
aan de "Buitenweg"-klem ("Route")en zwart-geel voor de aansluiting "Stad" ("Ville").
Maak de banaanstekker-verbinding bij de manocontact-draad, die dan met de drie klembeugels aan de
steunbuis-arm wordt bevestigd.
Maak de beîde draden aan de dynamo vast indienzij werden Iosgenomen_

N. B. - Sinds april 1960 worden de dynamodraden met twee klembeugels langs een steunbuis-arm geleid. Deze
bevestiging verdient de voorkeur omdat er dan geen gevaar voor contact met de uitlaat bestaat (RM 743).

Attentie - Sinds januari 1960 wordt een voorsteven-steunbuis gemonteerd, waarbij de bevestiging der rubber-
verbindingsbiokken voor de uitlaatbuis-ophanging gewijzigd is; zie RM 125-C.
Alleen deze uitvoering van de voorstteven-steunbuis wordt door de Afd. Onderdelen geleverd.

Sluit de batterij weer aan.

2,62 Totale tijd - RM: tm-821-3

822 - DEMONTAGE en MONTAGE van de VOORSTE TRAVERSE
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- Demontage -

Demonteerd de motor (RM 135).
Demonteer de versnellingsbak (RM 218).
Maak de twee draden los van de achteruitrijlamp-schakelaar (indien aanwezig) pijpsl, v. 7
Demonteer het voorchassis (RM 821), en de beide wielkasten (RM 818).
Demonteer het stuurhuis met stuurstangen en -armen (RM 407). Maak aan weerszijden van de traverse de stijve
en flexlbele remleidingen uit hun klemmen los (RM 513 en 514).
Demonteer, uit de aan weerszljden op de traverse gelaste voorvering-steunplaten, de bevestigingsbouten _an de pijpsleutels
reactie-armen (door silentblocs) en van de schokdempers (door oog met rubber bus). van 21 en 23
Demonteer bij elke reactie-arm de twee bevestigingsbouten van de silentbloc der onderste veerhand, steek/pijpsl.

• Haal aan elke zijde de nog met elkaar verbonden reactie-arm en schokdemper weg. van 14
Demonteer de veerbouten uit de bovenveer en de overeenkomstige veerhanden van de fusees, en vervang ze
door pennen om de verbinding tussen veer en fusees te handhaven (RM 309).
Demonteer de stelmoer en contramoer van de verbinding tussen handremhandle-kabel en handrembedienlngsarmo steeksl, v. 10,/'12
Demonteer de vier bouten waarmee de bovenste veer en de steunplaat van het handremmechanismeop de tra-
verse bevestigd zijn (RM 310).
Haal de benzine-aanvoerleidlng van het filter af. Maak de boblnedraden los en demonteer de bobine, pijpslo v. 8en 10
Trek de steunplaat van het handremmechanisme, met kabel, naar voren toe.
Demonteer de veerbouten uit de onderste veer en de fusees. Haal de pannen uit de bovenveerogen en veerhanden steekslo Vo 16
weg. De fusees, met handremkabels, zijn nu vrij.
Verwijder de bovenste veer, met veerstroppen, van de traverse. Demonteer de twee bouten en twee tapeind-
moeren van de bevestiging der onderste veer aan de traverse, en neem de veer, met de twee veerstroppen, weg
(RM 313).
Haal de dradenbundel van de motorbedrading uit de traverse-klemmen (RM 743).
Maak de spanningsregelaar-massakabel los van de Iinker schokdemper-steunplaat aan de traverse. • steeksl, v° 7
Demonteer de twee moeren en bouten waarmee het brugstuk van de versnellingsbak-ondersteuning onder tegen
de traverse bevestlgd is. Bewaar goed de daarbij vrij komende rubberblokken (onderste en bovenste) met
binnenbussen.
Verwijder het brugstuk, met midden daarop de steun die bovenaan tegen de tussenplaat van motor en versnellings
bak bevestlgd heeft gezeten (RM 208).

N. B.- Bij wagens met sierplaten op de vooreinden der langsliggers moeten deze ten behoeve van demontage der ster-schrv, dr.
traverse worden weggenomen.

Demonteer tenslotte de tweemaal drie bouten waarmee de traverse tegen de langsliggers vastzit, pijpsl, v. 23

N. B.- Haal de twee tapeinden van de bevestiging der onderste dwarsveer uit de traverse, en neem nieuwe als steeksl, en
ze inslechtestaatblijkente zijn. pijpsl.v.23

- Montage -

Schroef de twee bevestigingstapeinden voor de onderste veer in de traverse. Breng de traverse op haar plaats
tussen de langsliggers. Draai aan elke kant een bout in, en ondersteun de traverse met een krik om de montage dopsl, v. 23
der andere vier bouten te vergemakkelijken. Vastzetten met 13 + 1,5/-1,5 kgm. (koppelcontr.)
Monteer de onderste veer onder tegen de traverse, met de veerstroppen, de twee bouten en de twee moeren op contro slo met

bek21 &dap 19
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de tapeinden. Aandraaien met 10 + 1/-1 kgm.

N. B.- De veerbeugelmoeren moeten altijd aan de voorkant zitten.

Leg de bovenste veer op de traverse en breng, met hulp van een man, aan elke kant het samenstel van fusee,
remtrommel, drijfas en handremkabel in montagepositie. Gebruik twee pennen om de bovenveer tijdelijk aan 2 pennen
de fusees te koppelen.
Breng de bovenveer-stroppen en de handrem-steunplaat (met kabel) op hun plaats, monteer de vier bovenbeves-
tigingsbouten en draai ze enigermate aan (RM 310). Vastzetten pas narafstelling van de wielvlucht (camber).
Monteer - met de pennen nog door de bovenveerogen en fusees - de veerbouten in de onderste veer en dito
fuseeveerhanden, draai de moeren er op en borg ze met de splitpennen (RM 313)

BELANGRIJK - Deze moeren moeten, na te zijn vastgezet, een kwart slag worden teruggedraaid alvorens men
de splitpen monteert. De veer dient vri i op de veerbout te kunnen bewegen.

Ga op dezelfde wijze te werk bij het monteren der veerbouten in de bovenveer (na verwijdering vande pennen,
uiteraard). Monteer aan elke kant het reactiearm-schokdemper-gamenstel tussen de traverse (opgelaste steun-
platen) en de silentbloc onderaan de fusee. De moeten op de bouten van de bevestiging aan de silentbloc
moeten echter pas worder_ vastgezte als de wagen weer op de grond staat.
Monteer de beide wielkasten (RM 818).
Maak de massakabel van de spanningsregelaar aan de schokdemper-steunplaat van de traverse vast.
Monteêr de voorsteven-steunbuis (RM 821). Leg de motorbedrading vast onder de traverseklemmen en aan de
steunbuis-_arm, met de klembeugels (RM 743).
Bevestig, aan weerskanten van de traverse, eerst de flexibele en dan de stijve remleidingen onder hun klemmen
(RM 513 en 514). Monteer de versnellingsbak (RM 218).
Monteer, onder tegen de traverse, het brugstuk van de versnellingsbak-ondersteuning, met de daarvoor dienend_
bouten en moeren, rubber blokken en binnenbussen (RM 208).
Sluit de draden van de achteruitriilamp-schakelaar (indien aanwezig) weer aan. r
Monteer de motor (RM 135).
Monteer het stuurhuis, met stuurstangen en -armen (RM 408).
Monteer de bobine en maak de twee draden er aan vast. Koppel de benzine-aanvoerleiding aan het fiiter.
Monteer stelmoer en contramoer op het_uiteinde van de trekkabel aan het handi'emhandle. Geef daarbij een
vrije slag van ongeveer 2 mm (RM 507) en controleer de goede werking.
Ontlucht het remsysteemvolledig (RM 510).
Monteer de wielen en zet de wagen weer op de grond. Zet de moeten vast van de bouten waarmee, aan elke contr, si. met
kant, de reactie-arm aan de fusee-silentbloc wordt bevestigd; aandraaien met 4 + 0,5/- 0,5kgm. (RM 318). dop v. 14
Monteer (eventueel) de sierplaten tegen de langsligger-vooreinden.
Controleer achtereenvoigens - en stel zo nodig bij - de castor-hoek (RM 315), de camber oftewel wielvlucht
(RM 312) en het toespoor (RM 406).

12,75 Totale tijd - RM: tm-822-3

- Mogelijk bijkomend:
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0,20 Afstelling castor-hoek (na opmeting)in het lste geval: minsten Fig. 261° verschil tussen linker en rechter wiel //
0,67 Afstelling castor-hoek (na opmeting) in het 2de geval: castor- .«a Ohoek minstens45 _ 1 te klein voor elk wiel

0,20 Afstelling wielvlucht (na opmeting) '-_/_4

0,40 Afstelllng wielvlucht (na °pmeting) bi Jwagen met centreer-plaat -0,28 Reiniging van het samenstel stuurhuls, stuurstangen en -armen _ :0,24 Relniging van de beide voorveren
0,45 Smering der voorveren (vóór montage op de wagen( RM 314)).

0,40 Reiniging van het samenstel fusee-naaf-drijfas aan elke kant Fig. 27 ;: """_"._'.;Ç:i_i!iÇ,,"_ °_

823 - VERNIEUWING van een VOOR- of ACHTERRUIT- L_'.> !_.;ç/ç'i _ _j_SIERRAND(tig. 26-27-28) 3 // ii

Demontage /';* __;":':':íï'__'"_ _ _,e,.._._.,_ --

Schuif de twee klemmen (1) naar boven of naar beneden met !.!_ iii" , "¢" "ii;' ':!çi_(i :"een kleine schroevendraaier, schroevendr, f_.e.._j • .:J,_;ç_
Druk de twee uiteinden van een sierrand naar het ruitmidden _"_.._';.._lr-..._.. ;._;'! '.
toe (volgens pijl 2) tot op circa 2 cm van de rubber lijst. De _,_;;_ ,-_..": ..,;_',, -_

sierrand kan dan worden weggenomen. 7__;';J

- Montage - /_í_/-"_'-_"--I
Overtuig U, dat aan de uiteinden van _én der beide sierranden :"" ,_jï___-__ _
de twee manchetten (1) zitten.
Voer een 1,70 meter lang nylon-koord van circa 3 mm d|kte nylon-koord ........

door de buis van het speciale stuk gereedschap dat in tig. 27 66 . _ .:.. 1 - ."

is afgebeeld. Aanwijzingen voor het maken,,ervan vindt men op __ !ii"....!i/:"- !"::":_'"' ' "" ""
pag. 24 van het hoofdstuk "Gereedschap . _,,.__/...i./ ////?":;::._:_:. .,
Buig de lip (3) van de rubber voorruit- of achterruit-lijst met -_,'_"] ,_///i.i".i.::_._i._'. i:
een kleine schroevendraaier o.i.d, aan een ruithoek open, duw ,_ , . : _» - ;
het begin van het nyion-koord er in en ga dan met het gereed' / "_.-__i":::_}i_: ": i_'

..'." _ _.'.'.Zf2'. :..«
schap (volg. fig. 27, pijl 4) over ruim de halve ruitomtrek in de ,._ /;_i/ i,_,}:...._!f..... /
rondte, waardoor het koord in de groef onder lip (3)wordt gelegc .., , .: .:_,....
Duw de nieuwe sierrand "schrijlings" op de genoemde llp, zijn t :_:/ ,'_,_ ::;_] i»."
binnenkant tussen de lip en het koord. Bliif op de rug van de ; ." ::-_.'!'=--. _

sierrand druk uitoefenen terwijl men het koord (5) volgens _«« .:-i, ._-_í;..i/_jruitomtrekgaat.pijló van fig. 28 buitenwaarts wegtrekt en daarbij langs de ___!i_ "_'_""_" "
Haal met de hand of met perslucht het beschermingsmateriaal «_ '" "";
van de gemonteerde sierrand af en schuif dclarna de twee man- __'"« _'"_'_"«_
chetten (1) over de uiteinden van de beide sierranden heen. schroevendr. (_'_._,_'

Fig. 28
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KIop tenslotte met een rubber hamer op de rug van de nieuwe rubber hamer ....,_'_ _'"
sierrand om hem - waar nog nodig - zo ver mogelijk op de lip "-_.. __._
van de rubber l i jst te drijven. . __._ i

0,15 Tptale tijd - RM: GS-T-823-A-3 _"-,.,,.,_..__:ç,,_._---.'-f

0,25 Totale tijd - RM: GS-T-823-B-3 (yoor onderste i_n bovenste
sierrand)

824 - DEMONTAGE/MONTAGE VOOR-of ACHTERRUIT, '__k 1'

eventVERN,EUW'NGRUBBERAFDICHT,NGSL,JST«ig29-3 bultonzljde
Over het algemeen komt voorruit-demontage slechts in aan-
merking bij glasbreuk of voor vernieuwing van een water-door-
latende afdichtingsli jst.

- Demontage - _/_"_'"_
Draai de bevestigingsschroeven van de ruitewisserarmen los pijpsl.v. 5.indien het om een voorruit gaat en haal deze van de asjes
(RM 739-A). of schrv, dr. _._;_ :«_:_.;:,.
Demonteer (bij GS en T) de beide ruit-sierranden (RM 823).
Sla met een rubbër hamer voorzichtig tegen de binnenzijde van
de ruit, eerst in de bovenhoeken, daarna langs de omtrek. De
ruit zal daarbij Ioskomen uit zijn sponning en moet door een
tweede man, buiten de wagen, worden tegengehouden.

N. B. - De rubber afdichtingslijst is alleen tegen de buitenzijde
van het glas geplakt (bij 2 in tig. 29).

Ontdoe. de_ruit,van.de rubber I_ijstals:één van beide opnieuw
wordt gebruikt. F ig. 30

Werk de nieuwe lijst langs de gehele omtrek op de ruit, het _ 6

glas in groef (3). S

N. B.- De lip (1)van de lijst moet aan de buitenkant komen te . :«::_ï_zittent daar hierop - bij de GS en T - de sierranden worden
gemonteerd. -"....

Maak de sponning goed met benzine schoon.
Neem een stuk touw dat ongeveer 40 cm langer is dan de ruit-
0mtrek en leg dat in de gleuf (5) van de lijst, beginnend in
het midden, herzij boven- of onderaan. Zorg ervoor, twee
ongeveer gelijke stukken (van ca. 20 cm dus) over te houden,
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en laat deze aan de binnekant van de ruit hangen (tig. _" _ "," "" "' "' _-- "_ì .... -L
Houd de aldus geprepareerde ruit tegen de sponning en cen- --.-_.._2L__.i_-I . -_......... _ .....'_
treer ze zo goed mogelijk ...... _ i

Werk de rubber lijst van de buitenkant af in de sponning; dit "_.:ìç'! "_.:-2/ "6 _«
lukt het beste indien zowel links als rechts van de wagen een _ L_.,- ,/-"
man gaat staan en met de handpalm tegen de ruithoeken duwt. // .. ï:._,_
Pak binnen in de wagen een uiteinde van het koord (4 in fig. ""_":' -J'/ i'_ ,

31) en trek dit langs de ruitomtrek weg, waardoor de lip (ó) Fig. 3! , / iii_ '_'_,van de rubber lijst tegen de interieur-kant van de stalen spon- \ / :ning komt te rusten. Daarbij dient gelljkertijd van buiten af _ ;
druk op de ruit te worden uitgeoefend. "" -J ç_\
Opdat de ruit met lijst vooral goed in de sponning komt te zit- i
ten, be_findigt men de bewerking door met een rubber hamer ., ] .....
langs de omtrek van de glasbuitenkant te kloppen, uiteraard / / : \,_,,
niet te hard (tig. 32). _ / ',"::,*:,,
Breng daama met een hòuten spateltje een daarvoor geschikte / ":"_"
kleefstof (zoals Jovalin carro_erielijm) tussen de buitenzijde
van de ruit en het daarop dragende gedeelte van de rubber __,,
lijst (2; fig. 29).
Monteer tensloffe de twee sierranden op de lijst indien het om nylon-koord
een GS- c,f T-model gaat (RM 823).
Maak de ruit s¢hoon en zet - in het geval van een voorruit - schrv, dr. of
de ruitewisserarmen weer op hun asjes vast (RM 739-A). pijpsl, v. 5 "

0,47 Totale tijd - RM: tm-824-3 \

- Mogelijk bi jkomend:

@,25 Demontage en montage der beide voorruit- of achterruit-
sierranden, bij GS of T (RM 823).

0,33 Reiniging van de rubber afdichtingslijst en van de wagen
(na ruitbreuk en bij opnieuw gebruiken van de lijst).
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\
825 - VERNIEUWING van een SIERLIJSTONDER VOOR- of _'

ACHTERRUIT (tig. 33)

- Demontage (beschrijving voor lijst onder v¢_rruit) _.
Haal de ruitewisserarmen van hun asjes na het Iosdraaien der
bevestigingsschroeven (RM 739-A). \ 2
Steek een schroevendraaier tussende sierlijst (1), in het mid-
den, en de carrosseriebeplating, en werk van hieruit de sief-
lijst los. Schuif de draadklemmen (2) achter van de lijst af.

- h6ontàge -
°*.,

Maak de carrosserie schoon waar de sierlijst gemonteerd wordt. "I
Controleer, of de zes afdichtingsdoppen (3) op hun plaats zit-
ten en dit ook met de twee beschermingskapjes (4) op de ruite-

wisseéasjeshet geval is. _..j_)-_...Verwljder het beschermingsmateriaal van de nieuwe sierlijst, .
met de hand of met perslucht en schuif de zes draadklemmen (2)
- voor zover nodig nieuwe - achter in de lïjst, met de punten
bovenaan. 2 /Manteer de sierlijst, met de draadklemmen nabij de uiteinden _ ':; Fig. 33
het eerst. Elke klem moet met Zijn draadpunten tegenover een" .....'.....'' ' /

afdichtingsdop worden gesteld; gèef daar met de hand een klap __ ......, .... ""
op de lijst om de klemmen te doen pakken. '"'*, '_ .,**'ii .3
C_ontroleer,-of de beschermingskapjes (4) op de _itewisserasjes ......'
goed tegen de lijst aan zitten. _ - I-_ç_ç _"
Monteer tenslOtte de ruitewisserarmen weer (RM 739-A). I :f-___í_l_ _:_I ï_...._/_ _

0,16 Totale tijd" RM: tm-825-3 . ]

826 - VERNIEUWING van een ONDERSTEFLANK-SIERLIJST « ....-._ _,
(VOOR of ACHTER) (tig. 34)

- Demontage -
Steek een schroevendraaier tussen de carrosserie en een uit-
einde van de sierlijst (1), en wrik geleidelijk de lijst los; ze is
met twee draadklemmen (2) bevestigd.
Schuif de beide klemmen aan het puntige uiteinde vande lijst °'
af.

- Montage -

Reinig de carrosserie ter plaatse en verwijder met de hand of Fig. 34
met perslucht het beschermingsmateriaal van de nieuwe lijst.
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Schuif de beide draadklemmen - zo nodig vernieuwd - achter
op de lijst, met de draadpunten bovenaan. Stel deze tegen-
over de twee gaten in het carrosserieplaatwerk, ensla op die

laatsen met de hand op de lijst. Ze moet over haar gehele
ngte tegen de carrosserie dragen.

0,05 Totale tijd - RM: tm-826-3i J

827 - VERNIEUWING SIERPLAATvoor LANGSLIGGER-EIND

(LINKS of RECHTS, VOOR of ACHTER) - (tig. 35) ::;::- •

Demonteer de drie plaatschroeven (1) en neem de sierplaat_weg ster-schrv, dr.
Verwijder het beschermingsm.ateriaal van de nieuwe:p!aa b met
de hand of met perslucht en bevestig ze met de drie plaat-
schroeven (!), na de plek in kwestie te hebben schoongemaakt.

0,07 Totale tijd - R.M: GS-T-827-3

828 - VERNIEUWING van een DREMPELSIERPLAAT _I *çç

A) - Voordeur - _ /ç,

- Demontage - _ < < j_y.-.!Verwijder de popnagels met behulp van een boortje van 4,1 mm, Boortje 4,1 mm _ _1 _-
Verwijder vervolgens de sierstrip. ì

0

- Montage - !

Maak de omgeving van de sierstrip op de langsligger schoon. ;_ç ....
Plaats naderhand mastiek over de gehele lengte van de drempel
(tussende gaatjes in de langsligger en de binnenrand van de _ ....
carrosserie). Breng de sierplaat aan en zet haar voorlopig vast
met drie popnagels. Hiervoor bestaat een speciale tang.
Als de sierplaat goed zit breng dan de andere 9 popnagels aan.

B) - Achterportier. Fig. 35
Demontage en montage zijn vrijwel gelijk aan die van het

voorportier, deze plaat zit echter vast met 9 inplaats van 12
popnagels.

0,16 Totale tijd - RM: tmt-828-B-3
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829 - VERVANGING van een BOVENSIERLIJSTvan een
VOOR- of ACHTERPORTIER

- Demontage -

Maak het rubber ter hoogte van de sierlijst los en verwijder de
parkerschroef die in het rubber gemonteerd is. Licht met behul Kru
van een schroevendraaier de sierstrip zover op, dat U de klem. draaier en ge-
metjes kunt verwijderen, wone schrv, dr.

- Montage -

Mbak de omgeving van de sierstrip schoon, breng de sierstrip
op zijn plaats en merk hierop het gaatje aan de zijde van het
slot. Boor dit gat op met een boortje van 2 min. _ortje v. 2 m_
Schuif de 4 klemmetjes in de nieuwe sierstrip (zie fig. 34).
Plaats het geheel en breng het rubber weer aan.

0,12 Totale tijd - RM: tm-829-3_ç :

830- VERVANGING van een BUITENPORTIERKRUK

- Demontage -

Verwijder de sierstrip (RM 829). Verwijder de beide bouten
waarmee de handgreep op het portier is bevestigd en verwijder
de handgreep.

- Montage -

Maak: de»ornge_ing van_dehandgreep schoonr breng de hanct_- ._ ....
greep met de 2 bouten aan. Breng in de omgeving van de hand,
greep mastiek aan en plaats de sierstrip (RM 829).

0,12 Totale tijd - RM: tm-830-3 J
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen IGereedschap Afbeeldingen
r

831 - VERVANGING van een ONDERSIERSTRIPvan het
PORTIER

- Demontage -

Open het portier en verwijder de sierstrip met een schroeven--
draaier, schroevendr.

- Montage -

Schuif de 4.klemmetjes op zijn plaats (zie fig. 34 en breng de
sierstrip aan. f/

• 7 . î

0,07 Totale tijd - RM: tm-831-3

N. B.- Bij de types L4 is de strip ook nog met een parker vast-
gezet,

832 - VERVANGING van een BINNENPORTIERKRUK
(tig. 36)

- Demontage -

Verwijder de twee bouten (1)en vervolgens de handgreep. /J"«/ /:=_ __'_ _.__

- Montage -

Breng de nieuwe handgreep aan met de 2 bouten. Controleer
of het portier goed!?pent en sluit.

I
0,04 Totale tijd - RM: tm 832-3 i L

Fig. 36
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Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen
: 1

833 - VERVANGING van een RUITOPENERKRUK(afb. 37) 2j tl
- Demontage -

Druk schotel (1) weg en verwijder pen (2). Neem de kruk af Drevel enhamen

- Montage -

Breng de onderdelen on omgekeerde volgorde weer aan.
0

0,02 Totale tijd RM: tm-833-3

N.B. Bij de types L4 is de montage zoals is aangegeven in
Afb. 37bis.

834- VERVANGINGvandeBINNENBEKLEDIÑGvanhet _ ._
PORTIER

- Demontage - Fig. 37

Verwijder de ruitopenerkruk (RM 833), verwi jder de portier- -* _ . -1

handgreep (RM 882), verwijder de binnenbekleding. .¢hroevendr.

- Montage - j 3
Breng deze onderdelen in omgekeerde volgorde weer aan.

0,10 Totale tijd RM: tm-834-3 gesloten - onçsloten
« /,

835(Afb.-38)VERVANGINGvan een PORTIEROPHOUDERVEER o Fig. 37a I U

43
- Demontage -

Verwijder de portierbekleding (RM 83.4), verwijder over de
helftvanhetportierdenylonbespanning.
Schuif met behulp van een schroevendraaier of een tang de
trekstang 2 van het draaipunt 1. Grijp de veer 3 met een »chroevendr.
tang vast bij A en verwijder haar. en tang * _qr

- Montage - 41"min\ A

Plaats de veer bij 4 en schuif haar vervolgens naar rechts op 2
haar plaats. Haak de trekstang 2 weer op het draaipunt 1 en Fig. 38 'I
controleer of het portier op de juiste wijze openfehouden
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wordt. Breng de nylonbespanning, de bekleding en de por-
tierhandgrepen weer aan.

0,16 Totale tijd RM! tm-835-3

- Mogelijke toevoeging -

0,35 Vervanging van een draaipunt aan portierzijde. Wij raden aan
dit draaipunt aan portierzijde als volgt te vervangen:
Slijp met een geschikte slijpsteen het gedeelte 1 van de pen
(zie Afb. 38) weg en breng daarna een nieuw draaipunt aan.

836 - A - AFSTELLING van een PORTIERDRUKKNOP(afb. 39)

Het portier mag pas openen zodra de knop circa 5 mm is inge-
drukt. Is hiervoor een grotere of een kleinere slag nodig
dan is afstelling noodzakelijk.
Verwljder de binnenbekleding (RM834).
Verwijder ten dele de nylon bespanning (3), draai bout (1),
waarmede de commandokabel vastzit los en stel de juiste wîjze
van openen af met behulp van handle 2. Breng de verwijderde
onderdelen weer aan.

0,14 Totale tijd RM: tm-836-A-1

83ó-B - VERVANGING van een PORTIERVANGERvan het
VOORPORTIER(Afb. 39 en 40)

- Demontage - Fig. 39

Verwijder de binnenbekleding, verwijder de plastic bespanning
(3) zoals aangegeven in afb. 39. Draai de borgbout (1) los,
maak de commandokabel los. Verwijder de 2 bouten (5). Ver-
wijder de plaat (4) en vervolgens de plaat (6).

- Montage -

Breng de diverse onderdelen, waaronder de nieuwe steun (4) in
omgekeerde volgorde weer aan. Stel de slottong af.

0,20 TotaletijdRM: tm-83ó-B-3 _ _ _i_
836-C -VERVANGING van een VOORPORTIERSLOT (Afb. 41

-Demontage- ___
"" Verwijder de portierbekleding en de nylonbespanning van het

portier. Verwijder de commandokabeJborgschroef en de commar _¢ì_::_!_::_:_;_'_ï_:ï_ !::
dokabel zelf. Draai de 3 bouten (1) los en verwijder het slot. Fig. 40
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- Montage-'

Vet diverse punten licht in en breng de onderdelen in omge-
keerde volgorde weer aan. Stel de portieraansiag af (RM836-A

0,20 Totale tijd RM tm«836-C-3

837-A - AFSTELLING van de SLOTKABEL van het ACHTER-
PORTIER(Afb. 42 en 4-3)

Verwijder de bekleding en de nylohbespanning van het boven-
ste gedeelte van het portier» Draai de bout (t) een weinig los

- enestel met_behulp van_punt. 2de kabel_at:._lsdeze afstelling
goed uitgevoerd_dan zal het portier geopend zijn zodra de
knop 1 mm in de handgreep verzonken is (zie afb. 4.2).
Draai de bout (1) weer vast en controleer nogmaals of het
portier rOp denormale wijze geopend kan worden.

Breng de nylonbespanning en de portierbekleding weer aan. FJg. 42
0,12 Totale tijd RM: tm-837-A'1

• . ,/..

:;!i'.-îî
2:'i:..:''." ...i!"
..".£: _' ,'

q

Fig. 41 Fig. q.3: '
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837-B - VERVANGING van een ACHTERPORTIERSLOT
(Afb. 44)

- Demontage -

Draai de ruit omhoog. Verwijder de binnenbekleding en de
nylonbespanning van het bovenste gedeelte van het portier.
Draai de 3 bouten (1) waarmede het slot (3) vastzit, los. kruis-schrv, dr.

de klem, waarmede de kabel (4) vastzit en schuif de .3_ .«_..3Wr_,,Open
ruitsponning opzij zodat het slot verwijderd kan worden.
Laat de ruit tot halve hoogte zakken en verwijder de beide "1
tongen (5). _" 2
- Montage -

Vet de diverse draaipunten licht in en breng de onderdelen in
omgekeerde volgorde weer aan.

0,20 Totale tijd RM: tmt-837-B-3

838-A - VERVANGING van een SCHUIFRUITMECHANISME

(links of rechts) - (Afb. 45) f f ....... _ . _ 4
- Demontage - .r" S

Verwijder de binnenbekleding en de nylonbespanning. Laat _ L _._"_'_"_
het raam tot op halve hoogte zakken. Verwijder de 4 bouten
(1) met onderlegrlng (3) en borgring (2). Druk het mechanisme
eerst naar binnen en vervolgens opzij om de arm los te maken.
Verwijder het gehele mechanisme. Fig. 44

- Montage -

Vet de diverse draaipunten licht in, en breng de onderdelen in
omgekeerde volgorde weer aan.

0,23 Totale tijd RM: tm-838-A-3
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838-B - VERVANGING van een SCHUlFRUITMECHANISME

van een ACHTERPORTIER(Afb. 46)

- Demontage -

Verwijder de beklecling en de nylonbespanning, verwijder de
4 bouten (1) met onderlegringen (3) en veerringen (2). Druk
het mechanisme naar binnen en vervolgens naar rechts opzij
en verwijder het mechanisme.

- Montage -

Vet deodiverse draaipunten licht in en breng deonderdelen_ in
omgekeerde voigorde weer aan,

0,26 Totale tijd RM: tmt-838-B-3

FJg.' 45

s
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839-A - VERVANGING van een VOORPORTIERRUlT (Afb. 47)

- Demontage -

Verwijder de bekleding en de binnenbekleding van het portier.
Laat de ruit tot halve hoogte zakken en draai de 4 boùten (1)
los evenals de veerringen en onderlegringen (2en3). Druk het
klapraampje open en maak de bouten (5) los. Verwijder de ring-
en (6). laat de ruitgeleiding onder in het portier zakken. Verwij-
der het ruitmechanisme (RM838-A). Verwijder de ruit door haar
90° met de klok mee te laten verdraaien. Verwiiderde Ioper (7)
wanneer de ruit buiten het;portier is,

- Montage - /5 ._,,_
Vervang het afdichtrubber als dat bes¢hadigd is en monteer het
rubber op de ruit; Om de montage te vergemakkelijken kunt U
het licht vetten. Denk er aan dat de Ioper zich goed in het .i I
midden van de ruit moet bevinden. Breng nu de diverse onder- !s
delen in orngekeerde volgorde weer aan. I _i_

i. !'"
0,65 Totale tijd RM: tmt-839-A-3 ,: "

Fis. 47



839A

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

839-B - VERVAN G IN G van een ACH TERPORTIERRUlT(Afb,48]

- Demontage -

Verwijder de bekleding en de nylonbespanning, verwi jder het
ruitmechanisme. Verwijder de ruit zoals aangegeven in afb. 4.8
in de richting van de voorstijl. Demonteer de Ioper van deruit.

- Montage --.

Vervang het rubber als het beschadigd is,. Plaats vervolgens
de diverse onderdelen in omgekeerde volgorde als bij de de-
montage,

0,58 Totale tijd RM: tmt-839-B-3

Fig. 48



840

Tijd A¢htereenvoigende Handel|ngen Gereedschap Afbeeldingen

840-A - AFSTELLING van een SLOTVANGEPR(Afb.49-50-51)

Controle op het sluiten. Druk het portier voorzichtig aan om
de slottong in contact te brengen met de portiervanger. Druk
het portier nu voorzichtig in het veiligheidsslot en daarnain :.:.:.:.:.::"
het eerste slot. Wanneer de slotvanger goed is afgesteld moet
U vrij hard drukken om de slotvergrendeling 2 maal te laten ...... ::
klikken.
Wanneer na de tweede klik het portier nog licht kan rammelen 3 iii
moet de slotvanger worden afgesteld. Wanneer de slotvanger
slechts _n keer kijkt is het portier onvoldoende vergrendeld,
ook dan moet de slotvanger worden afgesteld.
Afstelling van een slotvanger. 7
Verwi jder de plaat (3) (afb. 49), sla de bekleding (7) terug en
verwijder het dekplaatje (6). Houdt de slotvanger (2) vast met
een speciale sleutel (4) en draai moer (1)los. Stel nu de slot- x.:.:
vanger af. Controleer de slotvanger ook volgens Afb. 51. Er !_î
bestaan drie verschillende slotvangers waarvan de lengte be-
draagt 18 -20 -en 22 mmzodat U de slotvanger eventueel

kunt verplaatsen, Breng de diverse onderdelen weer aan. i -_;_:Afste!ling van de slotvanger van een achterportier. _- .....
Verwijder de rugleuning van de achterbank, verwljder de 2
parkerschroeven (8) en verwijder de plaat (9). Trek de bekle-
ding (11) iets open totdat U het klemmetje (12) kunt Iosmaken
met een schroevendraaier. Zodoende kunt U via de opening
(1!) bij de moer (1) komen. Stel vervolgens de slotvanger af
zoals reeds beschreven werd voor een voorportierslotvanger.
Breng de diverse onderdelen weer aan.

Voorportier
0,13 Totale tijd RM: tm-840-.A-1 Fig. 4g

- Eventuele toevoeging -

0,25 Afstelling van de portierschamieren.
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841

Tijd Achtereenvolgende H«ndelingen IGereeds«hap Afbeeldingen

841-A - VERVANGING van een RAAMSIERLIJST(Afb. 52) 'I

- Demontage - I 2
Maakmet een schroevendraaier de ruitgeleiding (4) los. Ver- schroevendr.
wijder de bout (2) en de ring (1). Draai de bout (3) zover moge
l ijk los. ster-schrv, dr.
Draai het klapraampje nu naar achteren (zie pijl) en open met
de schroevendraaier de klem (5). Verwljder de sierstrlp.

- Montage -

Breng de diverse onderdelen in orngekeerde volgorde weer aan.

0,27 Totale tijd RM: tmt-841-A-3

841-B -VERVAN GING: van een RAAMSIERLIJSTvan een
• °

ACHTERPORTIER

- Demontage - I

Open met een schroevendraaier het klemmetje van de S|erl|jst 4

en verwijder de sierlijst. Fig. $2

- Montage -

Verwijder met perslucht de bescherminglaag en breng de sier-
lijst weer aan.

0,08 Totale tijd RM: tm-841-B-3

/



842
I

Tijd Achtereenvolgende Handelingen IGereedschap Afbeeldingen

842 - VERVANGING van een KLAPRAAM (Afb. 53)

Verw;jder de binnenbekledîng (RM 834) en verwijder de nylon- /

portierbespanning. Draai bout (1) van de schuifruitgeleiding
los. p;jpsleutel 7
Draai bout (4) los en laat de ruitgeleiding onder in het portier sterschrv, dr.
zakken. Maak met een schroevendraaier de ru;tgeleider (6) los,
zodat U schroef (7) kunt verwijderen. Laat de ruit geheel zakk
ken, zodat U het klapraam naar achteren kunt laten kantelen,
Verwiider het geheel uit het portier.

- Montage -

Breng de diverse onderdelen in omgekeerde volgorde weer aan. F ig. 53

0,40 Totale tijd RM: tmt-842-3 I_ _í__ i

6

9 3



843/844

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

843 - VERVANGING van een KLAPRAAMRUIT (Afb. 54)

- Demontage -

Verwijder de glassplinters uit de scharnieren.

- Montage -
f

Vet de ruitrubbers licht in. Breng de ruit in het onderscharnier
(1) en vervolgens in het bovenscharnier (2). Druk het geheel
met de hand aan, in de richting van pijl F. 2

0,45 Totale tijd RM: tmt-843-3

844- VERVANGING van een PORTIEROPHOUDER
(Afb. 55 tot 59)

- Demontage -

Wanneer U een voorportieraphouder gaat verwijderen zet dan
de voorbank in de achterste positie en wanneer U een achter-.
portierophouder gaat verwijderen zet dan de voorbank in de
voorste stand. (Het parkeerlicht kan Uw werkterrein verlichten)
Pak de portlerophouder met een combinatietang vast zoals in
afb. 59 is aangegeven en trek de ophouder onderveer (1) weg,
terwijl U het portier licht opendrukt. Druk met behulp van de
Wilrnonda klem DAB (afb. 58) de bladveer aan de middenstijl
open totdat de trekstang (6) met de hand bewogen kan worden.
Verwijder nu deze trekstang.

- Montage - _ i

Controleer de nieuwe trekstang zorgvuldig op vlakheid e.d.
Breng de nieuwe trekstang nu met een kantelbeweging op zijn
plaats, Herhaal nu dezelfde handel ing, doch in orngekeerde
volgorde,zoalsbij demontagebeschreven.
Controleer, voordat U de wagen aflevert, nogmaals of de on-
derdelen gemonteerd zijn zoals in afb. 62 is aangegeven.
Smeer de diverse draaipunten.

0,07 Totale tijd RM: tm-_;í4-3 'I

Fig. 54





845/846
i i

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap L Afbeeldingen

845 -- VERVANGING van een PORTIERSCHARNIERKAPJE
(Afb. 60)

0,03 Totale tijd RM: tm-845-3 I /
//

846 - HET VERWIJDERENvan een PORTIER(Afb. 61)

-Demontage- ____i'_ _,__..J -_ ........

Verwiider de sierkapjes, maak de portierophouder los (RM 844). _ ........
Drijf de 2 pijpjes (4) uit de schamieren Drevel ,_ 7min
Licht de deur uit de sponning' 2

- Montage - «
Deze geschiedt in omgekeerde volgorde. "

0,17 Totale tijd RM: tm-846-3 3

- Eventuele extra werkzaamheden - __

0,25 Afhanging van het portier. Fig. 60 I/
« ..._

_ _°

, 2

Fig. 61



847/848
i

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap

847 - VERVANGING van een PORTIERRUBBER

- Demontage -

Verwijder het portier (RM 846), verwijder het oude rubber en de parkers en plaatjes waarmede het rubber op
het portier bevestigd is.

- Montage -

Reinig de ondergrond van het rubber met benzine, zo, dat zelfs de laatste spoortjes van droge iijm verwijderd
worden. Smeer het rubber en de zijkant van het portier met lijm in(U kunt daarvoor gebruiken JOWALI_
carrosserie l i jm 460/30).
Laat deli_jmenige minuten drogen en breng het nieuwe rubber op_het portier aan. Montee_ de plaatjes en de_
parkers en breng het portier weer aan op de wagen.

0,40 Totale tijd RM: tm-847-3

848-A - VERVANGING van een VOORPORTIER

- Demontage -

Verwijder de binnenbekleding (RM 834). Verwijder het ruitmechanisme (RM 838-A). Verwijder de ruit (RM 839A
Verwijder het klapraam (RM 842). Verwijder de slothouder (RM 836-B). Verwijder het slot (RM 836-C). Verwij-
der de bovenste sierstrip (RM 829). Verwijder de buitenhandgreep (RM 830). Verwijder de onderste sierstrip ,
(RM 83i). Verwijder de raamsierlijsten (RM 841-A). Verwijder de raamgeleiding. Verwijder de afdichtstoffen.
Verwijder de bouten waarmede de binnenhandgreep vastzit.
Verwijder het portier (RM 846), Maak de scharnieren los van de wagen en verw_jder het afdichtrubber(RM847)°
Vervang d!t als het nodig is.

- Montage -
( Nadat het portier gespoten is ).
Bréng de onderdelen in omgekeerdè volgorde weer aan,

1,80 Totale tijd RM: tmt-848-A-3. (Hierbij is het spuiten niet inbegrepen).



849

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

848-B - VERVANGING van een ACHTERPORTIER

- Demontage -

Verwijder de bekleding (RM 834). Verwijder het slot (RM837-
B). Verwljder het ruitmechanlsme (RM 838-B). Verwijder de
ruit (RM 839-B). Verwijder de sierstrips (RM 841-B). Verwijder
de ruitgeleiding met behulp van een schroevendraaier. Verwij-
der de bovensierstrip (RM 829). Verwljder de ondersierstrip
(RM 831). Verwijder de buitenkruk (RM 830) en licht de deur
uit de sponning (RM 846). Verwijder de rubberstoppen en de
scharnieren.
Verwljder het afdichtrubber (RM 847) en vervang dit als het
nodig is.

- Montage -

(Nadat het portier gespoten is)
Dit geschiedt in omgekeerde volgorde.

!,52 Totale tijd'. RM: tmt-848-B-3, waarbij het spuiten niet is
inbegrepen.

849-A -- VERVANGING van het BEKLEDEPANEEL van de
MIDDENSTIJL

- Demontage -

Schakei de accu uit, schuif de voorbank naar achteren. Ver-
wijder de p!afonnier (RM 726-B). Maak een van de veren van
het portier los en verwijder het beklede paneel te beginnen aat
de bovenzijde, Schuif nu de voorbank naar voren en verwijder
het paneel geheel.

- Montage -

Dit geschiedt in omgekeerde volgorde.

0,25 Totale tijd RM: tmt-849-A-3



850

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

850-A_Dem°ntage-VERVANGING_ van een PORTIEROPHOUDER

Maak de portierophouders los (RM 844). Verwijder de bekledin
van de middenstijl (RM 849-A). Maak de bouten (4) (afb. 63)
los en verwijder de veer (3) en aandrukplaat (5), - I; 'ii_i ........i__iiiiiii_,_:i_ií_i!iu_ _._ z

-Montage- ___

Controleer voordat U de veer m_:_teert even of de beide stiften goed
bii A en B goed gelfj k_liggen met de rand van de veer, (U kunt
de stiften eventüëel met koper vastzetten). Plaats de veer (3)
met de drukplaat (5) in de middenstijl, en wel z6 dat de stift

aan de achterzi jde tegen de portierophouder ligt en de sti ft aan ____
de voorzijde onder de voorportierophouder doorgaat. Breng

vast de bout (4)aan zonder haar vast te zetten en monteer de _[_ i_,XXXX._..._.í.i_ __,_ "- ,_Ç_ _í:_
Wilmonda klem DAB (zie afb. 58), Trek nu de veer aan totdat '1 2
de stift aan de voorzijde ook tegen de portierophouder drukt.

Zetnubout(4)vast.Monteerdeverdereonderdelenencon- __
troleer de montage aan dehand van afb, 62. Smeer de draal-
pönten licht in en breng de bekleding weer aan.

0,60 Totale tijd RM tmt-850-A-3 onjuist: Fig. 62

5Fiq. 63



851 /85 2
I

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap J Afbeeldingen

I -
851-A - VERVANGING van een GELEIDESTIFT(Afb. 64-64bi!

- Demontage - '1 ' " íí::_ìl
Verwijder de voorbank (RM 863-A), verwijder de bekleding van
de middenstljl (RM849-A).

Verwijder de trekstang (RM 844), doch laat de Wilmonda klem _'í.
DAB op haar plaats. Verwijder de betrokken geleidestift. ZI" _ .'-

- Montage -

Deze geschiedt in omgekeerde volgorde als de demontage. 2

0,83 Totale tijd RM: tmt-851-A-3

852-A(Afb.65)-VERVANGING van een KOFFERSLOTVANGER ,,..,j...._ _

__ i_

- Demontage -

Maak de beide schroeven (2) los en verwijder vervolgens de
slotvanger.

- Montage - :_'---_."__..._ ..-.-... _ " "Dit geschiedt in omgekeerde volgorde. Laat de kofferdeksel _--"-'_-.-_'_»_'_'_"
zakkenensteldeslotvangeraf.(RM852-B)

geleidepen van voorl:_ortier geleidepen van achterportier
0,14 Totale tijd RM: tmt-852-A-3 .... "

Fig. 64 Fig. 64bis

r



852A +.

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

852-B - AFSTELLING van de SLOTVANGER

le. Het kofferdeksel sluit niet.
Laat de deksel voorzichtig zakken en controleer of de slotvan- _ _Ó
ger (3) op de juiste plaats voor de slotplaat (4) komt. Is dit niet
het geval maak dan de schroeven (2) los. Verplaats de slotvan-
ger. Als het deksel niet wil sluiten, draai dan de 4 bouten (5)
los en laat de slotplaat iets zakken, Het is ook mogelijk dat de

commandokabeloorzaakisvanhetslechtesluiten, indatge- _ _vai moerde kabel bij (6)versteld worden. Als B_tdeksel onvol-
doende stevig sluit, dan moet U de slotplaat naar boven ver-

stellen. --- _ì»_ _ ïì __

2e. Het kofferdeksel is moeilijk te openen, :------_--'-'_ _ _ ) 'In dit geval moet, de kabel bij (6) worden afgesteld. L____-;

0,10 Totale tijd .RM tmt-852-B-3

_.ï_ ";+-_---+_ ........

..... 2 3

Fig. 65



853/854

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

853 - VERVANGING van een KOFFERDEKSELSI. UITPLAAT
(Afb. 66)

De wijze waarop dit onderdeel vervangen moet worden blijkt
geheel uit Afb. 66.
Vergeet niet de sluitplaat af te stellen volgens RM 852-B-3.

0,20 Totale tijd RM tmt-853-3

854 - VERVANGING van een KOFFERDEKSELSLOT (Afb. 67)

-- Demontage - _
Maak de commandokabellosdoor schroef(1) van de kabelklem _'_
los te draaien. Verwijder de klip (2) en demonteer het slot

zelf met de afstelring (4). Bewaar deze tot de montage. 2
- Montage -

Dit geschiedt in omgekeerde volgorde. Lei op de afstelling.

0,09 Totale tijd RM: tmt-854-3

4 ,I Fig.66

1

Fig. 67



855

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

855 - VERVANGING van een KOFFERDEKSELVEER
(Afb. 68 en69)

- Demontage -

Open het!kofferdeksel zOver dat de gaten in het vaste en be-
wegende gedeelte van de kofferdekselopenhouder samenvallen
Breng nu de openhouderklem aan. Open het kofferdeksel nu ge
heel en houdt de kofferdekselophouder vast (niet bij de klem)
en verwiider de beide bolv0rmige uiteinden (3).

- Vervanging -

Steekodirect._dedraadstang door de kofferdekselophouder ' enzet
de moeren vast (sla niet op de tang), Haal nu de klem los en
draai de moeren van de draadstang af.

- Montage,

Vet de diverse onderdelen in en zet ze volgens Afb. 69 in el-
kaar. Verderemontagevindt plaats in omgekeerdevolgorde 9 10
alsdehiervoorbeschrevendemontage. _2

0,25 Totale tijd RM: tmt-855-3

,¢

Fig. 69

montage van de klem
Fil. 68 :



856/859/860

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

856 - VERVANGING van een KOFFEROEKSELAFDICHT-
RUBBER

Demontage en montage wijzen zichzelf.

0,67 Totale tijd RM tmt-856-3

859 - VERVANGING van een KOFFERDEKSELSCHARNIER
(Afb. 70) _--

- Demontage -

Verwijder de kofferdekselophouder (RM 855). Houdt het koffer-
deksel in geopende stand b.v. met een pijp of een houten stok
ongeveer 20 mm,g en een lengte van 110cru, die aan de ene
kant geplaatst wordt in hetgat tussende ribbels in het koffer-
deksel en aan deandere zijde op de bodemvan de kofferruimte. IMaak de 2 boutën waarmede het kofferdeksel op het scharnier
vast zit los. Verwiider het rugkussen çan de achterbank evenals piipsleutel 14 C
de isolatie van board. Voor het verwijderen van de scharnier-

pen is een speciaal gereedschap nodig, dit is beschreven in A
het hoofdstuk gereedschap. Ga als volgt te werk: Bevestig de
klem op de scharnieras en schuif deze geheel naar rechts.
Als de klem aan het eind van zijn slag is pak_dan de as bij C
weer vast en trek haar geheel uit de scharnier. Verwijder ver-
volgens het scharnier.

- Montage -

Breng het schamier aan en monteei"daarna de scharnieras met
een hamer. Controleer de slotafstelling, er

0,38 Totale tijd RM: tmt-859'3 Fig. 70

0,10 Eventuele afstel I ing.

860-A - AFSTELLING van de LIGGING van het KOFFER-
DEKSEL.

Het kofferdeksel moet geheel de lijn van de carrosserie volgen.
Niettemin is er een speling van 6 á 7mm nodig tussen het kof-
ferdeksel en de carrosserie om het geheel goed te doen func-
tioneren. De afstelling kan worden verricht door de bouten in
de sleufgaten van de scharnieren te verplaatsen in lengterich-
ting en in zijwaartse richting door de moeren in het koffer-
deksel te verschuiven.



861
_ i

Tijd Achtereenvolgende Handel|ngen Gereeds¢hap Afbeeldingen

- Wanneer eveneens verpJaatsing in hoogterichting nodig is kan
men 1 of 2 rlngen, bijvoegen of verwijderen

0,17 Totale tijd RM: tmt-860-A-1

860-B - DEMONTAGi_ en MONTAGE van het KOFFERDEKSEL

- Demontage -

Maak de stekkers van de kentekenplaatverlichting los en maak
de electrische leiding los uit de 6 klemmen.
Teken op de scharnieren de ligging "van het kofferdeksel aan
en draai de 4 bouten waarmede het kofferdeksel op de schar-
nieren vast zit, los.

- Montage -

Deze geschiedt in omgekeerde volgorde.

0,38 Totale tijd RM: tmt-860-B-3
Eventuele extra werkzaamheden.

0,10 Afstel l ing van de kofferdekselslu iting (RM 852- B).

861 - VERVANGING van een KOFFERDEKSEL

Verwijder het kofferdeksel (RM 860-B). Verwijder de 4 bouten
van het kofferdekselslot (RM 853),
Verwljder het slot (RM 854), Verwijder de binnenbëkleding
(RM 857). en maak de 2 beschermrubbers los. Verwijder de
kentekenplaat'verlichting (RM 734) evenals de lampl_ouders.
Verwijder de kentekenplaat en eventueel de sierstrips van de

achterlichten (RM858).

- Montage -

Boor 4 gaten van 6½ mmaan weerszijden van het kofferdeksel
ter bevestiging van de slerlijst. (U kunt hiervoor met succes
een oude sierlijst als mal gebruiken). Boor de gaatjes voor de
bevestlglng van de kentekenplaat,
Na het Spulten:
Breng het kofferdeksel aan en stel het af (RM860-Ben 860-A).
Ga verder in omgekeerde volgorde te werk als hierboven
geschreven.



862/863

Tijd Achtereenvolgende Handel|ngen Gereedschap Afbeeld|ngen

0,98 Totale tijd kM: Sn-861-3 resp.

1,36 RM: GS-T-861-3 (Hierbij is het spuiten niet inbegrepen).

2
862 - VERVANGING van een ACHTERBUMPER of va_ een
RUBBERPAKKING (Afb. 71)

Demontage -

Maak de beide bouten (2) los evenals de 3 bouten (3)° Verwij-
der de bumper. Vervang de rubbers als zij beschadigd zijn.

- Montage -

Dit geschiedt in omgekeerde volgorde.

0,53 Totale tijd RM: tmt-862-3

863-A - VERVANGING van een VOORBANK

- Demontage -

Schulf de bank zover mogelijk naarächteren en maak de boutel
los waarmede de stoel op haar steunen zit. ratelsleutel
Schuif de bank zover mogelijk naar voren en maak aan de
achterzijde de beide bouten los. De stoel kan nu Via een voor-
portier worden ultgenomen. Maak de stoelgeleiding los van de
stoel.

- Montage -

Deze geschiedt in omgekeerde volgorde als hierboven werd Fig. 71
aangegeven.

0,62 Totaletijd RM: tmt-863-A-3



864/865/866/867

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen ,

864 - VERVANGING van een STOELGELEIDING

- Demontage -

Verwijder de bank. (RM 863-A). Schuif met behulp van de
handgreep de geleiding geheel naar een zijde en maak de
bout los èvenals de moer waarmede de geleiding onder de bank
bevestigd is. Schuif nu de geleiding naar de andere zijde en
maak bout en moer los. Haak het commando los en verwijder
de geleiding.

- Montage.-

Deze geschiedt in omgekeerde volgorde

0,50 Totale tijd RM tmt-864.,.3

865 - VERVANGING van een HANDSCHOENENKASTKLEP--
DEKSEL

0,02 T0tale:tijd RM: GS--T-865-_3

866 - VERVANGING van een VOORVLOERMAT of van een
ISOLATIEMAT,

0,11 Totale tijd RM: tm-866-3

867 - VERVANGING van een ACHTERVLOERMAT of een
ISOLATIEMAT



868/869/870/871/8 72/873/874/875/8 76

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

868 - VERVANGING van een PEDAALMAT of ISOLATIEMAT

0,08 Totale tijd RM tm-868Z3

869 - VERVANGING van het BINNENSLOT van de
KOFFERRUIMTE

0,07 Totaletijd RM:tmt-869-3

870 - VERVANGING van een RUITENSPROEIERRESERVOIR

0,07 Totale tijd RM GS-T-870-3

871 - VERVANGING van een RUITENSPROEIERPOMP 2

0,22 Totale tijd RM: GS-T-871-3

872 - VERVANGING van een ZONNEKLEP

0,04 Totale tijd RM tm-872-3

873-A - VERVANGING van een ACHTERUITKIJKSPIEGEL

0,04 Totale tijd RM tmt-873--A-3

874-A - VERVANGING van een VOORASBAK (tig. 73)

0,08 Totale tijd RM GS-T-874-A-3 ii_

874-B - VERVANGING van een ACHTERASBAK

0,05 Totale tijd RM: GS-T-874-B-3

Fig. 73
875 - VERVANGING van de SIERSTR!Pvan de OPENING
van de VOORRUITVERWARMING

0,05 Totale tijd RM: tm-875-3

876 - HET VERVANGEN van een COMMANDO van de
VERWARMING of VOORRUITONTDOOIING.



877
I

Tijd Achtereenvolgende Handelingen IGereedschap Afbeeldingen

/E h- Demontage - "\Maak het linker inspectiedeksel los en verwiider de glaswol, openingsrichting

Draai de borgmoer van het betrokken commando los. Maak de II _-_ Ikabel van de luchttunnel losen verwljder de kabel.

- Montage - I I ___aangr!!ppunt __'

Dezegeschiedtlnomgekeerdevolgorde. L.eterop dat de knop I j_ I i- J
goed ingedrukt is. In deze stand moet de kabel circa 2 cm _.lI_l_/_ i ' J

doordebeve.,,g.,,,.'<,om.,oken.<on,ro'oo.o'owo'do.-
dieningsknop als de klep zelf in de juiste stand komen. (de be- J
dieningsknop van de verwarmingsklep gaat door de sluitdeksel,
terwijl de voorruitontdooiingskabel via het pedaalsupport gaat).

0,24 Totale tijd RM: tm-876-3 Ei [_]¢O

877 - AFSTELLING van een BINNENPORTIERKRUK Fig.74

Maak de bekleding en de nylonbespanning van het portier los IJ
(RM834). Jç1) Druk de slottong met een schroevendraaier in de gesloten ,posi-
tie.

2) Plaats de handgreep (1-Afb. 74) op ongeveer 10 mm vanaf de
a¢hterrand van deopening.

3) Zet 2 bóuten (2-afb. 75) weer vast. /- 7
Opmerking - De handgreep moet ook nog een vrije slag hebben __"

van lOmm in voorwaartse richting, i/ / _... v/_i_,,i\a) Als het portier opent voordat een slag van 10mm

is afgelegd verkort dan de bedieningsstang _ / (( I
(Afb. 75).door. haar in de richting van de pljl A te \ I! í/"_

verschuiven, /-_"_ .í_Ç,_í_,,
b) is er een grotere vrije slag dan lOmm nodig ver-

leng haar dan door de stang in de richting van / .
piil B te verschuiven.

4) Controleer de portierslulting enige malen en breng daarna de I
bekleding weer aan. _i

0,15 Totale tijd RM: tm-877-1 \

\
Fig.75



878

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeld|ngen

878 - AFHANGEN van een VOORPORTIER (zie afb. 77en 78)

a) Wanneer het portier de portierlijst achter boven raakt, voeg
dan Afstelplaatjes (3) onder het bovenscharnier toe. Raakt hij
aan de achter onderzijde verwijder dan de afstelplaatjes.

b) Als de onderzijde van het portier niet gelijk valt met de onder.
zijde van de portierlijst verander dan het aantal plaatjes (4),
geplaatst tussen het beweegbare deel van de schamier en het
portier.

c) Als het portier niet gelijk ligt aan de bovenzijde maak dan de

bouten (2) los en verplaats de scharnier in lengte richting _:::.._-_in de richting van de pljlen afb. 78).

0,25 Totale tijd RM: tm-871-1 _ a cJ
Eventueel extra uit te voeren:

0,30 Afstelling van de slotvangers 'I _

onder scharnier boven scharnier

O °°

3

gezien vanaf binnenzi'de

gezien vanaf buitenz| jde

Fig. 77 Fig. 18



879/880

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

879 - AFHANGEN van een ACHTERPORTIER

a) Als het portier niet gelijk valt met de middenstijl draai dan de
3 bouten (4-afb. 81) los en verplaats het portier in de richting
van de pijlen.

b) Als het portier onder of boven de portierlijst raakt kan dit
meestal worden afgesteld zonder de afstelling van de middenstij
te wijzigen. Draai de 2 bouten (2) en de bout (3) (afb. 79) los
om het portier in verticale zin te verplaatsen.

c) Als de afstelling nu nog niet in of'de is, dan moet de stand van
de scharnieren op de middenstijl worden gewijzigd.
Druk de voorbank naar voren toe en verwijder de bekleding
van de middenstiit.
Draai de 4 bouten (5-afb. 81) van het vaste deel van de boven-
scharnier los en draai de bout (1-afb. 79) en de 2 bouten
(8-afb. 80) van het vaste deel van het onderschamier los. Ver-
plaats de scharnieren in de lengterichting van de wagen over-
eenkomstig de pijlen Afb. 81.

0,25 Totale tijd RM - tmt-879-1

880 - VERVANGING van een STEUN van het VOORBUIS-
FRAME

- Demontage -

Opmerking - Het is niet nodig hiervoor de uitlaatpijp los te
maken zoals bij het type L1.
Sluit de batterij af. Maak de claxon los, maak de bumper los
(RM 820), ondersteun de motor met een cric, maak de 2 bouten
van de_motorkapvergrendeling los, maak de2 bouten los w_ar-
mede de beide silentblocs op de steun zijn bevestigd. MaaJ<
de drie bouten van beide wielkuipen los. Maak de 6 bouten los
waarmede de steunen aan het voorbuisframe zijn bevestigd,
maak de massakabel los en verwijder vervolgens de steunen.

- Montage -

Deze geschiedt in omgekeerde volgorde.

1,40 Totale tijd RM: tm-880-3



881/882/883

Tijd Achtereenvolgende Handelingên Gereedschap Afbeeldingen

881 - VERVANGING van de BUITENHANDGREEP van het
VOORPORTIER

- Demontage -

Maak de sierstrip los (RM 829), en maak de bout los waarmede
de handgreep aan het portier bevestigd is. Schuif de handgreep
iets naar achteren en haal haar daarna weg.

- Montage -

Maak de omgeving van de handgreep schoon, plaats de hand-
greep, daarna de bout en zet deze vast. Breng rond de hand-
greep wat mastiek aan en plaats de sierlijst (RM829).

0,12 Totale tijd RM tm-881-3

882 - VERVANGING van de SLOTTONG van een VOOR- OF
ACHTERPORTIER

Demontage *m m

Maak de bekledlng en de nylonbespanning los (RM 834). Maak
de beide bouten (3) en het plaatje (2)los, vervolgens de bout
(4-afb. 7ó(. Laat de tong Zakken en verwlider haar.

«
- Montage -

Dit geschiedt in omgekeerde volgorde.

0,27 Totale tijd RM tm-882-3

883-A - VERVANGING van een VOORPORTIER TREKSTANG

- Demontage -

Verwijder de bekleding en de ny!0nbespanning (RM 834).
Draai de bout (7-afb. 78) los en verwijder de trekstang (8)
door de binnenzijde van het portier.

- Montage -

Breng de trekstang door de binnenzijde van het portier aan.
Denk eraan haar in de goede richting te plaatsen. Zet de bout
(7) vast. Probeer enige malen of het portier op de juiste wijze



884./884
i ,

Tijd Achtereenvolgende Handelingen Gereedschap Afbeeldingen

opent. Plaats de bekleding en de nylonbespanning (KM 834)

0,15 _ToIaletijd RM tm-883-A-3

883- B - VERVANGIN G van een VOORPORTIEROPHOUDER

Maak de trekstang (RM883-A) los, maak de bovenste bout
los waarmede de steun vastzit en haal deze weg. Verwijder
daarna de 2 moeren waarmede de ophouder vastzit en verwijder
de ophouder.
De montage geschiedt in omgekeerde volgorde

0,27 Totale tijd RM tm-883-B-3

884-A- VERVANGING van een ACHTERPORTIER

- Demontage -

Verwijder de bekleding en de nylonbespanning (RM 834) en
verwijder via de binnenzijde van het portierde as van de trek-
stang. (ó-Afb. 81) Duw de voorstoel zover mogelijk naar voren
en verwijder de bekleding van de middenstijl. U kunt nu de
trekstang verwijderen.

- Montage -

Dit geschiedt in omgekeerde volgorde

0,45 Totale tijd RM tmt-884-A-3

884-5 - VERVANGING van een ACHTERPORTIEROPHOUDER

- Demontage -

Verwijder de bekleding van het portier evenals de nylonbe-
sponning. Verwijder de as van de trekstang via de binnenzijde
van het portier, verwijder de bekleding van de middenstijl en
verwijder de trekstang zelf. Maak de beide moeten van de _
portierophouder los en verwijder de portierophouder zelf.

- Montage -

Deze geschiedt in omgekeerde richting.

0,50 Totale tijd RM tmt-884-B-3



-* 885/886

Tijd Achtereenvolgende HandeUngen JGereedschap Afbeeldingen

885 - VERVANGING van een VOORPORTIER

- Demontage -

Maak de beide bouten (1 - afb. 77) los en maak de 3 bouten
(2 - afb. 78) los° Denk aan de afstelplaat (3) en verwijder
het portier.
- Montage -

Dit geschiedt in omgekeerde volgorde
0,53 Totale tijd RM: tm-885-3

Eventuele toevoeging-

0,25 Afstellen van het voorportier.

886 - VERVANGING van een ACHTERPORTIER

- Demontage -

Laat de ruit zover mogelijk zakken_. Verwijder de ondersier-
strip van hetportier (RM 831).
Verwijder de bekleding en de nylonbespanning (RM 834). Ver-
wijder de trekstang en maak de 5 bouten van de schàrnleren los

- Montage -

Dit geschiedt in omgekeerde v01ggrde

0,90 Totale t!id RM tmt-886-3

Eventuele toevoeging -

0,25 Afhangen van het portier.



886A

boven scharnier van binnenzijde gezien

:/! : '
' , 1 ' middenstijt ; . .: /"

!/"_0 / sierlijstklem ,/_/ / /

-_-- 2--....----»«_ _ _,

o
onder scharnier gezien vanaf binnenzijde

\'!,..,.._«""î'°°I

! \ / _í ! : Æ---___.._

':i _ ...... " Fil. 81

t

le. 88

\



MOTOR-GEREEDSCHAP !

îl

DAG - Gradenboog DAL- Blok en stempel voor DAM- Steun voor cylinder-.
voor distributieafstelling demontagevan klepstoterrol-asje montage

Gebruikt in R.M.: 132 Gebruikt in R.M.: 151 Gebruikt in R.M.: 110-144

DAP- Trekker voor achterste DAR- Klem voor zuigerveren DAS Hefboom voor cylinder
Krukaslager demontage

Gebruikt in RM; 108-140
Gebruikt in :R. M.: 148

Gebruikt in RM; !08_1_0.

Deze onderdelen zijn Verkri jgbaar bii onze afdelingonderdelen.



2 MOTOR-GEREEDSCHAP

DAT- Blokkeerapparaat DAV. Centreerstukvoor DAW Trekkervoor zuigerpen

voor vliegwiel, distributiedeksel Gebruikt in RM: 14.3

Gebruikt in RM:108, 113, Gebruikt in RM: 131-132

117, 128, 132,136, 139, 140.

J

DAX. Steunvorken voor DAZ Spanner voor DEB- Manometer voor controle
olie- en benzinedruk

drljfstangen Kleptorsieveren

Gebruikt in RM: 140. Gebruikt in RM 110-144 Gebruikt in RM: 115

Deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij onze afdeling onderdelen.
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MOTOR-GEREEDSCHAP

DEG - Mal voor opstelling aandi'ijfas DEQ -als DEG DEF - Trekker voor krukastandwiel
stroomverdeler L Doch zonder demontage van Gebruikt in MR: 132

Gebruikt in RM: 113 en 114 boven-carter
Gebruikt in RM; 1131114, 117i 152, 153

DEL- Stempel voor montage van DEH. Sleutel voor klepafstelling
achterste oliekering

Gebruikt in RM: 147 Gebruikt in RM: 107-131-132 DAY - Meetapparaat voor krukas-
lengtespel ing

Gebruikt in RM: 148
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MOTOR-GERËEDSCHAP

0 :I

__ _ belångri jkitë,l-

,._r"_'_ maar __ belangrijkste

• 12 .. .m p

,,,
«A A ,- " _ __ i ...................

:-I Iì: . •.... -

_,_ '__ï_

, , , "_« ,,eeÆ _i,, L,_I-• .._ .:_Y_

8 ,_r, 8_ _'_ _ tl _ 22 J aluminium plaat van 1.5 mm
m _ _ _ - , F"" _1_ _'_ - "

plaatstaai3 mm »laatstaal3 mm

kalibers voor het plaatsen der kleptúimelaarassen steunpIäat voor zuiger

Gebruikt in RM: 104 ( Kaliber A voor de hoogte 38, 5) Gebruikt in RM: 108

: Kaliber B voor de hoogte van 16, 5 )
..

. . Ir

:}- _, _, staal (vouwstaal)-

Beitel ( voor het borgen der moeren ).
'_\

Borging van de moeten van het achterste lager_. Borging van nokkenastendivielder bouten het

_! !I
Borg_ngvan de moer van de lagerkap in

' versnell ingsbak- differentieel-
.4 : Gehard gedeëlte '_........... D :_ _ flO

,11 . _OO



•- IJ:_ MOTOR-GEREEDSCHAP $

.. DOORSNEDE b-b bevestiging met bouten M 18 _ :"z/'Z'_Z-_..... 6

6 bout«n M 8«.,__ .,.Cd," ,''-+-''.z''-\ - gaten van,g lOmm

._ - _lil__._-ç___H_ -
_",,il'k\_-_- _'i afneembaarlager " ,._,.._T/.j

_lX\

560 _ _ -

3 .bouten M 10:,,__0_I_
................"' .................._i ,,,_i _ -_.. .

/ gedeelte'_í_íí_'_i _ U-bal.k ' Iï

•DOORSNEDE , J

a-a

\



6
MOTOR-GEREEDSCHAP

i_ _,_k--_-- '_) "DIT"-Sleutel voor uitlaatspruitstuk

Gebruikt in RM-108-124-135-146. enz.

09 _ 0

¢84 0
-0»1

1 ¢ 12

,' .•
/ ,_.___20 _._,_._ 160 _,

Verende klepjes monteren
in de pen.

Pen voor het plaatsen van de verende klepjesI

van het oliecircuit in het motorcarter.

Gebruikt in RM 153.
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MOTOR- GEREEDSCHAP

huis van_ 76/'80

' _ _ 2 mm plaatstaal

| J I I Uitelnde gesmeed attentie: Sluit het _at af alvorens d_,

i ;
li ! ..... :1
JJ-\ • 'L

., _ ' • . L I Gereedschap voor het reinigen van_ _i -: . de olieslingerplaten van de krukas.
II

Gebruikt in MR - 150
Q

Belangrijkste maat-_
vierkanteplaat100 _, -_-

..,_ -- i _ _ .......... '............. _' i

Belangri jkste maat._3, 5. í_ _I 5 ___ /• [..
& ,

-1 I• t |

TôLe acteP 80/10

Kaliber voor het opstellen van de .spannlng
il | .

van de klepveren.

Piaat voor cylinderdemontage _Gebruikt in_RM - 1.4.4
Gebruikt in RM; .145
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MOTOR-GEREEDSCHAP

I !_.:_ -____lial

-i

DAE- Trekker voor differentieel DIV, Sleutel voor aftapstoppen

lagerso Motor en versnellingsbak

Gebruikt in RM: 219

TAX. Trekker voor diverse lagers.

Gebruikt in RM - 219
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MOTOR-GEREEDSCHAP

, L I '

iVALSE LAGERSVOOR AFSTELLING

BAK (GEBRUIKT IN RM 221)

"DIB - A"

;' DIB- B"

"DIB- C"
«

"DIB- D ''_

"DIB-E"
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_ MOTOR-.GEREEDSCHAP

i

.Jll

bovenas van versnellingsbak .oyerdrive- tandwiei
(gebruikt in RM: 221-222)

DAC - Afstelgereedschapvoor plgnon en kroonwiel bevattende: :( gebruikt in RM: 221-222 ) 2
2 delen gemerkt '*DAC"
2 stelbouten gemerkt * "DIC"
2.ste!bou.ten gemerkt ** "DAC"

• Voor afstelling der versnellingsbakken van de
PL 17 typen dient men het onderdeel "DAC"
en de stelbout "DIC" te gebruiken.

Wanneer de nonius 0 aangeeft is de afstand:
A = 40, 5 en de afstand
B = 50, 95 mm. J_ll
(zie RM 221 - 222)

• * De stelbouten en delen gemerkt "DAC" moeten worden
gebruikt voor de versnellingsbakken van de typqm:

DYNA X 87 (voor 1954)en DYNAZ (1954 tot 1959)_
Wanneer de nonius 0 aangeeft is de afstand

1»

A = 37, 5 mm DEX Hulpstuk voor montage oliekering DEN Kruispen çoor reducteur-demontage
B = 44.,5 mm . van versnellingsbak "

(gebruikt in RM, 211-221-222) (gebruikt in RM: 221--222 )
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- GEREEDSCHAP VOOR VERSNELLiNGSBAK DIFFERENTIEEL -
IJzerdraad
_4 mm

¢ In te gravïen merkteken.
/

I

g i Il l_,l
|

I _ 57,5q

_..¢40 maxi

¢ 26 Kaliber ter controle van de.di.kte!v,on de

¢ 18 koppelingsopvoering aancvliegwielziide. _
Gebruikt in RM: 216.

d'ikte 3 mm

trekker voor het achterste_lager
*'van de tussenas.
Gebruikt in RM: 219
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- GEREEDSCHAP VOOR VERSNELLINGSBAK DI_FF,ERENTIEEL -

I

I

I
I

I

I
C
c,i
,,4

3 :lJzerdraad

'- Gereedschapvoorhetverwijderenvan
de Ioopring van het druklager van het
kroonwiei.

Gebruikt in RM. 219-221..

staal _

í _//,,J-..,. / -
..!.... . , .__ _1

jí/ i

I U'Jr'UT'%._bouten van 4 (236142)

-2ò_ _ Pen met stelblok ter controlevan ¢ontactvlak van de versnellings-i Valse as ter controle van de
' bak. gaten van de frictie-vork.

Gebruiktin RM:220 Gebruiktin RM:220
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- GEREEDSCHAP VOOR V_RSNELLINGSBAK DIFFERENTIEEL -

- _ _1/_/_ i "

; Y

4 î _ - .._f_-_ __ i I,Ti'1, -, _///////////////////////_'//////I/__':_///7/////////J////A=_ ' ' '-
- " " " ..... " " • I| A

• / ! !

moer ...., i ,t "

j 4 gaten 8 mm_- A _ _,!

@ ,- l voor beyestiging l
, op werkbank '.: i

Moet..H 80-!2 ç T

......... z:;::__ i I A

i I /_ì._ I u\_-1,Steun met pignonafdruk in Iood voor de- en montage I _-_ _ X ' t Le"! I '&
van de blokkeerring van het pignon.

N.B..-Gebruiksleutel DAH (blz. 10) voordede- _ _ 20 _ : X o 20 4 j _ ç_2en montage van de bl0kkeerring. _ - -
"X _ /Te maken in twee-voud:

1 voor pignon met 10 tanden (10 x 24) gesoldeerde rond!ng
1 voorpignon met 11 tanden (11 x 24) trekker voor aandrljfflens

Gebruikt in RM: 221 " Gebruikt in RM 21]
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- GEREEDSCHAP VOOR - EN ACHTERBRUG

)

r/

S_SG'DG

DEW Trekker Voor wiel-
lagerhuis.

Gebruikt in RM - 305 - 323

, LIX Apparaat"voor statische
uitbalancering der wielen.

Deze machine wordt ge- TAX Trekker voor binnenring
leverdmettweeschijven van wiellager
passendeop de meeste Gebruikt in RM - 305 ,- 323
wagens. (reeds vermeld op blz. 8 gereedschaplijst)

Gebruikt in RM.-301



:1S

- GEREEDSCHAP VOOR - EN ACHTERBRUG -

DID Trekker voor blad-
veer bussen.

Gebruikt in RM - 309 - 311

onderl egr.lng: veer

i -
:., _ -- :: : I

Voor het verwijderen van de bus, houdt men het
halfplatte uiteinde van de as met een sleutel
vast en draalt men de moer zo ver aan tot de bus
geheel verwijderd is.

- veer,

_ _ .ónd'rlegrlng:.-

_ l Y×"« _ _ I__L -- gï"

C J_/,/_////////;._/////;j _---"......................I _ bui
ç

DET Trekker voor naaldlager
van achterwieldraagarm

: Gebruikt in RM - 325 - 326 - 329
ç,

Plaats voor het monteren van de bus, de onderlegring
tussen de bus en het u|te|nde van de as; houdtde as
vast terwijl men de moer aandraait tot de onderlegring
(1) de veer raakt.
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- GEREEDSCHAP VOOR - EN ACHTERBRUG -

OPA Contrôle van het uitspoor
Gebruikt. in RM --4.06

Contrôle van de vlucht
Gebruikt in RM - 312

Contrôle van de fus_epenhelling
Gebruikt in RM - 315

m . « . i ....

/..-..
_:_.._ . _.._.-_. 1-:-_,;-_--ç-__:-------Z-----.-ï---5_.ç;_

LAV Apparaat voor het meten DEA Kaliber voor hoogte-afstelllng
vanhetuitspoor. Gebruiktin RM- 329Gebruikt in RM - 315
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.- GEREEDSCHAP VOOR- EN ACHTERBRUG -

_, 12o . ._1
I-¢ e2 .

Bronzen bus voor het ver-
rangen van een schokbreker-
rubber.
Gebruikt in RM - 317

°

/ _ fi2_5 ....• « çl _i_

• 7_ "
Kaliber met schietlood
voor afsteiling van de

• Plaat voor het blokkeren vlucht.
der wielnaven. Gebruikt in RM - 312
Gebruikt in RM - 304
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- GEREEDSCHAP WIELSPOOR -

Apparaat ter contrôle van het uitspoor
Gebruikt in RM - 406

,,,
II _ I tl !

- .i_',ìIl Ií ,
• ;_«.'î II í

[

: ,,..'l. ,,,,,
.... , :.... )

DER Sleutel voor afstelling
spoorstangen LEV Meetapparaat ter contrôle

Gebruikt in RM - 406 van het uitspoor
" Gebruikt in RM - 406
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- GEREEDSCHAP REMMEN -

, ,,, ill_l:,!!llllJ

i, i ii

Gereedschap voor het demonteren
der remsegmenten
Gebruikt in RM - 508

_,_i ,,,í_,,,,+,, _,,,llllllJII!!.î,,!,,__._._,,,,
I I _" " I I J'!J : l!" i l.Ji_ i,' I | :+ID

+"!_!,!, J_,_ '_I! ......

Lockheedklem voor het bijeenhoudender Gereedschap voor het Ioshaken
wiel remzulg ertjes van de remschoenveer -
Gebruikt in RM - 504 Gebruikt in RM - 504



• 20
GEREEDSCHAPBRANDSTOFSYSTEEM

"«

Popnagelstang " :__

ingvlak , 57
"_ _ -- _ viotterkamerniveau

' voor carburateur 38 N DIX

vlotter _ Gebruikt in RM - 604

nive_u_ _.

_ :- L 22 - _ rood fe verven gedeelte
«, 6 I _ • " 8 ol/
i, • ' " ._ "'_ . _ i /

_ !!...._.I_... I. , _.... i'" "" I _" î__»L/1!__, 5,5' _-_ _ :_1 p!ast,c sla£1g. -
ç.. _ .... _ ,_. ,_. = . _.. 1.Ox12 L-'50 ong..

--, , .._L.............----i--4

"." _çj< _. , "43 Á_7__!.' klemband
i koperen pijp

iiii_ii_/, / . Ve_indlngsstuk-" ter controle" " aansluitstukje lengte ong, 75.;

IIIIIIIIk---/ van het vlotterniveau van een :log.2it5 . _ itebepalen plaats op deIIIIIt111-_'- . 36 WIM carburateur \ r carburateur (tegen •de
_J plaat Gebruikt in RM-604 _ t8 _,_ I

plaat . Gebruikt in RM- 61. «_!1...»_7T_._ plaat) vóör het solderen111 de buls op het aan-

í _._ .slultstuk]e.1_ _ _ ,..

-_ .__ " .gewijzigde boUt ¢ Il SI gewljzlgde hoofdsproeier
_,/ fiberrlng" 36 WIM

R = CA 14 mm
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- GERE.I_DSCHAP ELECTRISCHE UITRUSTING -

y

staalplaat _

J 1,5 Çm _r

I :

82

Kaliber voor afstelling van
een bendix ( startmotor met _.
relais Ducellier )

* • " _ c
Gebruikt _n RM - 704

Contrôle lampje voor afstelling
van het ontstekingstijdstip.
Gebruikt in RM - 708



- GEREEDSCHAP ELECTRISCHE UiTRUSTING - 22

gebogen gedeelte dat-

tegen delstuurkolo mrust, y " " . . ' .i

Deze fekenlng is0p ware gr0offe en kan
worden overgebracht op transparant teken-
papier waarnaeen plaatijzeren taal van
0, 8 mm dikte kan worden vervaardigd. MAL VOOR MONTAGE

Gebruikt in RM - 748 IVAN EEN TOERENTELLER

«

• : i_ • i i i
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CARROSSERIE GEREEDSCHAP

brede rondO,ring vaÇ 5x25x2

t:apboutvan 5

half plat half plat

r-5

ii,

,._ 60
vi erkant :van 14xl 4

bout van ó _-ï_'_ __r van î •

verz°nkenaan ___._L :_ :.. i

eenulteinde_ __
I _ .hoeke.n- , j \ .-"'lí
I I enigszins_ ,bogt vqn.80 - 90 kg

I z2_/ afgeschuind I 14 öp'ëën önderleg plaat
j.L_j_ _ "__'_ gelast.

Gereedschap voor de de- en
montage van de kofferdeksel
veerbussen.

Gebruikt in RM: 855

Gereedschap voor de
montage van de bekle-
ding der deurstijlen.

Gebruikt in RMi 849



24

CARROSSERIEGEREEDSCHAP

Schuin afgezaagd
uitei_de _ _ 540

f_.................... ç _ _riSchr°evendraa!er_ _\_ _')

' vorken

_-_---ï_'_«z_"_'__._«_ j . _T iwaarin,terkaPterusten,dek°mtm°-

4×5

_"_'_"',- nylondraad L9 _ 70
' ,I_3 L-I, 70 m.

- ç

Gereedschap voor de montage îBreng de X
der voor- en achteruit sierranden, en bepaal de

stand van de vor- \,
Gebruikt in RM: 823 ken. \

_ï_/toçr.H 80-6

Vorken

welke op

de bumper
steun komen
t e rusten.

A Steun voor het vasthouden van
- • een geopende motorkap

Gebruikt in RM: 807-815,

Qo ._. _ Gereedschap voor het demonteren

Iî_ë)- " : der scharnierpennen van de koffer
Qo 8,5, l'_.. Gebruikt in RM: 859
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CARROSSERIEGEREEDSCHAP

Houten steun voor de demontage
van de motorkap.

Gebruikt in RM: 815_ '_

De omtrek van de steun zoals op
deze tekening op ware grootte is
afgebeeld kan worden overgebracht.
optransparant papier en vervol-
gens op een houten plank ter dikte
van 24.mini
Voor de demontage van de motor-
käp moeten deze twee houten steu-
nen in combinatie op blz. 24 be-
schreven motorkapsteun worden ge-
bruikt.
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CARROSSERIE GEREEDSCHAP

.:,,:, i ::i _ml a0
IIHatHU I J I Illll

DAB -Montageklem voor veren van
portierophouder.
Gebruikt in RM: 84-4-.

_:: sleutel_ "' --_S::'''_
i Sleutel voor portiervanger ' ratel _ _s:-_'_ /

opstel ling,

Gebruikt in RM: 840 _), ....vastgesol-

deerde PI _I

moer H80-6

Uiteinde van de kruisschroeven-
draaier gesoldeerd op de onder-
legring.

Speciaal uiteinde van
kru isschroevendraaier
Gebruikt in RM: 863 A:'
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GEREEDSCHAP,WAGENSTEUN

Rubber

Aan de voorzijde

40x 25x4

_ . / / 1 , , Crick
Voor het plaatsen der wagen op steunen -
dient de crlckonder de onderste bladveer
worden geplaatst en vervolgens de wagen
z0vèr omhoog te worden gebracht dat de
steunenonder de op de lan.gs!iggers_gelas- _..
te schotels komen te_staan, ---'-

/
/

/

..°

J


