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HOTOR

V00RNAAMSTE B_EN_RKEN

Twee tegenover elkaar liggende cylinders (FLAT-TWIN)
Viertakt-motor.

Bor ing .................................... " 85 nm
Slag :_.............................. 75 mm

, Cylinder inhoud 851 cm3
Compressieverhouding ........ = ......... I : 7.25
Effectief vermogen ..... ; ............. 42 pk x 5000 t/m
Toerental (maximaal) ................5400 t/m

Topsnelheid .............................. 125 Km per uur '

õ KLEPPEN

õ Kopklepmotor, bediend door concentrische torsiebuizen en staven.
ö
_>

KLEPTUIMELAARS:
D
z

met hydraulische speling- opheffingò
z

T. KOELSYSTEEM : lucht
ad

i «
YM

o CYLINDERS : type monobloc

KRUEAS EN DRIJFSTANGEN-: gemonteerd op cylindrische rollagers
(pate.t PA AaD)

æ

I

SidERING : door oliepomp (ligt onder oiiespiegel)

VOEDING : door benzinepomp en Carburateur ZENITH 36.WI

DISTRIBUTIE : door visgraat-tandwielen

INHOUD _,IOTORCARTEH: 2 - 2 ltr. (tussen mini en maxi 1 ltr.)

VISCOSITEIT : Zomer : SAE 30
Winter : SAE 20

p

./"
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MOTOR-CARTER

BESC_-_IJVING

Aluminium motorblok.

Het motorcarter en het onderste «oiiecartor vormen _n geheel, m&ar zgn

van elkaar gescheiden docr een _zand (type: droeg-carter).

Door twee gaten in deze v«and ontstaat een verbinding tussen de boven-

ste en onderste gedeelten van het carter.

Een pi_pje verzekert het terugvloeien van de olie vanaf de bovenkant

van de d_presseur naar de bodem van het carter.

Het ondercarter is voorzien van koelribben.

KEUKAS - DEIJFSTANGEN

ô
õõ .... De krukas bestaat-uit drie gedeelten, samengevoegd door t_enperatuur - _
õ
o verschillen en heeft twee tegenover elkaar liggende krukastappen,
o •
>

waartussen de, van speciale lagers voorziene drijfstangen (Patent PAN-

_o HARD) draaien. Deze speciale drijfstanglagers bestaan uit draasro!len
Z

ò en afstandrollen, die zonder wrijving over elkaar lopen•
Z

Bovendien zweven de afstandrollen tussen de krukastap en een cirkel-

x vormige keel die tevens de draagrollen geleidt in hun zijdelingse be-
o

weging. Dit systeem siuit elke vfri_ving uit, dus ook slçtage en ver-

hoogt zodoende de levensduur van de motorLu , •

Twee spatplaten op de krukas gemonteerd,.vangen aan weerszijde van de

O krukas de spatolie op. Een in de krukaswî, ngen gehoord kanaal voert de
olie naar de dr_fstanglagers. De krukas wordt gedragen door 2 cylin-

drisohe rollagers, _n in het carter, de andere in het achterdeksel

(dit kan gedementeerd worden). De binnenringen voor het voorste en

achtersto lager maken deel uit van de krukas.

(diameterspeling = 0
Iírukas [lengtespeling 0 tot 0.08'

(diameterspeling = 0
Dr_jfstangon [lengtespeling 0.09 tot 0.1S

(Teks% behorende bij afbeelding I)

- Mo%orcarter 5 - Afsluitring van kogellager

2 - Erukas 6 - Drijfstang

3 -Spatplaat 7 - 2 Rollenl_gers (Patent PANHARD)

4 - _ollenlagqr _ ./"
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De zuigerpenbus in de drijfstang is zwevend. Deze bus is van brons. De

krukas en het vliegwiel zijn apart gebalanceerd, men kan dus een comple-

te krukas vervangen en toch het oude vliegwiel monteren en omgekeerd.

OPMERKING : De krúkas en de drijfstangen vertegenwoordigen _4n geheel

ingeval, van beschadiging kan dit weer in orde worden ge-

maakt in overleg met onze Afd. PD.

Afstellen van de lengtespeling van de krukas :

Ingeval het voorste of achterste lager vernieuwd moet worden, gaat men

als volgt tewerk :

(LEES V00RALMEDEDELING DYNA 12)

le. Verwarm het carter met een gasbrander

20. Monteer de buitenring van het voorste lager, overtuig U ervan

ò dat deze zover mogelijk in het carter zit. Plaats een gewicht op

......... de lagerring zodat deze zich bij afkoeling niet kan verplaatsen in "_
õ

de boring van het carter•
o

3e. Laat het carter langzaam afkoelen.

= 4e. 01te het voorste lager en steek de krukas er in.
Z

ò 5e. Stel de lengtespeling van de krukas af.
Z

6e. Mon%eer in het achterdeksel een proeflager waarvan de buitendia-
I
u meter iets kleiner is dan normaal.
u_ f_

7e. Monteer op het vliegwielcarter een mee%klok, met de meetstif%

«õõ rustend op het uiteinde van de krukas. -

8e. Bepaal de bestaande lengtespeling.

9e. Men stelt de speling af door toevoeging van stelringen _ussen het

lager en het achterdeksel.

10e. Vergelijk de dikte van het proef lager met de dikte van het te mon-

teren lager. Verwarm het achterdeksel en monteer het nieuwe la-

ger.

lle. Overtuig U ervan dat het lager tegen het einde van zgn bering

zit. Plaats een gewicht op het lager en laat het deksel langzaam

afkoelen zonder dit op de een of andere manier te bespoedigen.

12e. Na de definitieve montage van het achterdeksel controleert men

de lengtespeling van de krukas.

Dik%e van de stelringen : 0.i0 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.50.

Montagekant van de voorsteen achterste krllkaslagers (metalen kooi die

als oliekeerring dienst doet metde grootste kantnaar binnen gekeerd.
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Principe van de afdicht'ing van het achterate lagerdeksel

Afbeelding 2

B

( i i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::_:: :: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • I _ ,"

J I iiii!_!:_:i!:i:i!:ii:!!:_i:iii!':iiii!!iii!!!!!!!!_!!i!i_iii_iilE!ii!_!_!Eî!_ii!ii:!iiíii_!i!ii:_!Si!iS_iii_iiîiiij_!!!!i I ;

0" _=r_ iii'::_:!_!_iiiiiiiiil_iiili_i_:_iiiilliiiiiiii_ii!ii!iiii::ii::iiiiii!i!i_i'_ii_i::!i__i::iii::iiiliiiiiii_iliiii_i_i!ilil!_i!iiy:iiiiiiiii!iiiiili_::ii:2:i!!_ _[
u _iiiiiiii!iiii!iiii!i!iii!i!i:::::::::::::::::::::ii!iii::iiii!!2:i::iii_ii::iiii_!::::i_ii!!_i!_iiiii::::i::i::!i_ii_i::!_ii_!!!_i_iiii!_i!i::iiii_i_i_,.I • I

• _,_ " "":'::""':":"':.....:+:'"":':':+:':'>:':":......:'_.'._.'_":"""""....:: ;;:"G_."_"_._F":"::'""

_ _ _ç,:':'!i';'"_?!'_?_'_'?_':':'"':'""_?F_:.-_ì_:'i:":':_':':i.._:':_'=l_:_:::::?_î_i_ì::._f,,_.J.

_ ======================================I '._.'_::::::':_:1r_ I ,':.':*::••_• ......:.-:....:.+:.:.:...:............ _ ':..'._......_ ".:.::.:::
_ //is' :':':_:ç!::_"":'"': ':............ ::: ::::.'_-_..'" I «k_._,..... :._'_- • _:':':':':': _-'_ _/;.-_/-_- ::; ............................. _ :::-._....._'_t , :_:: _,,.--_r_r ,

» . _ :;::::::. :::::::::::::::::::.:::...:::::::_ ._-.._._,:::::::::::::_ _:;::;:

°'° 4 "KçV
'_ f-\ !\ - X I i_ì'' ', :_ìl-"_-":Z-..,«

.,._O I
¥ _ _

I - Krukas

2 - Vliegwiel

3 - _evestigingsbout van het vliegwiel (5)
4 - Borg

5 - Borgring van de veerhouder

' 6 - 0psluitringen
7 - Pakking
8 - Veerhouder

9 - Afdicht eegment (Bollee 67 x 2.5)
I0 - Achterdekeel

11 -Stelringen van het achterete lager (lengteepeling krukas)
12 - Rollenlager
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(Tekst behorende b_i afb, 2)

PRINCIPE VAN DE AFDICHTING VAN HET ACHTERSTE LAGERDEgSEL

1 - Krukas

2 - Vliegwiel "

3 - Beves$igingsbout van het viiegwiel (5)

4 - Borg

5 - Borgring van de veerhouder

6 - Opsluitringen

7 - Pakking

ò 8 - Veerhouder

õ 9 - Afdicht segment (Bollee 67 x 2:.5)

o 10 - Achterdeksel
>

_ 11 - Stelringen van het achterste lager (lengtespeling krukas)

z 12 - Rollenlager
ò
Œ

» CYLINDERS

I

Lichtnetalon cylinders mei_ koelribben.
__ De cylinders en kop vornen _n geheel (type MONOBLOC)

Droge ohemises, warm te verwijderen.
t_

= VERWISSELENVAN EEN CRE_IISE:

le) Merk op de cylinder de positie van de uitsparing in de chemise
voor het passeren van de krukas.

2e) Merk op de nieuwe chemise het middelpunt van de uitsparing.

3e) Plaats de cylinder op een pijp met een iengte van ongeveer twee-
maal de lengte vsn de oylinder om de chemise in zijn geheel te kun
nen verwijderen.

4e) Verwarm met een gasbrander of soldeerlamp (zonodig m@t twee) de
eylinder, in hoefdzaak het bovenste gedeelte.

5e) Draai de cylinder om en profiteer ervan dat de c,ylinder warm is
om de nieuwe chemise in te drukken.
Laat de merktekens samenvallen.

ZEER BELANGRIJK : De afkoeling mag vooral niet bespoedigd worden.

_ e/@



A UTOMOB ILES TECHNISCHE DIENST

Blz. 6

ZUIGERS

De lichtmetalen zuigers zgn vertind, aan de z_kant gespleten en heb-

ben een bolvormige kop.

Diameter = 85 min.

BELANGRIJK : De zhigers geleverd door PANHARD hebben een spleet die

aan de onderkant over een lengte van i0 mm niet'is open-

gezaagdl Deze zuigers z_n erg gevoelig voor schokken en

de spleet mag niet verder worden opengezaagd alvorens de

zuigerpen gemonteerd is en de zuiger geheel is afgekoeld.

BIJ ELKAAR BEHORENDECHEMISES EN ZUIGERS :

O De keuze van de zuiger wordt bepaald naar de met een meetklok.'opgeme-
ten waarde van de boring van de chemise. Deze maat moet genomen worden

ò op een afstand van_ongeveer 58 mmvan de onderkant van de chemise en..E

o parallel met de uitsparingen in de chemise.
E
O

BIJVOORBEELD : IJk een comparateur met een micrometer op 8_5 mm en O.

0pgemeten waarde = 7.
D
z

ò Boring van de chemise = 85.00 - 0.07 = 84.93.
z

0P_RKING: Een ingeslagen c_fer op de doorlaat voor de zuigerpen (aan
I

de binnenkant va_ de zuiger) geven de honderdste mm aan van

de maar die, correspondeert met de diameter Van de boring

van de chemise. B_ bovengenoemd voorbeeldmoet de zuiger

dus gemerkt zijn 93.

PRACTISCHECONTROLE:

Na het bepalen van de zuiger in de chemise is het noodzakelijk het gl_-

den van de zuiger in de chemise te controleren. 01Je de boring van,de

chemise een weinig, de zuiger (zonder voren) moet vr_ tot op de helft

van zie baan naar beneden gl_den en moeilijker op het tweede gedeelte.

Indien de zuiger over de hele baan vr_ bl_ft gl_den ïs het in dit ge-

val aan te bevelen een zuiger met _gn punt hoger te nemen. Dus in-

plaats van 93 - 94 te nemen.

MONTAGEVAN DE ZUIGERS :

De spleet in de zuiger moet naar rechts gemonteerdworden, in de

draairichting van de motor, dus rechts als men voor de motor staat.

De linker zuiger heeft de spleet aan de onderkant.

De rechter zuiger heeft de spleet aan de bovenkant.
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MONTAGE VAN DE ZUIGERPEN_rEN :

Het inbrengen van de zuigerpennen wordt vergenakkel_kt door gebruik te

maken van een stempel, waarb_ men in het midden de zuigerpen'plaatst,

het voorste gedeelte van de stempel dient als verlengstuk van de zui-

gerpen. Gebruik een gasbrander of soldeerlan p. Verwarm de zuiger aan

de bovenkant tot de zuigerpen kan worden ingestoken. Deze moet vrO met

de hand kunnen worden ingebracht. Plaats de sluitringen tussen de

dr_fstang en de zuiger.

BELANGRIJK : Verwarm de zuiger niet hoger dan 80 ° C, de zuigegs zgn
vertind. Bespoedig de afkoelingrvan de zuiger niet. De

ò ......... zuigerspleet ma_ pas verder worden opengezaagd na algehe-

õ le afkoeling van de zuiger.

o

ZU I GERVEREN

D

z HERZEN : Monopole - BOLLEE

z

> Aantal per
Merk Dikte Zaagsnede Slotopening

z "_ zuiger

_ Vuurring

ïo metschuineafge- M 2.5 Schuin 45 ° 0.7 tot 0.9 1
binnenkant

Conischecompressie B 2.5 Schuin 45 ° 0.7 tot 0.9 2
veer

Olieveer M 4 Schuin 45 ° 0.9 tot 1.2 1
met groef Recht 1.3 tot 1.5

01ieveer Schuin 450 0.9 tot 1.2
met groef _ _ 4 _echt 1.3 tot 1.5 1

0P_PZçING : De conische zuigerveren hebben een merkteken H.

Dit teken moet naar de bovenkant van de zuiger gekeerd

zijn als de veer gemonteerd is.

Verkeerd gemon%_eerde zui_erveren veroorzaken een hoog

olieverbruik.

./.
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:':':':': I - Tuimelaarpen7-,_u i_erm oer :::::::::
8-Scharnieratuk van de !i!i!::'--i:. 2 - Kogelzetel

!_i!i_!ii _ 3- Stelrlngenk 1e p t u i me 1aa r ::i::iiii::!i -
9-Kleptuimelaar ::::::::: 4-- Kogel mes sluitstuki_ii!_iii
10-Drukveer van scharnier-- ::::::::::...... 5 Kogelveertje

« '.:,:.:,:......

Il-Kleptuimelaardeksel

12-Drukscbaal tje
__ Afbeelding 4
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KLEPPEN

Diameter kop Hoek Diameter klepsteel

INLAAT ° 43.5 120 ° 8

UITLAAT 41.5 120 ° 8.5

SPELING TUSSEN KLEPGELEIDER EN KLEPSTEEL :

KLEPZETELS : Inlaat : brons

Uitlaat : chroom-nikhel sisal

KLEPGELEIDERS : Brons, met borgveer.

Voor het vervangen van geleiders en zetels overleggen met P.D./

De klepzetels en de klepgeleiders worden.met stikstof gemonteerd.

ò Ingeval van %e grote speling in de k!epgeleid_r kunt U bij onze Afd .......

õ Onderdelen kleppen krijgen met een overmaat klepsteel van :
t9

ó 0.03 - 0.06 - 0.09 -Reparatie overmaten zijn 0.25 en 0.õO>

BELANGRIJK : Ingeval de klepgeleiders geruimd moeten worden moet dit
D

z gedaan worden vöórdat men de klepzetels opzuivert.

ò
z

SLUITEN VAN DE KLEPPEN

Het sluiten van de kleppen gebeurt door torsiestaafjes en torsiebuizen.

ò (Tekstbehorendeb_iafb 3)

1 - Bovendékse] 4 - Bovenlager

2 - Torsiebuis 5 - Naaldrollen
3 - Torsiestaaf 6 - Leviet

WER_[ING :

Door de druk van do nokkenas en door tussenkomst yen de klepsteter en

klopstoterstang bedient de kleptuimelaar de klep.

De leviers van de kleppen zijnmet elkaar verbonden door torsiebuisjes

en een torsiestaaf. AIs de in!_athle_ opent, komt het levier van de

uitlaatklep onder _ruk en houdt de ui%lp, atklep teken de klepzetel ge-

drukt.

AANWIJZING : Aan het uiteinde van het levier voor de klep is de druk:

bij gesloten klep ongeveer 20 _g

hij geopende klep 40 K_

(zie afbeelding)

_ ./"
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Sluiten van de kleppen

z

3

• _ r . .....

o

o
-- v --

w

Z

6

F

I - Bovendeksel
2 - Torsiebuis
3 - Torsiestaaf

4 - Bovenlager
- Naaldrollen

6 - Levier
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KLE PTU IME LAARS

De kleptuimelaar wordt alleen vastgehouden door de klepstoterstang en

door contact op de klepsteel en wordt z_delings geleid door een ver-

dikking, die 'in een op de kop gemonteerd geleidestuk schuift om zo-

doende de druk op te heffen die ontstaat door de z_dellngse actie van

de klepstoterstangen.

De z_delingse speiing van de verdikking van de kleptuimelaar wordt

bepaald door opvulplaatjes van 0.05 mm.

De speling moet 0.10 tot 0.i5 mm bedragen.

e
KLEPS T0 TERS

ö Deze z_n van aluminium en aan het einde voorzien vaneen rolletje,

õ dat over de nokken van de nokkenas looptç3

>° Het rolletje moet vr_ kunnen draaien en mag geen speling op haar asje
hebben

Œ

ò DISTRIBUTIE.
Z

Inlaat opent voor b.d.p. - 26 ° tot 29 °

Inlaat sluit voor o.d.p. = 57 ° tot 60 °

Uitlaat oçent voor o.d.p. = 57 ° tot 60 °

Uitlaat eluit na b.d.p. = 26 ° tot 29 °

Practische sgeling : Inlaat en uitlaat 0.15 mm,

Theore_ische çpe!ing : Inlaat : 0.68
Uitlaat : 0.63

Z_delingse speling van de leviers van de klep : 0,10 tot 0,15 mm.

De distributie geschiedt door visgraattandwielen.

Het krukas tandwiel is van staal.

Het nokkenas tandwiel is van eeleron.

CONTROLE VAN DE DISTRIBUTIE :

De gemakkel_kste manier is om het voor-openen van de inlaat te contro-

leren. Stel b_ een eylinder de kleppen af (theoretische speling)

0.66 + 0,I0 - 0,78.

Steek een voelermaat van 0.10 tussen de inlaatklep en de tuimelaar en

draai de motor in de draairichting. Houdt op met de motor te draaien

op het juiste moment dat de voelermaat niet meer moeil_k tussen de

kleptuimelaaç en de klep heen en weer kan schuiven.

./"
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01ievulpijp SAE 30

.í.J . Dr oog carter I__.
a"r |_

_
01iecar_er

Filter

_ .

I 'Oliepomp

R.J,ll. . .. - ll.J,ll.

] r ' 1V,,rdeelklep R.J.ll. Voorkant Achterkant Verdeelklep [l.,],[I.
w

I [ I

Rechter Linker ,

' drijf_tang,, drijf.tang ii, I
Li chters tangbu izen ' ' L ch iers tangb,llizen

! !
iRetour " Retour

door stoters door stot,ers

.I

R.J,[I. = r_glage jeu hydraulique of wel

hydraulischeL, regeling van tuimelaarspeling

l

01ie-circulatie

. Voorrengs- circulatie
~,

-. Normale-e irculatie

L
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CONTROLE VAN DE DISTRIBUTIE (Vervolg) :

Con%roleer het aantal tanden dat men van het bovenste dode punt ver-

w derdi,(b.d.p.)

AANWIJZING : Een %and van de startkrans is ongeveer gel_k aan een

hoek van 3o27 ,

SME E R S C HEMA

• Olievulpijp Olie SAE 20

Droogcarter SAE 30

O Oliecarter 'Filter

ò 01iepomp

..... " ......... Verdee lklep_R,J,H.--- "o

R.J.H. + R.J.H.
> Nokkenas

Verdeelklep RJH Voorkant Achterkant Verdeelklep RJH

z_ Torsiestaaflagers Voorste kruk- Achterste Torsiestaaflagers
ò as lager krukas lager
Z

Kleppensmering Kleppensmering
Rechter drijf- Linker drijf-

Lichterstang- Lichterstang-
buizen stang stang huizenh-

C_

Retour door- Retour door_-
stoters s%oters _c_

R.J.H. + = r_glage jeu hydraulique ofwelhydraulische regeling van tuimelaarspeling.

.(Tekst behorende bii afb 5)

OLIE-CIRCULATIE

V00RRANGS- C IRCULAT IE

NORMALE- C IRCULAT IE

I

S-MERING

Het ontwerp van deze motor (draaiende gedeelte gemonteerd op rollen-

lagers) staat een lage oliedruk toe.

200 gram b_i 4000 toeren p/m. Temperatuur 80 ° C.

0LIECIRCULATIE : Bestaande uit 2 circuits :

- voorrangs-circulatie

-. - normale-circulatie. ./"
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' VOOtLqANGS-CIRCULATIE :

Hydraulische spelingopheffing.

De voeding voor de voorrangs-circula_ié bestaat uit een directe lei-

ding vanaf de oliepomp naar het 3 weg verdeelstuk voor hydraulische

spelingopheffing. De°olie gaat door dit kanaal dat voorzien is van een

gag dat door een klepje wordt afgesloten.

NORMALE CIRCULATIE :

Deze wordt afgetakt van de voorrangs-circulatie; als de oliedruk in

de voorrangs-circulatie voldoende is, opent het kIepje zich om olie

door te laten voor het smeren van het voors_e en achterste krukas la-

de de distribu_ietandwielen, door middel vanger, dr_fstanglagers en

een geboord kanaal door de nokkenas.
"

_ ...... 0p=elk 3 weg verdeelstuk, gemonteerd op de cylinders, is ook een

_ olie-doorlaa%klepje gemonteerd en hierdoor worden de torsiestaven, de
ç

kleptuimelaars, de klepstoters, enz., gesmeerd.

CONTROLEVAN DE 0LIEDRUK 1 :
Œ

0 1 - Demonteer de aansluitboutvan het 3 weg verdeelstuk.z
2 - Monteer met behulp van een speciale aansluiting DEB, een manome-

I
u ter. r

3 - Start de motor, toerental 4000 t/m temp. 80° C. De oliedruk mag

nu niet onder de 200 gram aånw_zen.

4 - Ingeval de oliedruk niet voldoende is, c0ntroleer dan :

a) de z_delingse speling van de kleppen-leviers,,deze moet liggen
tussen 0.10 en 0.15 mm.

b) de oliepomp zelf.

OLIEPOMP

Tandwielen met rech%e vertanding.

Kenmerken van het kogeltje en veertje voor ontlasting van de oliepomp.

KOGELTJE: _ _ 6 mm.

VEERTJE: Onbelas/_e lengt_e 13 mm

Aantal windingen 6

van het staaldraad 0.6 mm

_/buitenmaat 6 mm

Ingedrukte lengte van de veer onder een druk van

0.700 Kg : 8 _+ 0.4 min.
ç
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(Tekst behorende b_ afb. 4)

7 - Zuigermoer 1 - Tuimelaarpen

8 - Scharnierstuk van de kleptuimelaar 2.- Kogelzetel

9 - Kleptuimelaar • 3 - Stelringen

10 - Drukveer van scharnierstuk 4 - Kogel met stuitstuk

11 - Kleptuimelaar-deksel 5 - Kogel-veertje

12 - Drukschaaltje 6 - Contramoer

HYDPAULISCHE, 0PHEFFING VAN DE SPELING

De werking hiervan _ordt verzekerd door een directe olietoevoer vanaf
t • - _ .

de 'ollepomp.

õ De olie_wordt aangevoerd in _het gekalibreerd_ bovengedeelte van de

õ .... _%uimelaarpën van de kieptui_helaär,--drükt de: koge'l _weg die voor het

5_ terugvloeien van de olie zorgt en komt in de tuimelaarpen, bevoor-O

raadt de kamer van het scharnierstuk en houdt deze onder druk; de

olie loopt dan tussen het scharnierstuk en de stelmoer en verzekerdZ

ò een blijvend contact van de kleptuimelaar met de klepsteël.
Œ

Bij een laag toerental van de motor (stationair) is de oliedruk niet

voldoende om de kleptuimelaar_ln cantact met de klepsteel te houden,

hiertoe werd een veer geplaatst tussen het deksel en het scharnier2

stuk van de tuimelaar om het tikken van de kleppen zoveel mogelijk te-

gen te gaan (zie afb. 4).

0NT LUCHT ER

Het afstellen van de ontluchter is zeer belangrijk _at betreft het

olieverbruik van de motor.

Het doel van de ontluchter is een zekere onderdruk in het carter %e-

weeg te brengen.

WERKINGSWIJZE :

De twee zuigers van de motor werken als eën pomp.

Een draaiende ontluchter is gemonteerd om overdruk te voorkomen,

waardoor olielekkages zouden kunnen ontstaan

Als de zuigers zich verplåatsen van het laagste dodo punt naar het

hoogste dode punt ontstaat er onderdruk, want het carter is lucht-»
dicht (rechthoekige openingen in het bovengedeelte van de aandrijfãs

voor de stroomverdeler afgesloten)• /.
..
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WERKINGSWIJZE (Vervolg) :

Als de zuigers zich nu weer verplaatsen van het hoogste dodo punt naar

het laagste dodo punt, dan vallen de openingen in de ontluchter samen

met de openingen in het huis van de verdeleras en is de druk in het

carter weer gel_k aan die van de buitenlucht.

CONTROLE : of in het carter onderdruk heerst.

Met behulp van een plastic-slang van 2 Meter, waarvan het ene uit-

einde _angesloten wordt op het gaf van de oliepeilstok en het andere

uiteinde in een bus met water wordt gestoken, contròleert men dit.

Start nu de motor en breng het toerental op 3800 tot 4000 t/m.

Het water moet nu in de plastic-slang st_gen en zich op een bepaaŒde

hoogte stabiliseren, zonder dat het weer terugloopt.

õ Is dit niet het geval, dan moet mende afstelling van de ontluchter ,

o controleren met behulp van de stelplaat No. 329048 en de zuiger in

o zgn hoogste stand, einde compressieslag.

ACHTERSTE AFDICHTING :
D
Z

ò De afdichting aan de achterztde van de krukas wordt verkregen door

een metalen afdichtingsveer, die in de groef van een aluminium ring>

gemonteerd is en door een rubber pakking. Deze ring, die tussen kruk-

as en vliegwiel geplaatst is, _ordt opgesloten door het vastdraaien
O

van he% vliegwiel.

CONTROLE VAN HET AFDICHTSEGMENT :

Vlakheid en draagvlak (met lichtbak)

Speling van het segment in de groef : 0.05 tot 0.i

Speling van de zaagsnede : 0.05 tot 0.2 "

Controleer of de spanning van het vliegwiel tegen de rubber pakking _

ring voldoende is, vérhoog zo nodig de spanning door het plaatsen .van

spoelringen tussen het vlie_iel en de rubberring.

Deze moet b_ het vastzetten van het vliegwiel 0.7 tot i mm worden in-

gedrukt.

AFSTELLEN VAN HET 0NTSTEKINGSMOMENT :

N01_ALE BENZINE

2_ rand vliegwiel voorontsteking v66r het bovenste dodo punt (merkte-

ken, centerpunt op het vliegwiel).

Stelplaat van de stroomverdeler in de stand na-ontsteking. ./.
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SUPER BENZINE

5 tot 6 tanden vlie_viel voorontsteking vö6r het hoogste dode punt

(P_m). Stelplaat van de stroomverdeler in de stand na-ontsteking.

Contactpunten afstellen op 0.4 mm.

BÒUGIES : _archal 84 SH net lange schacht of Champion NA i0

Electroden afstand 0.6 mm.

VENTILATEUR :

De ventilateur doet ook dienst als trillingdemper.

Zgn functie is het verbeteren van het motor-koppel b_ het st rten en

het opnieuw accellereren op de weg.

Een schaaltje met een contragewicht moet op een bepaalde manier_e-

• monteerd worden en wel zodanig dat het juist tegenover de krukaswangò
van de le cylinder zit. (P_Itje op contragewicht en p_Itje_op poelie

o
moeten samenvallen).

O

_ MAN0 - C 0 NT AC T

Z

WERKWIJZE :
o

Als men het contact zanzet is de compensatiezuiger 3, die op de nok-

x kenas gemonteerd is, in ruststnnd, d.w.z, naar achteren gedrukt in de

nokkenas. De verplaatsbare contacthuls 12, door de veer aangedrukt,

brengt door tussenkomst van de vaste contacthuls II, de ma averbin-

ding tot stand, waardoor het rode lichtje op het instrumentenbord

gaat branden. Zodra de motor draait wordt de compensatiezuiger, door
» de oliedruk die in het nokkenkanaal komt, we_gedrukt en verbreekt door

tussenkomst van het niet geleidende stootstuk (schuine zuiger) de

stroom zodra de oliedruk hoger wordt dan de veerkrach% 12.

VOORBEELD : Als het rode lampje blçft branden %erw_l het motor-toeren-

tal voldoende hoog fs, is dit een teken dat er iets niet

in orde is, hetz_ met het mano-contact of met de oliedruk.

Als b_ het aanzetten van het contact het rode lampje niet

gaat branden terw_l het motortoerent_l voldoende hoog is

moet men :

i - Controleren of er een slecht contact is tussen de fitting

van het rode lampje en de stroomaansluiting van het mano-

contact, of er geen breuk is in de stroomdraad en of het

lampje niet is doorgebrand. ./.
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VOORBEELD (Vervolg) :

2 - Indien de aansluitingen en contacten in orde zgn, contro-

leer dan het mano-contact zelf (.zie afbeelding).
/

._Tekst behorende b_i afb. 6_

1 - Nokkenas 8 - Bev_stigingsmoer

2 - Motorcartar 9 - Distributiedeksel

3 - Com_ensatiezuiger 10 Contactdoos (isolatie-mate- ,

4 - Ce]oron tand_viel riaal)

11 - Vaste contacthuls
5 - Borgveer van conpensatie-

zuiger 12 - Losse contacthuls

6 - Stootstuk (isolatie-mate- 13 - Veer van losse contacthul_
riaal

14 - Aans!uiting van de stroom-
ô 7 - 0psluitplaatje draad

o 15 - S_roomdraad (+)

0
>

GEREE D S C HAP
D
Z

ò MOTOR
z

> BENAi_ING Ref PL Ref W

1

Klepveerspanner ,_ E DAZ
Q -

Vork voor het Elemzetten van de dr_fstang F DAX

Zuigerpen-montagedoorn G DAW

Kaliber.voor centreren distributie-deksel H DAV

Q Trekker distributie tandwiel K DEF

Vliegwiel-blokkeerpen L DAT

Hefboom voor demontage cylinders _[ DAS

Klemband voor montage zuigerveren N DAR

Montagepen voor N_della naaldlager van krukas T DAN

Klos voor werkzaamheden aan de cylinder U DAM

Tas en kaliber voor demontage kleps%oterrol-pennen V DAL

Gradenboog voor afs%elling distributie tandwielen AB DAG

Sleutel voor het Çasthouden van de meer van het

scharnierstuk b_ afstelling kleptuimelaars _AE DAD

Afstelplaa% voor de ontluchter 329048 DEG

Aansluitbout op olieleiding b_ controle oliedruk C DEB

l*

./
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CARBURATIE

2 Typen carburateurs

ZENITH 36 WI SOLEX 26 BCI (taxi-montage)

(vala%room) -(vals%room)

Lucht%rechter 29 Luchttrech%er 17

Hoofdsprooier 140 Hoofdsproeier 100

Hengsproeier 90 Remluch%sproeier 160

S%ationaire sproeier ô5 Staf%ons%re sproeier 50

lucht 5.5Pompsproeier GO Startsproeier benzine 90 '
Vers%uiver 2".7

Vlo%ternaald 1.2Vlotternaald 1.75 -

ö Vlotter (nylon) 5.7 gr.Slag v.d.:pomp: klein ..... _ .......
o

ö Om de verwarming van de carburateur te bevorderen worden 2 deflec-

teurs gemonteerd op een aftakking van de uitlaatp_pen waarvan 6_n

hiervan de ui%laa%gassen naar de voorverwarmer leidt Deze deflec-Z -

ò teurs (schaal%jes) hebben nie% dezelfde afmetingen dus zgn goed tez

onderscheiden

De grootste moet rechts gemont_erd worden, gas inlaat, de kleinste

ö links, uitgang naar de ui%laat.

BELANGRIJK : Houdt deze montagerichting aan.

B De afdich%ing van de inlaa%buis word% verkregen door een pakkingring
- van speciaal rubber.

Als het niet mogel_k bl_kt de s%a%ionaire loop van de me%or goed af

te stellen, con%roleer dan de afdich%ing van de inlaat, vernieuw zo-

nodig deze rubber afdich%ringen (gebruik zuigspui% mei benzine).

LUCHTFILTER [ TECALEMIT - type BTG 24 _ = 59

BENZINEPOMP : S.E.V. & GUIOT.

FRICTIE

Enkelvoudige droge plaatkoppeling.

i
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Afbeelding Il

Metingen aan het carter t. er

b,ep_tling van de stelringen

i



A UTOMOBILES TECHNISCHE DIENST

Blz. 17

MATEN VAN DE FRICTIESCHIJVEN : 181.5 x 124 x 3.2

Kwaliteit : F 44

Druklager : koolring

MECHANISME: FEROD0 - type : PLANETE PK.7.

EIGENSCHAPPEN VAN DE VEREN :

6 veren waarvan 3 rood1_{it
Rode veren Witte veren

Vrije lengte 48.4 nm 46 mm

Aantal windingen 6 5½

ò Draaddikte 3.5 mm 3.7 mm

o Buitenmaat 26.3 mm 26.3 nn

o Binnenmaat 17 mm 17 mm
uu

Totaal ingedrukte lengte 26.5 mm 26 5 mm
D
7-

ò Belast met 44 + 3 Kg 29.7 mm 52 + 3.5 Kg 29.7 nm
£ -0 -0
>

AFSTELLEN VAN DE DRUKGROEP :

Ruimte gemeten tussen het drukÇlak van het plaatijzeren carter en het

drukvlak van de frictiering (in gekoppelde positie) :

16.3+ Omm

Bij montage van de drukgroep op een ring van 16.3 mm dikte is de hoog-

llr te van de druklagerring boven het drukvlak 44.1 tel 44.8 mm.

Vrije slag van het fric%iepedaal : 10 mm.

Deze afs%elling bereikt men na het losdraaien van de puntbou% en docr

aan de afstelhuls te draaien.

Speling tussen het commandolevier en de stui%bout = 13 mm.

, ./.
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ELECTRISCHE UITRUSTING

ACCU : 12 Volt 40 AH

lang 295 nn, breed 17.5 m, hoog 165 nm.

ST/h_THOTOR : DUCELLIER - type 391

PARI S-RHONE " D. 8.L. 19

O DYNAMO : DUCELLIER- type 291 A

ò PARIS-RIIONE " G. Ii.R. 62

o STR00MVERDELER : DUCELLIER - type 2156
Lu

S.E V - " 163 K0

Œ

ç
z (Deze twee modellen zijn voorzien van een vacuum regelaar)

c_
I

BOBINE : DUCELLIER - Super OIL - type 2075
C_

_- S .E.V. - " 3 .H
_2

SPANNINGREGELAAR : DUCELLIER - type E.1403

PARIS-Rtt0NE " YD. 21
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VERSNELLINGSBAK DYNA-PANHARD Blz. 1-9

- 4 versnellingen vooruit en _ achteruit

- 2e en 3e versnelling gesynchr¢niseerd

- 3e versnelling prise dire%t, 4e overdrive

VERHOUDINGEN VAN DE VF_SNELLINGSBAK

le versnelling 0.373

2e " 0.668

-- 3e " 1

O 4e " 1. 304

ò achteruit 0. 342

õ
E

Aandrijving van het differentieel door dubbele vertraging :
uJ

Ereonwiel en pignon en vortragingstandwielen.
D

_ _0
= - 0.4iô

ò 0verbrenging kroonwiel en pignon _ 0.458 - Taxi 24
Z

» il
0verbrenging vertragingstandwielen _ = 0.354I

U

_- Totale overbrenging in de aandrijvin_ 0.458 x 0 354 = 0.!ô2
ô

THEOBETISCHE SNELHEDEN IN KM/P.U. (MAXIMALE BELASTING)

B !000 2000 3000 4000 5000

le versn. 7.8 15.2 22.8 30.4 38
/

2e ver snì 12.5 25 37.5 60 62.5

3e versn. 18_ô 37.2 55.8 74.4 93

4e versn. 24.3 48.6 72. g 97.2 121.5

Hoeveelheid olie - 0.800 ltr.

(versnellingsbak-differentieel)

DIKTE: SAE 90 EP

01iepeilstok geeft mini.- en maxi.stand aan. (zie afb.)

./
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AFSTELLEN VAN ttET KR00NI_IEL EN PIGNON Blz. 20

De afstelling van het kroonwiel en pignon is zeer belangr_; door een goede

afstelling verkrÇgt men een geruisloze loop ervan, alsmede een lange levens-

duur. o

De maar die moet worden aangehouàen is gegraveerd in het geslepen gedeelte

van het pignon en in het kroonwiel en aangegeven in mm en honderdste daarvan.

Men kan de afstelling w_zigen door het plaatsen van stelringen van verschil-

lende àikten.

Om deze afstellingen op de juiste manieb te kunnen doen is het nooàzakel_

gebruik te maken van de micrometers AC No. 341252, die de afstelling bepalen

volgeçs de bewerking van het versnelllngsbak-oarter.

ô PIGNON.:

õ
Afstand, gemeten vanaf het drukvlak van de buitenste plgnon-lagerring tothet

O
middelpunt van de vertragings-as : 47.5.0 (zie plaat 11).

z KR00NWIEL :
ò
Z

Afstand, gemeten vanaf het drukvlak van het rechter differentieel-deksel tot

de pignon-hartl_n : 52,50.

Deze twee maten zijn de beginmaten van de afstelling en kunnen een paar tien-

de milimeter verschillen al naar gelang de bewerking van het carter.

OPMERKING : Om aan de afstelling van het kroonwiel en pignon te kunnen be-tP -
.... ginnen is het no0dzakelij_ dat het carter kaal is en geheei

schoon.

a) Monteer de micrometer A in de plaats van het rechter differentieel-deksel

en bevestig àit. Draai de gekartelde knop C een paar slagen losp zcdat

• het uiteinde van de stift van de knop C het passeren van het uiteinde van

de stift van de knop D mogeli_ maakt.

b) Monteer het stempelkussen B (na eerst voldoende de gecartelde knop D te

hebben uitgectraaid).

Bevestig de borg E.

-. .*- ./o
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AFSTELLEN VAN HET PIGNON : Blz. 21

Draai de gekartelde knop D vast tot deze stuit, zonder forceren en noteer de

merktekens op de knop ( ÷ of -van de 0).

VOORBEELD: Indien de 0 2/10 wordt gepasseerd heeft men een maar van :

47.50 ÷ 20 = 47.70

Indien nu b.v. het pignon gemerkt was : 50.40» zou men een stelring moeten

gebruiken Van :

50.40 - 47 ;40 _ 2.70 mm.

Deze maar verminder_t, men met het verschil van de hoogten van de drukvlakken

van het conische lager, dat tussen 1.25 en i.40 ligt en door het gemid,delde

hiervan te nemen; b.v.: 1.30 dan heeft men :

ö 2.70 1.30 = 1.40
De _e gëbruit_ên stêlring in dit geval moet düs:-i.40 dik zijn.

õ

o AFSTELLEN VAN HET HROONWIEL :

Draai de gekartelde knop C vast tot deze stuit» zonder forceren.
Z

ò VOORBEELD : Indien de 0 3/10 wordt gepasseerd, he_eft men een maar van :Z

_ 52.50 + 0.30 _ 52.80

Indien nu b.v. het kroonwiel gemerkt was: 33.20 en men rekening houdt dat het

lager een dikte heeft van 17 mm en de kraag van het differentieel-carter

1.5 nnn is :

heeft men een totaal van :
33.20 + 17 + 1.5 = 51.70

De benódigde stelring moet dus zijn : 52.80 - 51.70 =1.10.

DE DIKTE VAN DE STELBINGEN ZIJN :

0.1- 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 en 1 mm.

AFSTELLEN VAN D_ LEt_TGTESPELING VAN DE VERTRAGINGS-AS (zie plaat 9)

Nadat het kroonwiel en pi_non zijn af_esteld :

le) Verwarm het carter, monteer de buitènring van het conische rollenlager

van het pignon na de stelringen te hebben geplaatst.

./

/
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2e) Monteer het rechter kogellage r met de stelringen, monteer het rechter

differentieel _aksel • alsook het kogellager aan de rechterkant van het

differentieel.

3e) Plaats de vertragings-as.

4e) Monteer in een proefdeksel (waarvan de boring voor het kogellager iets

groter dan normaal is, om verwarmen van het deksel overbodig te maken)

het lager, doch plaats tussen he_ lager en het proefdeksel een voldoende

aantal stelringen, zodat dit deksél niet tegen het draagvlak van het

carter komt.

5e) Draai de moeren zodanig vast, dat de vertragings-as nog vrij kan draaien,

ò ..... dech zonder speling. - ......................

õ
o 6e) Meer met een set voelers de speling tussen het proefdeksel en het draag-o

vlak van het carter.

z 7e) Trek deze waarde af van de stelringen die aan deze kant geplaatst werden;
ô
z men moe1_ echter rekening houden met het diepteverschil van de lagerho-uJ
>

ringen van het proefdeksel en het definitieve deksel, zodat de as vrij

. gedraaid kan worden en deze rock geen speling heeft, hierna neemt men
C_

ö 0.i mm van de waarde van de stelringen af bijde montage van het nieuwe
deksel.

« _ AFSTELLEN VAN DE LENGTESPELING VAN HET, KOGEL-DRUKLAGER OP HET UiTEINDE VAN
DE VERTRAGINGS-AS .

Plaats stelringen tussen het carter en het kogellager tot de speling is op-

geheven.

DIKTE VAN DE STELRINGEN :

o.i - 0.2 - 0.5 - 1.

BELANGRIJK : Het kogellager heeft 2 verschillende boringen.

De kleinste boring wordt gemonteerd aan de kant van de kraag

van de vertragings-as en klemt hier op.

le

./

1
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DIFFERENTIEEL

• BESCHRIJVING : 1 Differentieelhuis

2 Planet_ire tandwielen

3_-S_t_e 11 ie te ntandwie len

Een plaatstalenhuls is op het dif ferentieelhuis gementeerd, deze verzekerd :

le) Bevestiging vand_:.sat_t, lieten asjes

2e) Smering van het pignon.

' OPMERKING : Er zijn geen s%elringen in het differentieelhuis Waarmede men de

lengtespeling van plane%aireen satellieten tandwielen kan' af-

stellen.

ò
_ r" De lengte-spelinK van de planetaire;tandwielen mag maximaal 0.7 mm zijn.
o
52 AFSTELLEN VAN DE ZIJDELINGSE SPELING VAN HET DIFFERENTIEEL :
o

le) Bepaal_de bestaande ruimte tussen de buitenste vlakke kant van het lager
D

z in verhouding tot het "draagvlak van de carterpakking.
ò
Z

T_ 2e) Moet de ruimte tussen het draagvlak van de dekselpakking en de bodem van

het lagerhuis.ur_

3e) Trek de gemeten waarden van elkaar af, waarna men de waarde vastste_ van

de dikte voor de te plaatsen stelringen.

I 4e) Voeg hier aan toe een stelring van tussen 0.03 en 0.05 mm, om zodoende
een vrije loop van het differentieel te krijgen.

DIKTE VAN DE STELBINGEN :

0 1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 1

BESCHRIJVING VAN DE SAI_NSTELLING VAN DE VERSNELLINGSBAK TANDWIELEN

Aandrijfas(pi_non) Ver%anding

Aandr_ftandwiel 2e versnelling (26 tanden) Helicòrdale

Achteruit tandwiel (33 tanden) Rechte

Aandr_ftandwiel le versnelling (32 tanden) Helicordale

Tandwiel 4e versnelling (16 tanden) Visgraat

Aandr_ftandwiel 3e versnelling (20 tanden) Visgraat

./"
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Tussen-as :

Vertandin_

/Tandwiel 2e versnelling /20 tanden/ Helico_dale
As _Achteruit tandwiel _ 13 tanden Rech%o

(Tandwxel le versnelllng 14 tanden Helico_dale

Aandrijftandwiel 4e versnelling (24 tanden) Visgraa%

Tandwiel 30 versnelling (23 tanden) Visgraat

Achteruit tandwie 1-as

Aandrijftand:_iel achterüit (20 tanden) Rech%e

»

PRINCIPE VAN HET SYNCHRONISEREN : met positieve conus

ò 2 Versnellingen zijn gesynchroniseerd : 2e en 30.

De 40 versnelling is niet gesynchroniseerd.o

20 Versnolling gemonteerd met _een vertragingsringo

Afstelling van de:synchro-naaf van de 30 versnelling : 3.6 tot 4 _. tot
druklager.

Z

ò LENGTESPELING VAN HET PIGNON EN DE TUSSENTANDI_IELGROEP :
Z

= Met behulp van proeflagers die men in het voorste deksel monteert, bepaalt

men de dikte van de stelringen zo danig, dat het pignon en de tussen-&s vrij

a kunnen draaien, doch zonder speling.

DIKTE VAN DE 8TELRINGEN :

«B 0.1 r 0.2 - 0.4 - 0.5 - 1

BEIAkNGRL.IK : De waarde v_,d«._te'lring die tussen het lager en le tussen-as

gemonteerd is, verschilt volgens de aanduiding op de geslepen

kant van het pignon.

BIJVOORBEELD : Aanduiding op het pignon Dikte van de stelring

49.8 0

49.9 0._

ö0 0.2

50.1 0.3

SMERING VAN DE LAGERBUSSEN VOOR DE le EN 20 V_SNELLING :

Een metalen schaaltje is op de vertragings-as gemonteerd, de spa%olie van

_- e/°
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het differentieel wordt door dit schaaltje opgevangen, voert de o!i6 af naar

de bus die doorboord is en smeert zodoende ook de aandrijftandwielen van de

le en 2e versnelling.

VERSNELLINGSVORKEN

De vorken voor'het bedienen van de versnellingen glijden over hun assen.

De vorken zijn vanbrons, een kogeltje en een veertje verzekeren hun grende-

ling.

De stalen assen hebben aan _n van de uiteindon, aan de kant van het voorste

ò deksel, een gespleten draadeinde. Een cylindrische kroonmoer veroorlooft do

af s %ë1i ing=:va« äe-:vòr kë n: ...... _
8

Het geheel wordt geborgd doen: een zeer platte spie en wordt in het voor-O

ste versnellingsbak-deksel vastgehouden.

z

ô AFSTELLEN VAN DE VORKEN :
Œ

le) Demonteer het voorste deksel van de versnéllingsbak

2e) Verwijder de spie voor het vasçhouden van de moeren en de assen van de

vorken
x

3e) Overtuig U ervan dat de vork voor de 3e en 4e versnelling in neutrale

stand staat door deze tegen zijn borgring gedrukt te houden

48) Lijn de twee/andere vorken uit zoals de eerste door de as in of uit te
draaien

5e) Lijn de spleten van de moeren en van de vork-assen.horizontaal uit

6e) Honteer de platte spie. Deze moet iets binnen de buitenste moeren vallen

7e) Monteer nu definitief het voorste carter

8e) Controleer het inschakelen van de versnellingen en overtuig U ervan dat

dit goed gebeurt.

f

./"
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BOVENDE_SEL VAN DE VERSNELLINGSBAK

BIJZONDERHEDEN :

Een stalen slotplaat is aan de binnenkant van het Versnellingsbak-deksel ge-

monteerd_ Deze slotplaat heeft twee gleuven in de breedte en @_n in de

lengte en verplaatst zich zijdelings..

In de twee zijdelingse gleuven liggen de bovennokken van de vorken. Door de

lengtegleuf kan men de hekken van de vorken verplaatsen en zodoende met be-

hulp van het levier de versnellingen inschakelen.

DIENST VAN DE SLOTPLAAT : Verhinderen van het inschakelen van twee vqrsnel-

lingen regel%ik.

ô1_FUNCTIE : .-_._--_.-. ............ _-
o

o In neutrale stand bevindt het commando levier van de versnellingen zich in

de vork tussen de 3e en 4e versnelling.

z Deze twee versnellingen kunnen worden ingeschakeld zonder tussenkomst van
ô
z het Ier%er, de twee hekken van de vork van de 3e en 4e versnelling worden
»

vrij gemaakt door de lengtegleuf in de slo%plaat. Bijvoorbeeld :

Als men de achteruit wil inschakelén, gaat de slotplaat schuiven door de druk

van het ier%er en door deze beweging worden de vorken van de 3e en 4e en de

le en 2e versnelling vergrendeld en de hekken van de vork van de achteruit

_fijgemaakt waardoor deze versnelling wordt ingeschakeld.@
BELANGRIJK :l De afdichting van het deksel wordt verzekerd door een rubber

pakking met een dikte van ongeveer 2 mln. Het verdient aanbeve-

ling het deksel niet te vast te draaien om %e voorkomen dat

het commando leviet te diep in de vorken val%, waardoor he%

schakelen te zwair gaat.

SCIL_WRLHUIS :"

Het versnellingshandle bevindt zich onder het stuur en co_uzndeert gel_t_dig

2 bewegingen :

Het kiezen en het inschakelen van de versnelling.

T_ee beklede kabels vervullen deze 2 functies en worden mechanisch bediend
t

door een overbreng-systeem (schakelhuis).

./"
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Afbeelding 12

bediehingalevier
van de vorken

•:............_::.:._/:::::i._:::.i.:.:!.!.i.:.:+:,:..:.::..:".....

0

0

Z

Grendelsti ften_,

Grendelplaat _ ___ "

• _

Selectie

_ale stand

!ii!i-

2:::22

/

[
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AFSTELLEN VAN DE BEDIENINGSKABEL V00P. HET KIEZEN VAN DE V_qSNELLINGEN

le) Schroef het ui%einde van de buitenkabel voor het kiezen van de versnel-

lingen uit, tot er een ruimte van 10 mm ontstaat tussen de onderkant van

het kabelzeskant en de klembeugel van het levier.

Draai de contramoer vast.

2e) Plaats het versnellingshandle tegen de positie "achteruit", zonder deze

echter in te schakelen.

3e) Met behulp van een schroevendraaier die men door de opening van de olie-
p

vuldop steekt, brengt men het commando leviet van de vorken 2 mm _oorbç

de middelste vork (le en 2e versnelling) in de richting van de achterui%.

4e) Höuit deze-stand vast en dr«ai de stelmoer aan.
O _"
o

AFSTELLEN VAN DE BEDIENiNGSKABEL VOOR HET INSCIIAg_LEN :

» le) Controleer door de o2ening van de olie-vulpçp of het commanào levier van
z !

ò de vorken goed in de"niddenstand staat.
z

2e) In het tegenovergestelde geval draait men aan de moeren van de rotule

aan de kant van het versnellingshandle.

a

TEKENING13

I. Doorlaat huls

.oI 2. Sehakelkabel

3. Terugdruk gaffel

4. Schakelhuis

5. Commando levier

61, Gaffel en as van commando levier

7. Versnellingshandle

8. Hoofdsteun

9..Stuurbuis

L

.%
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1 - Schakelkabel
2 - Selectiekabel _

3 - Overbrenging
4 - Schakelhefboomhuis _ /
5 - Bedieningshefboom voor

overbrenging ,_.
6 - Vorkmet as van ._"

schakelhefboom .d"
7 - Schakelhefboom ._,
8 Centrale steun "

m .,

9 - Stuurpijp g

.#r
,ir

»

8

2
z

ò $z
»

Q ",

o_

Schakelmechanisme

Afbeelding 13
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GEREEDSCHAP VOOR VF_RSNELLINGSBAK

Afstel-miorometers voor kroonwiel en pignon 341252

Sleutel met inkepingen voor ringen AA DAH

Schroevendraaier voor bevestigingsbouten

van het vertragingstandwiel DEN

A A N D R IJ V I N G

Aandrijving op de voorwielen door 4 cardankoppelinge_ Glaenzer Spicer waar-

van twee dubbele homokinetische koppelingen aan de kant van de wielen en met

O schuifstukken. De aandrijf-as heeft rubber (Bibax) die ee'n
een koppeling

soepel _wegrijden verzekert.
ô
_ De as-tap heeft_ spiebanen env_orc_t in die" nr._ geschoven en beve_:ti_gà

õ met een geborgde moer
O

OPMERKiNG : De aandrijf-assen rechts en links zijn verschillend van lengte.

Rechts _ 651.5 _m met rechtse draadz

ò Links = 631.5 mm met linkse draad.
Œ

I

STUUR-INRICHTING ,

BESCHRIJVING : De stuurinrichting is met tand-reep en heeft automatische

speling-opheffing en komt uit zichzelf naar de middenstand

terug.

0VERBRENGING : I/II - draaicirkel straal : 4.50 Mtr.

UITLIJNEN VAN DE WIELEN : __ 6-8 mm uitspoor.

Het verplaatsen van de tandreep wordt begrensd door het stuurhuis waar een

gaffel tegenaan komt, die de linker spoorstang bedient.

Deze gaffel wordt met 2 bouten en een spie aan de- tandreep bevestigd.

De stuur uitslag kan niet afgesteld worden.

./-
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Uitli,jnen van de wielen :

le) Plaats de wagen op een vlakke horizon%ale vloer met de voor_ielen in

rechte lijn

2e) Gebruik een normaal uitlijn-apparaat

3e) De afstelling doet men door de meer van de gaffel aan het einde van de

%andreep (rech%s) los %e draaien en door de s%elbus op de %andreep los-

ser of vas%er te draaien.

AANIVIJZING : Een omdraaiing van de s%elbus kom% overeen me% 2 dr_adgan6en

of%ewel 3 mm verlenging van de sçuurs%ang.

V0 0RAS

BESCttRIJVING : 0nafhankelijk opgehangen voorwielen

Vering door %ransversale bladveren

Schokbrekers cleo-pneumatisch dubbel werkend (de Carbon).

BELANGRIJK : Ingeval een schekbreker verwisseld mee% wcrden is het _an

%e bevelen de borgdraad niet te verwijderen alvorens de

nieuwe schokbreker genonteerd is (in ingedruk%e _tand, ge-

houden door een s%aaldraadje).

KARAKTERISTI_KEN VAN DE V00BVEREN :

_0VENV_P. 9h_DFaWFa

Aan%al veerbladen 6 8

Samenstelling 5 van 5 7 van 5

1 van 2 1 van 2

Totale dikke 27 37

Leng%e 1128 + 2 12il + 2

0 0

Breedte 34 + 0.2 34 + 0.2

0 O

Doorbuiging belast 36 29
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WIELVLUCHT : De hoek die het wielvlak inneemt ten opzichte ven een denk-

beeldige ver_icale ifjn (tegenover de wagen).

Controleer eerst de bandenspanning :

V66r : 1.300 Kg/cm2

Achter: 1.300 Kg/cm2.

AFSTELLING :

le. Plaats de wagen op een vlakke horizontale vloer met'de voorwielenin de

rechtuit rijstand

2e. een controle-apparaat met schietlood enGebruik verdeeld in

ò 3e. Meet de bestaande wielvluch%van elk wiel afzonderlijk en verdeel het
_._
« verschil _k • .... . ,_o

0
4e. Buig de uiteinden van de bovenste centreerplaat omhoog.

5e. Draai de 4 bevestigingsbouten van de bovenveer voldoende los.
Z

ò 6e Verplaats zijdelings de bovenveer door aan de bovenkan% van het _iel teX

-_ duwen waarvan de wielvlucht verminderd moet worden.
I

__ Te. Als de juiste afstelling verkregen is draait men de bevestigingsbouten
Q

o weer vast.

-Probeer de ,wagen nu op de weg.

Indien het stuur naar rechts-of links trekt, verminder dan de wielvlucht

aan de kant waar het stuur trekt.

BANDENSPANNING : Pilot banden 145 x 100

V66r : _,_ achter : 1.3

X BANDEN : V66r : 1.3, achter : 1.4.

FUSEEWANTELING : De hoek van de fuseekanteling moet 1°40 zijn, deze wordt

verkregen door de hoogste en laagste stand van de fusee te

meten als men de wielen tot een bepaalde hoek naar reöhts

en links.draait.

/

°/"
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Alvorens de fuseekantelingte controleren of af te stellen, plaatst men de

wagen op een vlakke horizontale vloer en controleert men de volgende punten :

I - Bandenspanning

* 2 - Wielvlucht

3 - Wagenhoogte.

AFSTELLEN :

1. Plaats een cric onder beide voorste cric-steunen (de wagen mag niet opge-

licht worden)

2. Draai de 6 bouten los waàrmede voorste dwarsbalk aan de chassisbalken he-

ò vestigd zijn.

õ 3 Draai _gelij_tïjdig dë beidë cricks dezelfde waarde omlaag.

4. Controleer de hoek van de fuseekanteling van beide wielen.

_ 5. Als de fuseekanteling is afgesteld draait men de 6 bouten voor bevesti-
z

ò ging van de dwarsbalk aan het chassis vast net een kracht van 12 Kg/m.
z
»

z_ 0P_iERKING : De stuuruitslag van de wielen voor het opmeten van de fusee-

kanteling moet 25 ° naa_ _rechts en 25 ° naar links zijn.

V00RNAAF bestaat uit : 1 naafhuis

1 naar
1 voorlager 80 x 40 x 18

I achterlager 72 x 35 x 17

Afdichting "Perfecea" (zie afbeelding_

AFSTELLEN :

1. Overtuig U ervan dat de twee lagers goed tegen de achterkant van hun bo-

ring in het naafhuis zitten.

./.

..................... _ - k ............................................. -...............



A UTOMOB|LES TECHNISCHE DIENST

Afbeelding 14

Voornaaf

I - Aandrijfas 7 - Vetkeerring
2 - Voornaa£ 8 - Aanslagring
3 - Lagerhuis 9 - Stelringen
4 - Vetkeerring I0 - Fuseehuis
5 - Lager (diepgroef) II - Rempla%eau

6 - LAger (diepgroef)
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2. Plaats de complete naar op een-vlakplaat.

3. Met een meetklok bepaal# men nu de bestaande speling tussen de naef en

het lager.

• 4. Plaats nu stelringen om de juiste waarde te verkrijgen als opgemeten -

plus 0.1O mm.
/

BELANGRIJK : Na de lagers in het naafhuis te hebben gemonteerd draait men

(_ met de hand de naar rond, deze moet stijf maar zonder zwaar
punt.draaien.

ò

DIKTE VAN DE STELRINGEN :
0

o.o5-o.o7-o.l-o.2-o.5.

Œ

õ

I

,(TEKSTVANTEKENING15)

i - middelste torsiestaaf

'B 2 - buitenste torsiestaven

3 - ophangarm

4 - draagbuis

5 - binnennaaf

6 - Ankerplaat

7 - steun voor stootrubber

8 - stoo_-ubber

./.
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ACHTERAS

BESCHRIJVING : Achterwiele_n half-onafhankelijk opgehangen.

Vering door middel van torsiestangen

Schokbreker oleo-pneumatis ch.

De achteras bestaat uit een buis in V vorm; deze is bevestigd in het midden

van de aehterste dwarsbuis met een rubberblok.

De achtervering bestaat uit drie torsiestangen, de twee buitenste torsie-

_ stangen zijn een vaste een chassisbalk en áan
bevestigd

@ aan ankerplaat aan

de andere kant in een koppelflens, de middelste torsiestang wordt ook in de-
s._jÇ.......z e k0ppelflens beve_tigd en aan de veerarm die op een Nadella-naaldlager _-.._
o gemonteerd is

• _j - •
_O

_> De andere kant van de veerarm is scharnierend aan de achteras bevestigd.
w

D

z WERKING : Iedere verplaatsing van de achteras in verticale richting b_engt
ò
z een draaiing van de veerarm teweeg, die in vereniging met de mid-
»

delste torsieste_g en de koppelflens, de twee buitenste torsie-

stangQn meenemen. _

õ Deze twee buitenste torsiest_ngenwerken door draaiing om hun as

en door draaiing om de as van de middelste torsiestang.

SCHOKBREKER : de Carbon oleo-pneumatisch.

ACHTERNAAF :

Bestaat uit : 1 naafhuis

1 naar

i voorlager 80 x 40 x 18

1 achterlager 72 x 13 x 18

Afdichting "Perfecta".

.« @/o
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Afbeelding 16

Achternaaf

• J J ,__..u1,1

I

i, r i
°

7O

0
_E

D
Z

_Z

I

Stelrllt_

-« I ! »

«

1
i -

I ' I
I,_ ....... ï-- . A

1 - Naaf ]
2 - l,agerhuis l

• 3 - Diepgroeflager

4 - Ashuis

5 - Stelringen

6 - Diepg.roeflager

7 - Vetkeerring

t

c
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AFSTELLING :

1. Overtuig U ervan dat het eerste lager goed tegen de achterkant van de bo-

ring in het huis zit.

2. Plaats àe oomplete naar op een vlakplaat

3. Bepaal met een meetblok de speling die bestaat tussen de ach_erste kraag

van de naaf en de rand van het huis.

4. Plaats stelringen om dezelfde waarde te krijgen als opgemeten + 0.10 _m.

;_ BELANGRIJK : Nadat men de lagers in het huis gemonteerd heeft, controleertmen met de hand het draaien van de naar, deze moet normaal

ò draaien zonder zwaar punt. "

õ
DIKTE VAN DE STELRINGEN :0

0.05 - 0 07 - 0.1 - 0 2 - 0.5

z (zie afbeelding)
ò
z

IgAGENtt00GTE :
I
U

= De wagenhobgte stelt men af door middel van de achteras

V_r : 240 mm. Achter : 270 mm.

Deze maten zijn genomen in het verlengde van de lijn aan de onderkan_ van de

_O carrosserie en op een hoogte van de verticale aslijn van elk wiel.

AFSTELLING :

1. Plaats de wagen op een vlakke en horizon tale vloer.
i

2. Controleer de bandenspanning.

3. Plaats steunen onder de achterste traversen zodat de wielen vrij kunnen

draaien.

4. Controleer de afstand tussen het bovenste gedeelte van de veerarm en het

middenpun% van de steun van het stootrubber.

Deze afstand'moet 170 mm bedragen.

@/e
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Principetekening voor de afstelling
van het kroonwiel en pignon

iiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiie !iii!i!ii!iiiiiii!!iiiiiiii! '
õ
o

:é

Z

ò
E

Œ

.0

,\1 - Pignon
2 - Kroonwiel

3 "Rollager
4 - Stelringen I
5 - Lagerkap l6 - Stelringen
7 - Kogetlager

'ó"

Afbeelding I0
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5. Plaats een cric onder elke naar, draai de cricks omhoog om de spanning

van de veerarmen op de binnennaven te verminderen.

6. Demonteer de binnennaaf .van de veerarm en breng de afstand op de juiste

maar door de afstand tussen de veerarm en de steun voor het stootrubber

te vergroten of te verkleinen.

REMMEN

e
Reservoir "Nivoclair" op hoofd_emcylinder.

ò
Inhoud remolie: 0.6 liter.

ò

o BESCHRIJVING : Voetrem : hydraulisch _erkend op de 4 wielen.>

Handrem : mechanisch werkend op de voorwielen.

iK

ô Diameter van de hoofdremoylinder 1"
Z

" voorwie 1-remcylinder s 1"41 ,= 31.75 nnn
,,

achterwie 1-remoylinder s 22 mm

, voorwiel remtr omme1 255 mm
fl.

achterwlel remtrommel 228.6 mm

_- REMOPPERVLAK : V66r : 340.20 cm2

_ Achter : 310.10 cm2.

Maximale vertraging :

Voetrem : 8.5 m/s 2

Handrem : 4 m/s _

Kwaliteit van de remvoering :

V_dr 4 Z = MZ 41 (Ferodo)

Achter 450 = DM i (Ferodo).

./"
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AFSTELLING VAN DE REMMEN

I. Plaats de wagen op steunen zodat de wielen vrij kunnen draaien.

2. Plaats een sleutel van 10 mm op het afstel-vierkant voor de excentrie-

ken van de remschoenen.
t

3. Draai het wiel en draai met de sleutel het afstelvierkant van de excen-

trieken in de richting zoals hieronder aangegeven tot de remvoering het

_ wiel blokkeert.
1

4. Draai het wiel een halve slag naar voren en naar_ achteren om de remvoe-

ringen zodoende te centreren.
O
»

een beetje los en draaihet dan weer vaster tot het
5. Draai het vierkant

z moment dat de remvoering tegen de remtrommel begint te wrijven.
ò
z 6. Doe hetzelfde met het andere remsegment.

I

BELANGRIJK : Beëindig nooit de afstelling_bij het losdraaien van de stelnok.
a

Loszettenvan

het segment _ Losz_ttenvan het segment
Aanzetten van

i het segment Aanzettenvanhetsegment

Doe hetzelfde als hierboven omschreven voor het afstèllen van de andere wie-

len.

AFSTELLEN VAN DE HANDREM:

1. Plaats de wagen op steunen

2. Stel de lengte van de remkabel zoda_ig af dat de voorwielen geblokkeerd

zijn bij de 4e rand van het segment van de handrem.

OPMERKING : De handrem werkt uitsluitend op de voorste remtrommels.

./.
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CARROSSERIE

ALGEMENE KEN_RKF_
a

Lengte 4.580 Mtr

Breedte 1.600 "

Hoogte (onbelast) 1.460 "

' Hoogte (belast) 1.420 "

Afstand van dé grond in belaste toestand 0.200 "

'e ' SP00RBREEDTE : V_Sr / 1.300 " "

' Achter _ 1.300 "
ö

/ \

WIELBASIS : 2,570 "
O ' •

*_ 0nbelaste druk op de vooras 465 Kg

Onbelaste druk op de achteras 395z

ò Totale onbelaste druk 850 "
E

-= Belaste druk op de vooras 625 "

Belaste druk op de achteras _ 675 "

Totale belaste druk 1300 "
_ "

_aximale belasting 450 "

Inhoud benzine reservoir 40 liter

" ruitsproeier reservoir 0.5 "

X BANDEN : 145 x 400 : BANDENDRUK

VS_r : 1.3 ,Achter : 1.4

PILOT BANDEN 145 x 400 : BANDENDRUK

V_r : 1.3 Achter : 1.3

, ./"
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De carrosserie bestaat uit 4 delen :

a) Onder stuk (platform)

b) Passagiersruimte

c) Vo or stuk

d) Achterstuk

a) 0NDERSTUK :

Bestaande uit diverse aan elkaar gelaste delen en niet te repareren.

Linker en rechter cchassisb&!k

Achterste dwar sbuis

Midden-traverse half eylindrisch

Dit geheel is met elkaar verbonden door een geribbelde en gelaste bodem.ò
..... Het platform wordt_verstijfd door een buis-traverse aan de voorkant, die

O

._ de mechanische crganen draagt en door een buis-omlijsting die de motor-0

_ kap ondersteunt.

D

z b) PASSAGIERSRU!HTE : bestaande uit :
ò
ïí

Linker en rechter zijpanelen

x Sc hutb or d .:

_- Vo orruit opening-pane ei

Dak

Plaatijzeren vloer.

c) _00RS_UK :

},Iotorkanmet voorspatschermen (dèmontabel)

Wieldocrlaten rechts en-links.

T "ç'_0P}.___I±_ : Al deze delen worden samengevoegd en gelast b_ Chausson.

d) ACHTER[_NT : beEtaande uit :

Om 0mlijsting voor de aehterruit

Vlak gedeelte van de voorruit

0mlijsting van de koffer dat 66h geheel vorm% me% de linker en rechter

wieldoorlaa%

Ach5orbodem

./"
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d) ACHTERKANT (vervolg) :

l_offerbodém

Kofferdeksel (demontabel)

Rechtsr en linker achterschermen (demontabel)

MOTORKAP :

De motorkap en de voorschermen.vormen een geheel.

AFFSTELLING : Uitlijnen van de motorkap t.o.v, de onderste veorruitlijst

_ met de bevestigingsbouten van de motîorkap-scharnieren. ,AFSTELLING VAN DE MOTORKAPSLUITING :

_ a) Door zijdelingse verplaatsing van de steunplaat voor de grendels
õ

b) Door verticale verplaatsing van de grendelpen.

V00RPORTIEREN :
z

ô De voorportieren zijn voorzien van een gewoon slot en een veil igheidsslot.
Œ

Het uitl_jnen van de portieren doet men met de stelplaatjes die zich onder
_í
I

de soharnieren bevinden. .

=8 _FSTELLRN VAN HET SLUITEN VAN DE PORTIEREN :

a) Door het verplaatsen van de excentrische pen, die op de portierstijl

bevestigd is.

b) Met de bedieningskabel van de veiligheidspen.

OPMERKING :

De twee voorste portierkrukken zijn voorzien van een slot met sleutel voor

het afsluiten van de porfieren.

ACHTERPORTIEREN :

De achterportieren hebben een gewone sluiting.
• ç , .

De afstelling d0et men op dezelfde manier als bij de voorportieren.

Dé achterslote_ hebben een trekstangetje voor de deursluiting.

. ,/o
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KOFFER :

AFSTELLING VA/_ HET KOFFFEBDEKSEL:

Door het verplaa%sen van de°dekselscharnieren.

AFSTELLING VAN DE sLUITING VAN HET KOFFERDEKSEL :

a) Door zijdelingse verplaatsing van he% slot en door het afstellen van de

kabel voor het openen _van het slot

b) Door verl_laatsing van de slotpon.

:j ."0PMERKING : De trekstang voor het openen van het kofferdeksel bevindt _ich

onder da ach%eÇzit%ing aan de linkerkan%.

_.L -- f«i.......... _ -

õ
E
O

au

VERF- TABEL
Z

ò
z Kleur Verfs oort Kente ke n Fabrikant
»

Buitenkant zwart Synthetische DL 410.905 Duco

c bl&uw verf DL 19.674 Duco

carrosserie 6rijs voor de DL 19.688 Duco

ivoor oven ' DL 21. 302 Duco

@ Stuursteun grijs Nitro synth. 907.908 Merville & Morgan

0nderkan_
zwart C 274 Merville & I_organcarrosserie

BIJSPUITEN - Compleet vlak spuiten. Gebruik bij voorkeur originele verf,

bij gebrek aan syn%hetische verf voor de oven, vraa4_t men de

fabrikant van de kleur om corresponderende bijwerk'verf.

SLIJPEN VAN DE KLEPPEN :

Slijps%een _ - 48 mm hoek van 60 ° (inlaa%)

• _ - 44 mm hoek van 60 ° (uitlaat)

PSA - SS 200 - Gietwerk Norton


