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Afb. 1. De DAF D575V Dieselmotor.



DOORSNEDE DISTRIBU

A{b. 2. De langs- en dwarsdoorsnede van de DAF D575V Dieselmotor.

Jan
Gegevens bij deze foto
Laatste 2 pagina`s geven de ovedrige tekeningen weer van deze pagina.
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Werkpl aatsi nstructi es

Model I D575v

Serie, zie motornumme, I A
Uitvoering, zie identificatieplaatje op kleppendekseì | 400001, 400003, 400005, 400007

Typ" 
I Y:f::"O"elde 

dieselmotor met directe in-

Aantal cilinders | ;- 
'' "

Boring {nominaal) | lOO,sa tt
Slag | 120,ó5 mm

Cilinder inhoud 
| 

5,7ó ltr

Afb.3.Vermogen,koppe|enBrandstofverbruik.'

ti=!#H==lrTll.v]llrlrllEtallltlraazLl. fllr=lrz'/tzil/'/lrl=-rzt=tlIIlrt.=a'/lltllll-=
t 'p. m.

Min. specif. Or..Or,"r*
Min. toerental stationair | 400 omw/min.

Compressieverhouding I t0:t
Verbrandingsvolgorde I l-5-3-6-2-4
Gewicht droog, inclusief accessoires | 520 kg.

_

Cilinderkop. I
I

ALGEMENE GEGEVENS

Motorfabrikaat I DAF

Model I D575v

Serie, zie motornummer I A
Uitvoering, zie identificatieplaatje op kleppendekseì | 400001, 400003, 400005, 400007

M ax. te vla kken | 0,2 m m

TECHNISCHE GEGEVENS
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Dieselmotor D575V 1A

Klepgeleiders.

Inwendige diameter
Perspassìng

Lengte boven de kop u itstekend

Sp"ling tussen klepsteel en geleider

8,725-8,74 mm

0,025-0,05 mm

23 mm

max.0,23 mm

Klepzittingen.

Klepzittingshoek

Breedte (n ieuw)

I nlaat U itlaat

30"
1,3 mm

300

1,5 mm

* Klepzittingringen.

Dikte

Inwendige diameter
U itwend ige d ia meter

4,395- 4,57 mm

37,58 
-37,61 

mm

48,375-48,39 mm

B,5l 8,64 mm

34,29 
-34,3 

I mm

45,3 25-45,34 mm

* De klepzittingringen zijn voor de uitlaat standaard uitvoeringi voor de inlaat zijn losse ringen

voor servicedoeleinden beschikbaar.

Kottergat in cilinderkop.

Diepte
Inwendige diameter

5,70 5,80 mm

48,25 
-48,26 

mm

10,05 - 10,25 mm

45,19 -45,21 mm

KLEPPENMECHANISME

Kleppend iagram.

Inlaatklep opent (bii 0,5 mm klepspeling)

U itlaatklep sluit (bîi 0,5 mm klepspeling)

| 0o voor B. D. P.

ll4" na B.D.P.

Kleppen.

Hoek van klepschotel

Klepsteel diameter
Spuling tussen steel en geleider

Klepspeling (koud)

Lich th oog te

Inlaat U itlaat

29o.30'

8,ó5 8,6ó mm

0,065- 0,09 mm

0,5 mm

9,ó5 mm

29".30'
8,61- 8,625 mm

0, 1 0, 13 mm

0,5 mm

9.ó5 mm



Werk pla a tsi nstru c ties

Klepveren.

Vrije lengte

Veerspanning l0/ lB mm ingedrukt

Binnenveer Buitenveer

55 mm

tg,5/39,5 kg

(min . 28 kg)

9

(m

5"

,5

in

ll

6mm

8,5 kg

ll,5 ke)

2,

Stoters.

Speling in cilinderblok 0,05 
-0,075 

mm

(max. 0,09 mm)

Stootsta ngen.

Max. toelaatbare kromming

Tu imelaaras.

Uitwendige diameter
Lagerbus

Speling bus op ds

0,25 mm

22,2 mm

pasru imen

0,025-0,0ó5 mm

(max. 0,09 mm)

CILINDERBLOK

Cilinderblok.

Diameter grondboring voor
Diameter grondboring voor

cilindervoeringen
hoofdlagersch a len

105,óó5- 105,667 mm

82, BB 82,905 mm

Ciiindervoeringen.

Buitendiameter cìlindervoering
Bin nendia meter cilindervoering, std. maat
Hoogte cilindervoering boven cilinderblok (shims)

lr/aximum toelaatbare slijtage

105,ó7 -105,ó9 mm
..[00,ó3 

-100,65 mm

0,025- 0,05 mm

0,4 mm

KRUKAS

* Hoofdlagerhalzen.

Dia meter

Ondermaten

Breedte le lagerhals

Breedte 2e, 3e, 5e en óe lagerhals
Breedte 4e lagerha ls

Breedte 7e lagerhals

Af ron d in gsstra a I

7 8,7 4-7 8,7 5

5 x 0,254
(max. | ,27

46,86-47,12
3 5,43-3 5, ó9

49,5349,58
49 ,45-49,66

3, B 4,3

mm

mm

mm)

mm

mm

mm

mm

mm



Dieselmotor D575V 1A

* 
Dr ijfsta n g la g erh a lze n

Dia meter

Ondermaat

B ree dte
Afrondingsstraal

ó0,9ó-60,97 mm

5 x 0,254 mm

(max. 1,27 mm)

43,18-43 ,26 m m

3,8 4,3 mm

i Bij de ondermaten 0,5 | en | ,02 mm [.020" en .040") dienen de lagerhalzen opnieuw te worden

oehard.

Axiale speling krukas.

Axiale speling

Overmaat drukringen

Hierbij 4e lagertapbreedte slijpen op
(Denk aan afrondingsstraal)

0,05- 0, I mm

(max.0,35 mm)

0, 13 mm

49,784-9,88 mm

LAGE RS

Hoofdlagerschaf en.

Inwendige diameter
Lu g e rs pelin g

Ondermaten

78,80-78,84 mm

0,05- 0, l0 mm

5 x 0,254 mm

Drijfsta ng lag erschalen.

Inwendige diameter
Lugerspeling

Ondermaten

DRIJFSTA

ó I ,0 l-ó | ,025 mm

0,04- 0,06 mm

5 x 0,254 mm

NGEN

Drijfstangen.

Diameter grondboring grote kop

Diameter grondboring kleine kop

Perspassing bus

Inwendige dia m. bus

Tuigerpe nspeling

64,59-ó4,605 mm

36,83-36,855 mm

0,03- 0, l0 mm

pdsru imen

0,02- 0,025 mm
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- Werkplaatsi nstructi es

ZUIGERS

Tutgers.

Materiaal
Zuigerspeling

Groefbreedte compressieveren

Groefbreedte olieschraapveren

Hoogteverschil bovenzijde blok

Lichtmetaal legering
0, lB 0,20 mm

2,47 2,49 mm

6,415- 6,44 mm

0,05 -+ 0, I mm (max. + 0, 15 mm)

Zuigerpen.

Dia meter

Perspassing

Sp"ling in drijfstangbus
Geborgd door
Montage in verwarmde zuiger

33,025 mm

0,0 | 0,025 mm

0,02 0,025 mm

klemveren

handdruk bii | 00o- | 20o C

Zuigerveren.

Bovenste compressieveer

Breedte compressieveren (3)

Breedte olieschraapveren (21

Slotopen ing bovenste com pr. veer
Slotopening 2e en 3e compr. veer
Slotopening olieschraapveren

Groefspeling compressieveren

Groespeling olieschraapveren

verch roomd

2,36 2,37 m m

ó,33 6,34 mm

0,4 0,6 mm

0,35 0,55 mm

0,35 0,55 mm

0, 10 0, 13 mm

0,08 0, ll mm

NOKKENAS

Nokkenas.

Diameter lagertappen
Tota le nokhoogte

M in. toelaatbare nokhoogte

Axiale speling

53,22 -53,24 mm

44,8 -41,9 mm

44,45 mm

0, l0 0,25 mm

(max. 0,3 mm)

Nokkenaslagers.

Inwendige diameter lager I en 4 (bussen)

Diameter lager 2 en 3 (blok)

Perspassing lagers len 4
Lagerspeling len,+

Lu g erspe lin g

53,33 --53,35 mm

53,3 3 -53,36 mm

0,0 | 0,0ó mm

0,09 0, l3 mm

(max. 0,25 mm)

0,09 0,14 mm



Díeselmotor D575Y 1A

DISTRIBUTIE

Distributie.

Perspassing krukastandwiel

Sp"ling tussen lagerbus en tussentandwiel

Sp"ling tussen lagerbus en astap

Axiale speling tussentandwiel

0,025- 0,04 mm

0,05 0,075 mm

0,025- 0,075 mm

0,0ó5- 0,25 mm

(max. 0,3 mm)

Distri butieta ndwielen.

Tandspeling

Krukastandwiel

Tussenasta ndwief

N okke n a sta ndwiel

Ta ndwiel bra ndstof pomp

0,05 0, l0 mm

23 tanden

49 ta nden

46 tanden

46 tanden

VLIEGWIEL

U itvoering.
Radiale afwijking vliegwiel (hobbelen)

Axiale afwijking vliegwiel (slingeren)

Aantal tanden starterkrans

Met verwisselbare slijtplaat
0, 1 mm

0, 1 mm

1126 tanden

SMEERSYSTEEM

Smeersysteem.

I nhoud

Smeeroliesoort

Viscositeit normaaf

vorst

trope n

Oliedluk: te meten bii

;iffil*,,,,.
Smeerolief ilter

l2 liter
Heavy Duty "

SAE 30

SAE 20

SAE 40

750-800c
0,3 5 kg/cmz

35-4,2 kglcmz

in serie

De oliedruk kan worden ingesteld d.m.v. een drukregelschroef welke zich even vóór het smeerolie-

filter bevindt. De druk mag niet hoger ziin dan hierboven aangegeven.



Werkplaatsi nstructi es

Smeeroliepomp.

Aa nd rijving
Overbren g i n gsverhoud i n g

Aandrijfasspeling in lage;'bus

Inwendige diam. pomphuis

Diepte pomphuis

Uitwendige diam. tandwielen

Ta ndwielhoogte
Tandspeling

Diam. pompas (primair tandwiel)
Spuling in huis

Diam. pompas (secundair tandwiel)
Sp"ling in tandwiel
Pompopbrengst (minimaal) zonder tegendruk bii

7 6oC en 1000 omw/min.

vanaf nokkenas

l:l
0,04 0,08 mm

44,49 
-44,5 

l5 mm

34,89 -34,93 mm

44,36 -44,41 mm

34,88 
-34,9 

| mm

0,5ó 0,óó mm

17 ,41 - 17 ,42 mm

0,04 0,08 mm

17,345-1 7,355 mm

0,035- 0,055 mm

20 I'iter/min.

KOELSYSTEEM

Koeling.

Op"n ingstemperatuur thermostaat
Koeling cilinderkop
l(oeling cilinderblok
In houd koelsysteem

Bedrijfstem peratu u r

Dia meter ventilateur

70-740c
geforceerd

th ermosyp h on

22 liter
74"C
495 mm (19,5")

Waterpomp.

Perspassing, poelie op as

Perspassing, waaier op as

0,002-0,028 mm

0,005-0,034 mm

I
BRANDSTOFSYSTEEM

Bra ndstofpomp.

Typ" brandstofpomp CAV
Typ" regulateur CAV
Aantal windingen regulateurveer
Axiale speling nokkenas

Speling tussen plunjertop en persklephouder
Inspu itmoment
Afstelling aanslag max. brandstoflevering bij ó00

pomp omw/min. en 200 injecties voor:
D575V t20 pk SAE

D575V 100 pk SAE

AALóB7sl9 | EL

RPB27

t2

0,04-0, l5 mm

lmm
2Bo vóór BDP zuiger

ll,ó cm3

8,2 cm3

fo



Dieselmotor D575V 1A

Calibrering.

Aa nta I in jecties

Omw.imin.

Rugelstang verplaatsing
Cpbrengst in cm3

Max. spreiding in cm3

200

900

l0 mm

10,4-11,4
O,B

200

600

l0 mm

9,8--10,8
0,8

200

200

7mm
| ,B-2,4
0,8

Ve nturi.

D ia meter ó0 mm

Verstu ivers.

Inspuitdruk

Lichthoogte verstuìvernoa ld

Lekkageproef van 90 tot 40 kg/cmz

Testdruk voor lekkage vdn verstuivernaaldzitting
Aantal verstuivergaten
Verstuivergat dia meter

Hcek tussen verstu ivergaten
Dia meter verstu ivernaa ld

145- | 50 kgf cmz

0,4 l-0,4ó mm

4t/z-l4 sec. bij 40o-70o F

130 kglcmz

4

0,25 mnn (.0 10")

| 40"
ó,35-6,375 mm

hiertussen oplopend met 0,0025 mm

Verstu iverleid ing en.

Diameter

Lengte le leiding

rr 2e rt

rr 3e rl

4a
ll rv ll

rr 5e rl

,, óc

6 x 1,5 mm
/,45 mm

350 mm
/,67 m m

503 mm

384 mm
/,70 mm

COMPRESSOR

Afgemeen.

Bor in g

Slag

Aanzuiqcapaciteit bii I 000 omw./min.

Bedrijfsdruk

Max. druk, kortstondig

54 mm

38 mm

l9B liter
5 5,5 kg/cm2

| 0 kg/cmz

Cilinderblok.

Materiaal
Diameter grondboring voor cilindervoering
Cilindervoer^ing bìnnendiameter gemonteerd cn ge-

hoond

Max. ovaliteit

Lichtmetaa I

57, l5 
-57 ,l6 mm

53,975-53,99 mm

0 025 mm

11



Werkpl aatsi n stru cti es

Kru kas

Dia rneter drijfsta ngla gerha ls

Breedte drijfsta nglagerha ls

Afrondirrgsstraal drijfstanglagerhals (gepolijst)

Diameter olieverdelerlagerhals

Breedte olieverdelerla gerha ls

Afrondingsstraal olieverdelerlagerhals (gepolìjst)

Diameter hoofdlagerhals

Afrond ingsstraal hoofdlagerhals

Drijfstangen.

Dia meter drijfstanglager
Breedte dri,ifsta nglager

Afrond i ngsstraa I drijfsta n g la ge

Lagermateriaal

,, samenstelling

Diameter zuigerpenbus, ingeperst en geruimd

Afstand h.o.h. grote en kleine kop.

Olieverdeler.

Dìameter lager

Breedte lager

Afrondingsstraal lager

Tuigers.

Aantal compressieveren

Aantal olieschraapveren

Dia meter

Diameter onder olìeschraapveer

Groefbreedte zuigerveren

Breedte zuigerveren

Groefspel in g zu igerveren

Slotopening zuigerveren (bii cil.boring van 53,975

mm)

Diameter zuigerpengat
Dia meter zuigerpen

22,2 
-22,225 

mm

25,4 
-25,425 

mm

3,05 3,3 mm

28525-28,55 m m

12,7 
-12,725 

mm

| ,53 | ,78 mm

25,405-25,42 mm

max. 0,75 mm

22,23 -22,27 mm

25,35 
-25,3 

75 mm

3,5ó 3,Bl mm

Ba bbit
3 7" koper

B 7" antimonìum

89 7" tin
ll,ll5-ll,l2 mm

92,66 -92,76 mm

28,555-28,595 mm

12,65 
-12,675 

mm

2,03 2,29 mm

2

I

53,935-53,95 mm

53,635-53,ó85 mm

3,19 3,215 mm

3,15 3,175 mm

0,015- 0,065 mm

0,05 0, l5 mm

ll,ll -ll,ll5 mm

ll,l05-ll,ll mm

12



Dieselmotor D575V 1A

AANHAALKOPPELS

Cilinderkopmoeren

Hoofdlagerka pmoeren

Drijfstangkapmoeren

Vliegwielmoere n

Moer brandstofpompnokkenas

Moer op as vacuumpomp of compressor

Persklephouders

25-26,4 mkg.

( r B0- r eo ft.lbs.)

21 ,5-23 mkg.

( | 55- I 65 ft.lbs.)

10,2-l | ,8 mkg.

(75-85 ft.lbs.)

7,6-9 mkg.

(55-ó5 ft.lbs.)

6,2 mkg.

(45 ft.lbs.)

'6?mkg . 3,,í-' l/, tr

(*ft.lbs.) aJ - s2,

4,2-5,6 mkg.

(30-40 -tt.lbs.)

13
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STORINGSTABEL

Motor wil niet aanslaan.

Draa it niet rond.

Startschakelaar defect.
Startmotor vastgeslagen.

Gebrekkige kabelverbindingen.

Draait langzaam rond.

Sta rtmotor defect.
Batterij ontladen.

Gebrekkige kabelverbindingen.

Geen brandstoftoevoer.

Lucht in het systeem.

Toevoerpomp defect.
Filter verstopt.

Motor loopt onregelmatig.

Stationa ir

Onvoldoende compressie.

Onvoldoende verstuiving.

Lek bij inlaatspruitstuk.

Verkeerde klepafstellìng.

Bii hogere toerentallen.

Onvoldoende compressìe in één of meer cilinders.
Slechte verstu iving.

Persklep blijft hangen.

Lucht ìn het systeem.

Cntlastklep van het fijnfilter zit vast.
Vervuiling van brandstofpomp.

Motor stopt gedurende het bedrijf.

Vuil in brandstof.
Plunjer of klep bliift hangen.

Lucht in bra ndstof.

Stationair verkeerd afgesteld.

Vermogensverlies van de mo,tor.

Onvoldoende brandstofìnspuiting.
Lage compressíe.

Inspuiting te laat.
Vuil in luchtfilter.
Teveel tegendruk in uitlaatsysteem.

14

Abnormale motorgeluiden.

Persklep of verstuiver blijft hangen.

Versleten lagers of zuigerpenbusjes.

Zuigers en/of cilinders versleten.

Teveel koolaanslag in verbrandingskamer.

I nspuitmoment ontregeld.

Motor wordt te heet.

Onvoldoende motorkoelwater.
Verstopte radiateur.
Waterpomp of aandrijving hiervan defect.
Kete lstee n .

I nspuitmoment ontregeld.
Teveel bra ndstof.

Motor rookt.

Teveel bra ndstof.

Verstu iver lekt.

Kleppen van brandstofpomp b!ijven hangen.

Verstuivernaald bliift hangen.
Teveel lekolie langs de verstuivernaald.
Lucht in bra ndstofpomp.
Koolafzetting aan het verstuivermondstuk.
Veerspann ing in de verstuiver te laag.
Luchtfilter verstopt.
I nspuitmoment ontregeld.
Te koude motor.
Olieverbru ik.

Abnormaal olieverbru ik.

Oliepeil te hoog.
Lekkage langs pakkingen, keerringen en kleppen.
Te dunne olie.
Abnormale cilinderslijtage.

Onvoldoende oliedruk.

Versleten lagers.

Te dunne olie.

Verstopping van zeel of iilter.
Vuil in een ontlastklep of sliitage
Versleten oliepomp of storing in



Dieselmotor D575V 1A/.

t

REPARATIERICHTLIJ NEN

HET UITBOUWEN VAN DE MOTOR

A{b.4. De radiateur van onderen losschroeven.

Af b. 6. De voorste dwarsbalk moet geheel worden
verwijderd. Steun de motor met cricks.

Afb. 7 . Speciale verrijdbare cricks waarmee de motor uit
het chassis kan worden gemanoeuvreerd.

p" radiateur van boven losschroeven.

15



Werkplaatsi nstructies

DE CILINDERKOP

Afb. 8. Voor het losnemen yan de cilinderkop dient het

uitlaatspruitstuk te worden verwijderd. A{b. 11. Het
met

verwijderen van de cilinderkop compleet
inlaatspruitstuk en waterpompr.

t,l'

"t,

Atb. 12. Klepgeleiderslijtage meten met een binnen-
micrometer.

Af b. 9. Vastzittende verstuivers losnemen met de
speciale trekker'

-4

Afb. 13. Reinigingsspil 24W18 voor de verstuivergaten
in de cilfnderkop. Vet aan de kop smeren en de spil

enige malen in het gat rechtsom draaien.

16

Alb. 10. De speciale verstuivertrekker 24W15.

?



Dieselmotor D575V 1A
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Afb. 14. Het aanbrengen van
klepgeleiders. Va n boven a{ in
de kop persen met specia le

drijver 24W 45.

Afb. 15. De geleiders ,moeten 23 mm boven de kop
uitsteken.

Afb. 16. De gekotterde kamer voor de inlaat-klepzitting-
ringen. Losse zittingringen invriezen met bilv. vloeibaar

koolzuur en een passende drevel. Dan naslilpen.

Afb. 17. De volgorde van het aanhalen der cilinderkop-
moeren. De koppakking dient droog te worden gemon-
teerd, nadat de vlakken van blok en kop goed blank zijn

geschuurd met schuurlinnen,

Afb. 18. Vergeet niet de pakkingen onder de tuimetaar-
assteunen aan te brengen.

17



Werkplaatsi nstructies

Af b. 19. Kleppen verwijderen met het speciale hulpstuk
24W52.

HET KLEPPENMECHANISME

HET CILINDERBLOK

Af b. 20. Gemottteerde kleppen.
Er moet een opening tussen de spiehelften blilven.
Klepsteelhoedjes niet vergeten.

1.

2,

Afb. 22. De hoogte van
meten. Corrigeer

cilindervoering t.o.v. het blok
nodig met vulringen.

\

de
zo

18

Afb. 21. Verwisselbare droge cilindervoeringen.
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Afb. 23. Het uittrekken en inpersen van cilindervoeringen
met speciaal gereedschap 78W197. Smeer bij het inpersen
de voeringen uitwendig in met groene zeep of loodwit;

nooit olie gebruiken.

DE KRUKAS

Afb. 24. De busjes van de centrale bedieningsas uittikken.

Bij het indraaien van de

tapeinden voor de cilin-
derkop moet vloeibare
pakking worderr gebruikt
om waterlekkage langs

de schroe{draad te voor-
kom en.

MET LAGERS

Afb. 27. Het meten van de axiale speling van de krukas.

Af b. 25. De 4e hoofdlagerkap met aan weerszijden de
halve axiale drukringen.

Afb. 28. De doorboorde drijfstanghals.
Hierin worden verontreinigingen door de centri{ugaalkracht

opgeva ngen.

v
)))lltt lrr, \\\\\\\ t\ìKNrN

,Afb. 26. Het aanbrengen yan de axiale drukringen.
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Werkplaatsi nstructies

ZUIGERS EN DRIJFSTANGEN

Af b. 29. De zuigerpen is gedesaxeerd.

A{b. 31 . Let bij he
zuiger en

op de juiste stand Yan
de nokkenas.

t ,aanbrengen
drij{stang t.o.v.

van de nokkenas en de cifinderwand
de doorboorde drijfstangvoet.

,.'/ ì^r'

A{b" 32. De drijfstanghelften zijn n"'-irrUr.Afb. 30. De smering
vindt plaats via

20
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Dieselmotor D575V 1A

NCKKENAS EN DISTRIBUTIE

Afb. 35.

Fron tp la a t
Nokkenas

De centreerbus in doorsnede.

3. Centreerbus
4. Dru kring

1.
2,

Af b. 33. Voorste nokkenaslager monteren
speciale drevel. Let op de juiste stand van

De nokkenas adnbrengen. De drukring goed vastzet-

ten en de axiale speling meten.

Eventueel corrigeren met vulringen.

De bouten losdraaien en de centreerbus op de nok-

kenas en in de drukring aanbrengen. Bouten aan-

halen en borgen. :

Afb. 3ó. Het monteren" yan de distributietandwielen.

Let op de pijlen bij het nokkenastandwiel en de verticale
stand van de spie van het krukastandwiel, waarbil de
eerste en de zesde zuiger in hun bovenste dode punt

staa n.

ùr..

Af b. 34. Het centreren van de drukring.

21



Werk plaats i n structies

37:

38:

Afb. 37. Afb. 38.

De inspectieopening in het vliegwielhuis.

Het moment van inspuiting voor de 1e cilinder 28"
voor het bovenste dode punt,

De 1e cilinder in de hoogste stand,

Afb. 39. Het vliegwiel van de krukas drukken.

VLIEGWIEL EN VLIEGWIELHUIS

Afb. 41 . Let op het in de juiste richting aanbrengen van
de borgdraden.

Afb.42. Het vliegwielhuis axiaal uitlijnen.

itlt""'

- 
-/f 

. /./ l- -:-\----tar-\\- 
--..:Èì$z . .\S, -/

,16A{ \"V/Z rt7.lN,, $@llh I;lmN wu lllll'ltlil--

i{l/fl'N\ _=V '/AKfl\lY:

N
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Afb. 40. Uitlijnen yan het vliegwiel. Afb.43. Het vliegwielhuis radiaal uitlijnen.



Dieselmotor D575V 1A

HET SMEERSYSTEEM

t)

Afb. 44. Het smeersysteem.

Afb. 45. Speling controleren van de oliepomptandwielen.
De tandwielen ziln voorzien van smeergaatjes. Zie er op
toe dat deze bi1 het aanbrengen van de tandwielen -+ 90'

ten opzichte van elkaar worden verdraaid.

Afb.46. Gebruik voor de oliekanaalplug een passende
schroevedra'aier.

23



Werkpla atsi nstru cties

Afb. 47. Het aanbrengen van het
met speciale drijver

o I i epom pa a nd rijfasb u sj e
24W48. Af b. 48. Het drukregelventiel in

@
nderdelen.

/'^-L-t

A.
B.

Afb.49.
Kortsluitklep grof- en
Kortsluitklep filnfilter,

Het smeeroliefilter,
filnfilter, openingsdruk 3 kglcmz
openingsdruk 2 kg/cmz.

24



Dieselmotor D575V 1A

DE WATERPOMP

o'mi? CIw

Afb. 50. De

1 . Poelie
2, Borgring
3, Kogellager
4, Afsta ndsbus .pl ,

5. Waterpompas
ó. Oliekeerring

0 0-0?

P*iz

9I5

waterpomp in onderdelen.

7. Lagerhuis
8. Waterkeerring
9, Schoepenrad

1 0, Paspen
11, Slakkenhuis
12. Verloopnippel temperatuurmeter

HET BRANDSTOFSYSTEEM

3

Af b. 51.

1. Tankzee{
2. Gro{f ilter
3. B ra ndstof pom p

4, Toevoerpom p

5. Filnf ilter
6. Ontluchtingsklep

Het brandstofsysteem.

7. lngang brandsto{galerij
8, Verstuivers
9. Retourleidingen

1 0. Verstu iver{ilter
1 1, Ontluchtingspiipje
12, Brandstoftank

25
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DE FILTERS

e
t

tV
a\r'

_5

^g

Afb. 52. Het

1 , Specia le ta pbout
2. Deksel
3. Pakkingring
4. Pakkingrin,g

brandstofgroffilter in onderdelen.

5. Filterelement
6. Drukveertje
7, Kolf

Afb. 54. Het brandstoffijnfilter in onderdelen.

1. Wartelmoer
2. Klepzitting
3, Klephu is
4. Afd ichtring
5. Banjobout
6, Afdichtring
7. Brandstofleiding
B. Afdichtring
9. Deksel

10. ,,o" ring
1 1 , Centreerbus
12. Onderleg ring
13. Filterhuis
14, Aftapplug
15. Ontluchtingsklep
1 ó. Ontluchtingsplug
17, Afdichtring
1 B. Bevestig ingsmoer va n deksel
19. Borg ring
20, Ba n jobout
21 , A{dichtring
22. Brandstofleiding
23. Afdichtrins
24, Dekselpakking
25. Filterelement
26, ,,o" ring
27, Drukveer
28. Afdichtrins

Afb. 53. De tankzeef.

1. Bodem van brandstoftank
2, Aanzuigpijp
3. ZeeÍ
4. Rubber afdichtring

26

5. Flens
6. Aftapplug
7. Pakkingring
B. Tapbout

2î
3

4

5

6

7

I
I

10

tl

12

î3

14

27
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Dieselmotor D575V 1A

,o$t\\

\' )

Afb. 55. Het oliebadluchtfilter. (Frontstuurchassis). Afb. 5ó. Het oliebadluchtfilter. (Torpedo{iontchassis).

1 . Koudsta rter
2'. Borgplaat
3, Geleidebus
4, Regelstang
5. Brandsto{ga lerij
ó. D ru kveer
7. Regelkwadrant
B. Pompcilinder
9, Persklephouder

10,. Verstuiverleiding
11. Wartelmoer

DE BRANDSTOFPOMP

Afb. 57. De brandstofpomp in onderdelen.

12. Persklep
13, Pompplun jer
14, Sleu{bus
15. Geleidebus
16. Regulateur
17, Verlengstuk
18. Stelbout
19 . Contra moer
2A. Stoter
21 , Ontluchtingsklep
22. Geleideblokie

23. Lagerdeksel
24. Pakking
?5. Oliekeerring
26. A{dichtplaat
?7. Kogellager
28. Opuu lring
29. Nokkenas
3rC. Bodemplug
31. Huis
32, lnspectiedeksel
33, Opvoerpom p

r0

I
I
7

6

5

L

I

I

lî

12

t3

11

15

16

_I
I

lgl
@o= f;"E

@@

17 18 19 20

Q
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Werkp laatsi n structi es

F

@
Afb.58. De plunjerstanden.

a. Vollast, onderste dode punt
b. Vollast, begin perssla,g
c. Vollast, einde persslag
d. Halflast
e. Stationair
L Stoostand

Het repareren van brandstofpompen is specialisten-
werk. Begin er niet aan zonder de nodige ervaring,
speciale gereedschappen en een testbank.

10

tl

A{b. 59.

1. Geleidepen
2, Drukveer
3. K lep
4, Zitting
5, Cilinder

28

Het pompelement.

6. Pompplunjer
7. RegelstanE
B. Regelkwadrant
9. Sleufbus

10. Veerschotel
1 1 . Stelbout

@
Afb. ó0. De aandrijving van de brandstofpomp.

5

6
7

I

@il
g.Afb. 61. De brandstofpompkoppetin



Dieselmotor D575V 1A

Afb.62. Merktekens op plunger, cilinder en regel-
kwadrant.

Afb. ó5. De binnenring van de nokkenas a{trekken met
de speciale trekker 24W63

Afb.

Af b. 64. De axiale speling Yan de
met de speciale micrometer

ó3. De regelstang in de middenstand gezet tijdens
het aanbrengen Yan de plunjers.

nokkenas opmeten
89W1094.

Af b. 66. De koudstarter.

A. Normaal vollast
B. lndrukken
C. Loslaten, extra brandstof
D. Drukrichtin,g membraanveer

N
N
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Werkpl aatsi n structi es

6

t
\

10

Afb. 67.

Huis
Ver len gstu k
Borgd raad

10
11.
12.

4.
5.
ó.

1.

2.
3.

Bed ien ingshe{boom
Dru kveer
Blokkeerplunjer

De koudstarter.

7. Cilinderschroef
8. Stelmoer
9. Contramoer

Drukveer
Ce ntreerpen
Hoes

19. Deksel
20. Klephouder
21 . Drukveer
22. Contramoer
23. Demperklep

1 . Ventu ri
2. Smoorklep
3. He{boom met
4. Stelbout max.
5. Stelbout min.
ó. Filter

30

Afb. ó8. De

7. Stophe{boom
B. R"g u lateu rveer
9. Membraan

10. Membraansti{t
1 1. Drukarm
12. Sto{hefboomas

Yacuu mregu lateur.

1 3. Haa rspeldveer
14, Huis
15. Luchtkanaal
1ó. Vacuumkanaal
17. Luchtleiding
18. Vacuumleiding

stuitnokken
toerenta I

toerenta I



Dieselmotor D575V 1A

Afstelling inspuitmoment.

Om het inspuitmoment precies op 2Bo vóór het

b.d.p.in te stellen dient men als volgt te werk te

9aa n.

Het vliegwiel wordt op 2Bo gezet (zie afb. 37),

waarna de koppeling aan de brandstofpomp wordt
losgekoppeld.

Van het eerste pompelement wordt nu de persklep

met veer weggenomen en de eerste verstuiverleiding

aan de pomp vervangen door een kort gebogen

piipj" als getoond in afb. ó9.

Het aandrijfwiel van de pomp terugdraaien en de

pomp ontluchten d.m.v. de opvoerpomp, totdat
geen lucht meer mee komt uit het gebogen piipje.

Nu onder voortdurend pompen het aandrijfwiel

draaien in zijn draairichting. Op het moment dat het

druppelen net ophoudt, staat de eerste plunjer aan
Af b. 69. Het gebogen pijpje voor

afstelling yan het inspuitmoment.

het begin van zijn

stand weer worden

inspuiting. Alles moet nu in deze

aangebracht en vastgezet,

de

DE BRANDSTOFOPVOERPOMP

Afb. 70.

1. Aansluitnippel
2. Persklep
3. Zuigklep
4. Brandstofruimte
5. Drukveer
$r. Veerschotel
7 . Drukstift

De brandstofopvoerpomp.

8, Handbedieningshefboom
q. ,,o" rin,gen

10. Membraan
1 1 . Drukveer
12, Excenter
13. Helboom
t4. As

31



Werkp laatsi nstructi es

(

DE VERSTUIVER

Alb. 71. De verstuiver.

9. Stelring voor inspuitdruk
10. Ruimte boven verstuivernaald
1 1 , Drukveer
12. Verstu iverhouder
16, Drukvlak
1 3. Lichthoogte van de naa ld
14. Stelplaatje voor lichthoogte
1 5, Verstu ivernaa ld , '

17. Ruimte rondom verstuivernaald
18. Wartelmoer
19. Verstuivermondstuk
20. Drukvlak
21 . Naaldzitting
22. Verstu ivergaatjes
2'3'. Verstuiverkop
2.4, Bra ndsto{toevoerka naa I

door de hoogte van

| ).

1. Lekleiding
2. Aansluitnippel
3 Plug
4, Rubber blok
5. Filterhouder
ó. Lekoliekanaal
7 . Filterstift
8. Aanslagsti{t

De lichthoogte (13) van de naald (zie afb. 72|t wordt
begrensd door een stelplaatje (14) in de ruimte tus-

sen naald en aanslagstift (8).

32

De Inspuitdruk wordt bepaald
de stelring (9) boven de veer (l
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Dieselmotor D 575V 1A

HULPGRAFIEK VOOR HET AFSTELLEN VAN DE VERSTUIVERNAALD-LICHTHOOGTE
TUSSEN 0.016'EN 0.018"(atteentegebruiken met een hulpplaatje van 0.130")

Ruimte tussen zeskante kop en verstuiverLichaam
In duizendste inches ---È
ln honderdste mm --------+

1 2 3 L 5 6 7 I 9 10 11 12 13 1t.^ 15 16 17 18 19 20
5 10 15 20 E 30 35 40 45 50

Te gebruiken stelpl.aatjes
0.0925 " 2.35 mm

0.0945' 2.110 mm

0.0965 'r z.LS rrm 7
0.0975 r' 2.lrg mm 7:
0.0985 '. 2.50 mm 7
0.0995 " 2.53 rnm 7
0.1005 .. 2.55 mm 7
0.1020 " 2.59 mm 7
0.1040 .. 2.6L mm z
0.1060 " 2.69 mm z lllill

,2,
DE JUISTE MAAT

CRENSGEVAL
Dtiliwmr

0.1080 " 2.7L mm z
0.1100 .. 2.79 mm illl

Afb. 72. Grafiek yoor het bepalen van de dikte van de stelplaatjes.

Verbuig de leidingen niet en als ze onverhoopt toch

verbogen zijn, zoîg dan dat ze, zonder ergens onder

spanning te staan, precies aansluiten aan de PomP
en de verstuiver.

Een defect aan één of meer verstuivers openbaart

zich meestal door één van de volgende symptomen:

I. Luide dieselklop bii de betreffende cilinder.

2. Overslaan of geheel uitvallen van één of meer

cil in de rs.

3. Zwarte rookvorming.

4. Groter brandstofverbruik.
5. Oververhitting van de motor.

Alb. 73. Het inbrengen of eruit nemen
naald d.m.v. de verlengsti{t

van de verstuiver-
24W17.

Afb. 74. Het polijsten van de schacht van de verstuiver'
naald, d.m.v. de polijstklem 24W31.
Te gebruiken polijstpasta 24.700.0.t,
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Werkp I aatsi n structi es

Werk bii het demonteren van een verstuiver volle-

die schoon; reinig alle delen uitsluitend in diesel-

brandstof en maak nooit gebruik van poetsdoeken of
poets ka toe n.

Hef eerst de veerspanning op door het losnemen

van de aanslagpen (B); pas daarna kan de verstuiver
geheel uit elkaar worden genomen.

\

-

@
Afb. 78. Het centreren van het verstuivermondstuk, door
de verstuivernaald met de verlengstift onder voortdurend
draaien in de zittin,g te tikken, waardoor het mondstuk op

zijn plaats komt. Zorg dat de naald niet klemt.

Af b. 79. Het vastzetten van de verstuivermond.
Blilf ondertussen steeds de gangbaarheid van de naald

controleren.

t-

--
Afb. 75. Het polijsten van de punt
(2) op het polijstblok (A), 24W29,
ó3'.30'. Het polilstblokle (1) moet
d,m,v, de polilststift (B) 24W3A. Te

247W,0.t,

van de verstuivernaald
onder een hoek Yan
worden gecorrigeerd
gebruiken polijstpasta

\--Ú-\-

Alb.76. De naaldzitting kan
speciale polijststift 24W35 en
pu nt va n deze polilststilt wordt

van 62"

worden gepolij5t m.b.v. de
polijstpasta 247W.0.F. De
geslepen onder een hoek

.20' ,

Afb. 77. Indien de boring van de verstuiverhouder ge-
krast is, de krassen verwijderen d.m.v. de polijststift 24W28,

onder gebruikmaking van polijstpasta 2A.700.0.F.
Deze polilststilt is ook te gebruiken voor het pasmaken van

overmaat verstuivernaalden (vergelijk afb. 74),
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Arb. 80. Yan de

Afb. 81. De omkeer-proef . Druk de naald stevig in

ziting en laat het verlengstuk los. De naald moet
uit zichzelf teru'gvallen.

Afb.82. Het meten van de lichthoogte. Hiervoor wordt
een speciaal hulpstelplaatje van .130" (3,3 mm) op de

verstuivernaa ld gelegd.

De aanslagstift (afb. 72-B) met de hand in de ver-

stuiverhouder draaien totdat deze niet verder gaat

en de afstand van de kop tot de houder meten

(af b. B2l.

D" grafiek in afb. 72 raadplegen.

Aa n de bovenzijde dezelfde maat opzoeken welke

met de voelermaat werd gemeten, van daaruit naar

beneden gaa n tot het verticaal gestreePte blokje.

Dan naar linkt gaan waar de juiste dikte van het toe

te passen stelplaatie is aa ngegeven.

Indien mogelijk, met inch-voelermaatjes meten. Deze

zijn n.l. op .00 l" (0,O25 mm) nauwkeurig terwìjl mm-

voelermaatjes meestal 0,05 mm in maat oploPen.

Het te gebruiken stelplaatje altild met een micro-

meter nameten.

@
wartelmoer.

zijn
dan

Het vastdraaien

Afb. 83. De verstuivertestpomp (24W25).
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Werk pl a atsi nstiucties

/q
t-+l
@/

1. Voordeksel
2.,,Zuigerveer"
3. Afslu itplaat
4. Grendelpen

130

-tu

1

Afb. 84.

5, Rotoras
ó. Rotor
7. Oliekeerrinq
B, Drukveer

De

DE VACUUMPOMP

vacuumpomp in doorsnede.

9. Rotorblad
10. Pakking
11, Zeeí olietoevoer
12, Terugstroomkanaal

r0

9
8-

'!na

/f\
,rl alt t
ItruD ll I

\tFtf,l lootI \ú-r ,V7

Yoe
I

I

I

,10
@

PeTT'0

Il r

+nll
I7€65

I

I
1 2 3 4

Atb. 85.

1, Voordeksel
2, Enkele oliekeerring
3. Bus oliekeerring
4, Zwevende ring
5.,,Zuigerveer"
6. Afslu itplaat
7 . Rotor met as

B*l

''4fB'ffi*D e-o

4 39

De Yacuumpomp in onderdelen.

B. Paspen
9, Dubbele oliekeerring

10. Achterdeksel
11. Kleppenhuis
12. Regelklepveer en kogel

"13,. Terugsla,gklep
14. Vacuumpomphuis

@
1 3. Aanzuigkanaa I

14, Regelklepveer
15, Terugslagklep
16. Pakking

3ó
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ruÀ

ffi
^NN

Alb. 8ó. Een speciale lagertrekker wordt
voor het demonteren der lagers gebruikt.

Afb. 87. De smering van de vacuumpomp vanuit het
carter.

De onderdruk door de vacuumpomp opgewekt wordt
bepaald door een regelklep (afb. 84, l4) welke

wordt opengezogen wa n neer het vacu u m éen waarde

van 0,8 kg/cmz (0,2 kg/cmz absolute druk) oven-

sch rijdt.

De smering (afb. 87) vindt plaats door het opge-

wekte vacuum. Daarom:

Het voorste deksel heeft één keerring met de af-

dichting naòr buiten, dus de rug naar binnen ge-

keerd. Het achterste deksel heeft twee keerringen

met de (dichte) rrggen tegen elkaar. De keerringen

worden gedemonteerd en gemonteerd met de spe-

ciale drevel uit het gereedschapset 24W55 (zie ,,Qe-

reedscha ppen ").

Afb.88. Het vacuumpompdeksel monteren.

Hulpstukje (van gereedschapset 24W55) orn de olie-
keerring op het (dikkere) busje te kunnen schuiven.

1.

60

geen vacuum - geen smering.
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DE COMPRESSOR

Afb. 89. De twee cilinder-compressor

1. Filterdeksel 13. Oliekanaal smeerolieverdeler 25. Olieschraapveer 37, Bevestigingsflens
2. Geperforeerde plaat 14. Babbitt lager 2ó. Eìnddeksel 38. Drijfsiang
3. Viltplaat 15. Krukkast 27. Oliekeerring 39. Borgring
4. luigklep 1ó. Carterdeksel 28. Loopring - oliekeerring 40. Kogellager
5. Prukveer. - zuigklep 17. Afdichtring 29, Binnenring 41 . Opsluitring
ó. Klepveerhouder 18. Persklepveer 30. Rol 42. Spie
7, Crcperforeerde plaat 19. Persklep 3l. BuitenrinE 48. Kroonmoer
B. Filterhuis 20. Persklepzilting 32. A{tapplug 44. Conisch aseinde
9. Bout smeerolieverdeler . 21. Compressieveer 33. Klepveerhouder 45. Krukas

10. Smeerolieverdeler 22. Borgr'mg 34. Cilinderkop 4ó. Drijfsiangxap
11. Manchet ?-3. Zuigerpen 35. Zuiger 47. Ingegoten drijlstanglager
12. Nippel smeerolieverdeler 24. Drijlstangbus 36. Ciltnderblok

Alb. 90. De smering van de compressor
hooÍdoliekanaal van de motor.

38

De smering van de compressor vindt plaats vanuit

het druksmeersysteem van de motor en is aangeslo-

ten op de nippel 12 (afb. 89). De overtollige olie

verlaat de compressor weor via een oPening in de

bevestigingsflens (37) naar de distributie.
Bij het aanbrengen van de uitlaatklepveren kan ge-

bruik worden gemaakt van een speciale klepveer-

zetter (24W541, om de veer, welke aan één ziide

een grotere diameter heeft, met deze zijde goed in
de klepveerhouder aan te brengen.

De zuigerveren worden met de uitgedraaide rand

naar boven in de zuiger aangebracht.

o

l\_rl/:
tr:H

vanuit het
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AFSTELLING TOERENTALLEN

Het verdient aanbeveling de D575V motor eerst sta-

tionair af te stellen v66r het afstellen van het
maximum onbelaste toerental. De afstellingen dienen
steeds bij een warme motor (B0o-85oC) plaats te
vinden.

De toerentallen moeten worden gemeten met een

geijkte toerenteller.

Gemeten wordt vanaf de krukaspoelie, waarvoor een

verlengstuk 24W56 als speciaal gereedschap be-
schikbaar is. Bij de hierna volgende afstellingen
hebben de gegeven toerentallen betrekking op in

het chassis ingebouwde motoren, compleet met ven-

tilator, dynamo, luchtfilter (schoon) 
"n 

radiateur.

lltl
21

Afb. 91. Vcnturi en regulateur

1 , Stelbout m in , toerenta I

2. Wa rtelmoer demper
3. Contra moer dem per
4. Klephouder

STATIONAIR TOERENTAL

a. Afstelling Toerental.

De stelbout (afb. 9l, l) wordt zodanig ingesteld, dat
de krukas stationair 400--4 l0 omw/min. draait.

I

b. Afstelling galopperen.

De wartelmoer (2) wordt een halve slag losgedraaid.
De contramoel" (3) losdraaien en de klephouder (4)

enkele slagen terugschroeven. De demperklep (5)

kan de membraanstift (ó) nu niet meer raken en de

motor zal hierdoor sterk galopperen.

bij stationaire afstelling.

5. Demperklep
6. Membraanstift
7 . Ventu rik lep

De klephouder wordt nu langzaam ingedraaid, tot-
dat het galopperen ophoudt. Deze afstelling dient
zeer nauwkeurig te geschieden, aangezien te ver in-

draaien weer galopperen tot gevolg zal hebben.
Een ha lve slag te veel is h iervoor reeds voldoende.

Als de motor rustig stationair draait, contramoer en

wa rtelmoer vastzetten.

Opmerking: Draai de wartelmoeren van de lucht en

vacuumleiding bii een lopende motor nooit geheel

los. Het toerental wordt zonder regulateurwerking

niet b"grensd en de motor kan in dat geval op hol

sfaan.-
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Werkplaatsinstructies

Alb. 92. Venturi en regulateur bij maximum onbelast toerental.
1. Smoorklep. 2. Stelbout max.toerental. 3. Zeoel.

MAX. ONBELAST TOERENTAL

De stelbout (afb. 92, 2l wordt zodanig ingesteld dat
de krukas bij volledig openen van de smoorklep (l)
onbelast 2700 max.2800 omw./min. draait. De

contra moer wordt teza men met de instelbout ver-

zeeeld (3).

Opmerking:

Zorg er voor dat het toerental tijdens deze afstel-
ling nooit boven de 3000 omwimin. komt; dit kan

ernstige schade aa n de motor tot gevolg hebben.

Afb. 93. Venturi en regulateur bij maximum belast toerental.
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Dieselmotor D575V 1A

MAX. BELAST TOERENTAL

Het maximum belaste toerental (2400 omw/min.) kan

worden gecontroleerd met behulp van een zgn ton-
nenrem. De motor van de nu volbeladen wagen laat
men op maximum toeren draaien (rem belast) ter-
wijl men controleert of de regelstang van de brand-
stofpomp (deksel afgenomen) geheel naar voren

tegen ziin aanslag ligt. ls dit het geval dan zijn beide
voorgaande afstellingen juist verricht. ls dit niet het

geval, dan zet men de smoorklep iets wijder open.

Komt hierdoor het max. onbelaste toerental te hoog

te liggen, dan zal waarschijnlijk de demperklep bii
de eerste afstelling te ver zijn ingeschroefd. Het is

dan noodzakelijk de afstelling geheel van voren af
aan opnieuw te b"ginnen.

AFSTELLING ACCELERATIEPEDAAL

Na de afstelling van het maximum toerental dient

de slag van het acceleratiepedaal zodanig te wor-

den afgesteld dat bij ,,volgas" beide aanslagen

,,aan " liggen.

Dit geschiedt het eenvoudigst, door de borgbout
aan de hefboom op de centrale bedieningsas aan

de rechterzijde van de motor los te draaìen, het

pedaal volledig in te trappen en de smoorklep ge-

heel open te draeien. In deze stand de borgbout
aa n de hefboom op de centra le as vastzetten.

41



Werk plaats i nstructi es

ONDERHOUD

Af b. 94. De onderhoudspunten van de D575V motor.

A

B.

2 000 km.

ó.000 km.
8 00O km.

32.000 km.

1ó.000 km.
48,000 k rn .

2.00A km,
1 ó.000 km.

8.000 km.

2 000 km.

B C00 km.

4 CCO km.

Spanning V-snaar controleren.

Viltelement compressor vernieuwen.
Filtengaas vacuumpomp reinigen,
Compressorkop ontkolen.

Verstuivers reinigen en testen.
Inspu ipom p testen.

Venturiklep-bediening smeren.
Afstelling toerentallen controleren.

Fi lter-regulateurhuis reinigen.

Regulateurmembraan smeren met enkele
druppels motorofie,

Element smeerolie{ilter vernieuwen.

Motorolie verversen.

). 2.000 km. Luchtfilter reinigen en olie verversen.

K. Dagelilks, Hoeveelheid water in radiateur controleren.
2 x jaarliiks. Doorspoelen.

L, 32.000 km, Dynamo controleren.

M. 1 ó.000 km, Filter ca rterventilatie reinigen.

N. 1 ó'.0C0, km. Aa nd rijving toerenteller spa arzaam smeren.

O. Dagelilks. Oliepeil controleren.

P, 32.000 km. Carterzeef reinigen.

R.32.000 km. Startmotor controleren.

S. 1ó,000 km. Element brandstoffiln{ilter vernieuwen,

T. 1ó.000 km. Klepspelin,g controleren.

U. Aanhalen der cilinderkopmoeren na de eerste ó00 km.

C

D.

E

F.

G.

FI
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iDieselmotsr*D5 7 5V 1A

DAF GEREEDSCI{AP

De bestelnummers staran tussen haakjes aangeg,even.

1. Drijver voor het uitpersen van klepgeleiders. (24W46)

2. Drijver Yoor het inpersen
Yan klepgeleiders. (24W45)

3. Drijver voor busjes van centrale as voor gasbediening.
(24W47)

4. Taats voor draadgat van nokkenas en krukas. (24W49)

5. Reinigingsspil voor verstuiverholten in cilinderkop.
(24W18)

6. Hulpstuk voor kleppenmontage (demontage).
(24W52)

I x15e /'
o.o
ln

o
lrlo
w

oct{ o

175 2 x l.5o

e
.l

rn
o-

MATERIAAL C.6O

MATERIAAL C.6O

!_{

BOVENAANZICHT DOORSNEDE A-B
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Werkplaa tsi nstructies

MATERI AAL- KOOLSTOFSTAA L - H ARDEN

11. Drijver voor busje van aandrijfas oliepomp. (24W48)

12. Microrneter voor axiale speling van de nokkenas
van de brandstofpomp. (89W1094)

13. Drijver voor bodempluggen. (24W65)

7. Draaieind met hulpstukken yoor het in- en uittrekken
van cilindervoeringen. (78W19711)

9. Centreerbus voor drukring van nokkenas.
(23W41511)

10. Montage en demontage gereedschap voor nokken-
aslager, (24W51)

44

8. De,montagegereedschap voor krukastandwie! . (24W74)

80 (KARTELEN)

MATERIAAL C 60

o-
.l

o.
Ga
rtl\

MATERIAAL C 50

14. Trekker voor binnenring van nokkenaslager. (24W63)



;

. Dieselmotor D575V 1A

i15.
I

Trekker voor buitenring van nokkenaslager. (24W64)

iololclel<
IIg

16. Montageplaat voor brandstofpomp . (24W57)

:I.-folrII0I.

22. Sleutel vocr afstelling v. d. contramoer. (24Wó8)

23. Sleutel voor regelstangbusjes. (2aWó1)

24. Ruimer voor regelstangbusjes. (ó1W51)

25. Geleidebusjes (tevens calibers) voor ruimer van
regelstangbusjes. (24W 66)

9t.1lIfI:

17. Grijper om plunjer uit te trekken. (24Wó0)

18. Trekker voor persklepzitting. (24W62)

19. Stoterhouder. (24W58) (ó stuks)

II:I;

20. Grijper Yoor stote,r. (24W59)

eh-lOIfItf

D

9h-IOTII TI

21. Sf eutel voor afstelling v. d. stoter. (24W67) 26. Montageklem voor verstuiverrevisie . (23W614)
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<IAIIw
N}I{'I

-w

-

33. Schraper voor verstuivernaaldziting. (24W22),

27 . Verstuivertrekker. (24W15).

28. Drijver voor verstuivermondstuk. {24W69)

29. Verlengstuk voor verstuivernaald . (24W17)

30. Borstel yoor verstuiver. (24W21)

31. Prikker voor verstuiver. (24W23)

34. Polijstkfem voor schacht van verstuivernaald. (24W31)

35. Polijststift Yoor

3ó. Polijststift voor verstuivernaaldboring. (24W28)

./l/\ f
37. Polijstapparaat (compleet) voor verstuiverniaaldpunt.

(24W29/24W30)

I D

MATERIAAL
MESSING

verstulvernaaldziting. (24W35)
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32. Priknaaldies. (24W24)



Dteselmotor D575V 1A

h4L ;:r{f-m- r,1r*ffidryl @rw
\fff rl HA'ER'AAL c6o

ffi. 1 -WE**

MATERIAAL- C.60

40. Veerzetter voor compressor. (24W54)
38. Gereedschap (compleet) voor oliekeerring van

vacuumpomp. (24W55)
Rechts : d revel
Links boven: geleidebus voor montage
Links onder: geleidebus voor drevel bii demontage

41. Verlengstuk voor toerenteller. (24W5ó).

MATERIAAL

c.60

39. Montagebusje voor oliekeerring compressor. (24W53)
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