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(As- motor- versnel/ ingsbak- stuurinrichting). 

VERVANGING VAN EEN COMPLETE VOORTREIN 

UITBOUWE N. 

1. Leg zowel voor als achter de achterwielen blokken. 

2. Verwijder de cabineportieren: 

-Maak de portiervangers los, 

-Verwijder de scharnieraanslagen, 

- Neem de portieren uit de cabine. 

3. Tap de radiateur en het motorblok af. 

Om de koelvloeistof volledig af te tappen, moet 

tevens de verwarmingskraan worden geopend (vang 

het water op wanneer dit antivries bevat) . 

4. Bouw de radiateur uit (Zie Hand. H78. 232-1) : 

maak daarbij de bovenste slang op de uitgang van 

de waterpomp los en neem de onderste slang niet 

bij de radiateur, maar bij "a" los. 

5. Maak de verbindingsslangen voor de verwarming 

op de waterpomp en op de waterinlaatleiding los. 

6. Verwijder: 

-De vloerbedekking, 

- De motorkap, 

-de vloerplaten. 

7. Maak de volgende aansluitingen los: 

-De positieve en negatieve accukabel, 

-de draden (1 ) van de spanningsregelaar, 

-de banaanstekkers (2) op het startrel ais, 

-de klemmen van de startkabel, 

-de startkabel, 

-de dynamodraden, 

-de draad van het ol iedrukcontact, 

-de draden van de stoplichtschakelaar, 

-de draden van de bobine, verwijder de bobine. 
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1 0. Verwijderen van het voorste hulpstuurhuis, de stuur

kolompijp en het stuurwiel. 

Verwijder: 

-het bevestigingsboutje (9) van de verl ichtings- en 

richtingaanwijzerschakel aar, 

-de bevestigingsmoeten (10) van de steun voor de 

stuurkolompijp. 

Haak de terugtrekveren (2) voor de pedalen los. 

Verwijder de borgbout (1) van de voorste stuuras

koppel ing. Verwijder de vier bouten (2) waarmee het 

hulpstuurhuis op zijn steun is bevestigd. Neem het 

hulpstuurhuis tezamen met de stuurkolompijp en het 

stuurwiel uit de wagen. 

8. Linkerzijde van de wagen: 

Maak het volgende los: 

-de snelheidsmeterkabel op de versnellingbak, 

-de koppelingskabel (bij b). 

Verwijder: 

-de klemmen (3) waarmee de bedrading op de hand

rem-en de snelheidsmeterkabel is bevestigd, 

- de klem (4) waarmee de snelheidsmeterkabel en 

de remleiding op de langsligger zijn bevestigd, 

-de steun (1) van de dubbele klem en trek de be

drading tezamen met de snelheidsmeterkabel 

naar de buitenzijde van de wagen toe los. 

Maak de gasklepbediening bij "a" los. 

9. Rechterzijde van de wagen: 

Maak het volgende los: 

- de binnenkabel (6) en de buitenkabel (5) voor 

de chokebediening, 

Maak de chokekabel los van de I uchtfi I tersteun. 

-de toevoerleiding (7) naar de benzinepomp. 

Verwijder de steun (8) en maak de remleiding bij 

"c" los. 
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1 1 .  Verwijderen van de hoofdremc i I inder. 

Neem de remleidingen (a en b) en de toevoerleiding 

(4) vanaf het remvloeistofreservoir op de hoofd

remcilinder los. Vang de remvloeistof op. 

Verwijder de moeren (3) waarmee de hoofdremcilin

der op de pedaal steun is bevestigd en neem de 

cilinder uit de wagen. 

1 2. Maak de achterste uitlaatpijp op de knaldemper 

los. 

1 3. Verwijder de vier moeren (5) van de voortreinbe

vestigingspennen (sleutel 1 881 -T). 

1 4. Ondersteun de motor en voortrein m.b.v. een 

garagekrik, voorzien van de steun 1 801 -T. 

1 5. Maak de verbindingsbuizen tussen de cabine en 

de voortrein los van de cabine. 

1 6. Verwijderen van de voortreinbevestigings

pennen: 

a) Licht de carrosserie op door een krik onder de 

chassisbalk achter de vooras te pi aatsen 

(schuif een stevige plank tussen de krik en de 

balk); men kan ook aan beide zijden van de 

wagen een krik plaatsen op de speciaal daar

voor bestemde pi aatsen. 

b) Krik de voortrein en motor en het motor/versnel

I ingsbakaggregaat op om de bevestigingspannen 

bij het verwijderen te ontlasten. 

c) Tik eerst de bovenste pen aan de linkerzijde los 

en vervolgens de twee onderste pennen; tik te

slotte de bovenste pen aan de rechterzijde los 

(men behoeft alleen op het uiteinde te tikken 

wanneer de bevestigingspannen klemmen). 

De centreerbussen van de bevestigingspannen 

komen vanzei f los. 

1 7. Krik de wagen zover op, tot de voorspatschermen 

ongeveer 95 cm boven de vloer zijn, zodat de 

voorwielen onder de voorspatschermen uitgerold 

kunnen worden. PI aats de wagen op bokken. 

1 8. Verwijder de voortrein tezamen met het motor/ 

versnel! i ngsbakaggregaat. 
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INBOUWEN 

19. Breng het complete aggregaat op zijn plaats 

onder de wagen (steun 1801-T en krik). 

20. Laat de wagen voorzichtig zakken en breng de 

gaten voor de voortrei nbevestigingspennen in 

lijn met de gaten in de traverse. 

Gebruik daarbij zonodig de krik, voorzien van de 

steun 1801-T. 

2 1 .  Smeer de bevestig i ngspennen met vet en monteer 

eerst de twee bovenste en vervolgens de twee 

onderste pennen. 

Monteer de centreerbussen (de bussen met af

geplatte zijde moeten op de onderste pennen 

worden gemonteerd).  

22. Zet de moeren van de bevestigingspannen (veer

ringen) zast met 15-20 mkg. 

23. Monteer de afsluitpluggen in de voorste opening 

van de voortrein-bevestigingspennen. 

24. Sluit de verbindingspijpen, voorzien van de 

silent-blocs, aan op de carrosserie en leg een 

platte sluitring onder de boutkoppen en onder de 

moeren. Zet de moeren met ca. 1 mkg vast en 

borg ze met splitpennen. 

25. Zet de moeren van de bovenste wielgeleidings

armassen vast m.b.v. de sleutel 1 862-T. 

26. Montage van de hoofdremcilinder: 

a) Schuif de hoofdremcilinder op de drukstift. 

Plaats de rubberstofhoes in zijn groef. 

b) Zet de bevestigingsmoeren (2) vast (veerringen). 

c) Sluit de remleidingen (a en b) en de toevoer

leiding (1) vanaf het remvloeistofreservoir aan 

op de hoofdremcilinder. 

4 
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27. Inbouwen van het hulpstuurhuis, de stuurkolompijp 

en het stuurwiel: 

a) Plaats de voorwielen in de stand voor rechtuit 

rij den. 

b) Breng de stuurkolombuis tezamen met het hulp

stuurhuis via de binnenzij de van de wagen op zij n 

pi aats; schuif de tapeinden van de buissteun op 

het dashboard. 

Draai de moeren aan {pi atte ring en veerring) . 

c) Schuif de voorste flexibele koppeling zodanig op 

de spiebanen van de hulpstuurhuisastap, dat het 

instrumentenbord tussen de twee spaken van het 

stuurwiel in zichtbaar is. 

d) Draai de bevestigingsbouten (2) van het hulp

stuurhuis aan, maar zet ze nog niet vast (dubbel 

geborgd) . 

Plaats het hulpstuurhuis zodanig op de steun, dat 

de hulpstuuras zich op gelij ke afstand van het 

koppelingspedaal en de pedaalsteun bevindt. 

Zet de bouten (2) vast en tik de borgplaatjes om. 

e) Zet de borgbout (1) van de achterse koppel ings

flens vast. 

OPMERKING: Tik de achterste koppelingsflens 

zover mogelij k op de hulpstuuras om te voorko

men dat de kegeltandwielen te diep in elkaar 

grijpen. 

f) Haak de terugtrekveren voor het koppel i ngs-en 

rempedaal vast. 

g) Zet de moeren vast, waarmee de steun voor de 

stuurkolombuis op het dashboard is bevestigd. 

h) Monteer de I icht-en richtingaanwijzerschake

l aar. 

28. Rechterzijde van de wagen: 

Sluit de remleiding bij "a" aan en monteer de 

klem {6) .  

Sluit de toevoerleiding (5) aan op de benzinepomp. 

Schuif de trekstang voor de choke door de door

voeropening in de luchtfiltersteun en sluit de 

buitenkabel {3) en de binnenkabel (4) aan. 
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29. Linkerzijde van de wagen: 

Sluit het volgende aan: 

-de snelheidsmeterkabel op de versnellingsbak, 

-de koppelingskabel (bij b), 

-de gasklepbediening (bij a). 

Zet de klem (3) voor de bevestiging van de snel

heidsmeterkabel en de remleiding op de langs-

I i gger vast. 

Sluit het volgende aan: 

-de draden (4) op de spanningsregelaar, 

-de positieve en negatieve accukabel, 

-de banaanstekkers (5) op het startrelais, 

-de startmotorkabel, 

-de dynamodraden, 

-de draad van het manokontakt, 

- de draden van de stop I ichtschakel aar. 

30. Monteer de bobine en sluit de draden aan: 

Breng de klem voor de startkabel op zijn plaats. 

Monteer de klembandj es (2) voor de bevestiging 

van de bedrading op de remkabel en de snel

heidsmeterkabel. 

Zet de steun (1) van de dubbele klem vast. 

31. SI uit de verwarm i ngssl angen aan op de water

pomp en op de waterinlaatbuis. 

32. Bouw de radiateur in (zie hand. H78.232-1) 

Sluit de bovenste slang aan op de waterpompuit

gang en monteer de onderste slang op de water

inlaatbuis. 

33. Sluit de knaldemper aan op de achterste uitlaat

pijp. 
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34. Afstelling van de wieluitvering-aanslag: 

Krik de wagen aan de voorzijde op. 

De speling bij "c"- tussen de aandrijfas en de 

verbindingsbuis - moet 5-6 mm bedragen; 

deze waarde kan worden bereikt door verdraaiing 

van de wieluitvering-aanslagbout (1). 

Controleer aan de I inkerzijde of er bij "a en b" 

- tussen de bovenste wielgeleidingsarmen en de 

hulpstuuras- een speling van min. 2-3 mm bestaat. 

Zet de borgmoer van bout (1) vast. 

35. Afstelling van de wagenhoogte en controle van 

de gewichtsverdeling: 

Wagens tot november 1969: Zie hand. H78.430-0. 

Wagens vanaf november 1969: Zie hand. H78.43Q-Oa. 

36. Afstelling van de fuseelangshelling, de wieluit

slag en de sporing en controle van de wielvlucht: 

Wagens tot september 1966: Zie hand. H78.41 o-o. 

Wagens vanaf september 1966: Zie hand. H78.41Q-Oa. 

37. Afstelling van de handrem: (Zie hand. H78.454-0). 

38. Ontluchten van de remmen: (Zie hand. H78.453-0). 

39. Controleer de bediening van de remdrukbegrenzer 

en stel deze zonodig af (Zie hand. H78.456-1 

par. 12) . 

40. Vul de radiateur met water (zonodig met anti

vries); de verwarmingskraan moet daarbij zijn 

geopend. 

41. Vul het motorcarter en de versnel I ingsbak met 

olie. 

42. Monteer de vloerplaten, de motorkap, de vloerbe

dekking en de portieren. 
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