




KARAKTERISTIEKEN 

HANDELING Nr. HIN.OOO: Technische specificaties en afstelgegevens. 1 

I - ALGEMENE GEGEVENS 

Fabrieksbenaming 
Commerciele benaming 
Fabriekssymbwl 
Produktie vanaf 
Aantal zitplaatsen in cabine 
Bandenmaat 

II - AFMETINGEN 

Wielbasis, gemiddeld 
Spoorbreedte, voor 
Spoorbreedte, achter 

Wagen uitgevoerd al s 

Totale lengte 
4 Totalebreedte 

Standaard-uitvoering 
Bestelwagen met 2e zijdeur 

Overbouw, voor 
Overbouw, achter 
Overbouw, achter (met reservewiel) 
Grondspei ing (bel ast) 
Afstand tussen hart van vooras tot 
nuttige laadruimte 

Maximaal toe1 aatbaar gewicht 
Maximum toelaatbaar gewicht op vooras 
(mag niet worden overschreden) 
Maximum toelaatbaar gewicht op achteras 
(mag niet worden overschreden) 

Wagen u i tgevoerd al s 

Totaal gewicht, rijklaar 
Belasting op vooras 
Belasting op achteras 

850 kg 

HZ serie IN  
HZ  serie IN 
HZ serie IN  

September 1963 
2 

17-400 C 
17-400 X 

1500 kg 

HY serie IN 
HY serie IN 
HY serie IN 

September 1963 
2 

17-400 X 
19-400 
19-400 X 

Afmetingen in  m 

Gewichten in kg 

H Z  HY 

H Z  

2.300 

1.350 

1.200 

Bestel- 
wagen 

4, 278 - 
1,997 
2,042 
1,138 
0,622 
- 

O, 171 

O, 575 

HY 

Veewagen 

HY 

2,975 

1.580 

1.600 

normaal 

4,684 
1,960 
- 
- 

1,138 
0,862 
1,028 
0,167 

0,575 

Open I aadbak 

dicht 

4,620 
1,993 - 
- 

1,138 
0,964 - 
0,167 

0,575 

zonder laad- 
schotten 

4,278 
1,966 - 
- 

1,138 
0,622 

O, 171 

0,575 

met Iaad- 
schotten 

4,278 
1,966 - 
- 

1,138 
0,622 - 
0,171 

0,575 



HANDELING Nr. HIN .000: Technische specificaties en afstelgegevens. 2 

I II - MOTOR 

Algemene gegevens: "lndénor" XDP 4 x 85 I 

Inhoud: bi j verversen 4 liter 
tussen mini en maxi op peilstaaf 1,5 liter 

Fiscaal vermogen 7 cv 
Boring 85 mm 
SI ag 80 mm 

Distributie 

Aantal ci I inders 
Ci linderinhoud 
Compressi everhoudi ng 

Inlaatklep opent voor BDP O" 
Inlaatklep sluit na ODP 28 " 
Uitlaatklep opent voor ODP 43 " 
Uitlaatklep sluit na BDP 1 O 

Maximum vermogen 50 pk bij 4000 tlmin. Maximum koppel 
BERLIET SAE 20 W supplement 1 (zomer) ' Olie BERLIET SAE 10 W supplement 1 (winter) 

Klepspeling 

A) Bedrijfsklepspeling 

Warme motor 
Inlaat 
Uitlaat 

Cilinderkop 

Aantrekkoppel bi j koude motor. 
l s te  maal aantrekken met 

+ 2e maal aantrekken met 

B) Theoretische kl epspel ing 

Inlaat I uitlaat 

3 mkg 

7 +:l5 mkg 

4 
1,816 1. 
21 : 1 

1 1  mkg bi j 4250 t lmi n. 

Kleppen 

Klepveren 

Inlaat 

Uitlaat . 

Klephoek in 
graden 

90 

90 

Inlaat en 
Uitlaat 

a) binnenste klepveer 

b) buitenste klepveer 

KI epkopdiameter 
in mm 

38,5 

31,5 

Lengte in mm 

29 

33 +,0,5 

Klepsteeldiameter 
in mm 

8,52 

8,50 

Belasting in 

kg 

6,s 

15 

Lengte in mm 

116,25 

116,25 

Lengte in  mm 

20,06 

24,M t, 0,5 

Belasting in 

k g 

15,5 

37 



HANDELING Nr. HIN.OOO: Technische specificaties en afstelgegevens. 3 

Inspuitsysteem: "Ricardo" Comet V 
Tot februari 1966 

" PM" 
Type PM SILTO code 214-401-01 

"PM" 
Verstuiversmondstuk type OGD 230 
Verstui verhouder type BP 36 K 334/02 
I nspuitdruk 120 t 5 kg per cm2 

13O30' t 30' voor BDP 
of 1,40 mm van zuiger 

Koelsysteem 

Inhoud van het koelsysteem 

Thermostaat begint te openen bi j  

Brandstofpomp 

I " ROTO-DI ESEL" 
Type DPA code R.3442-260 

Vanaf februari 1966 

Verstuivers 

" ROTO-DI ESEL" 
Verstui vermondstuk type RDN 12 SD 6236 
Verstuiverhouder type RKB 35 S 5118 
Inspuitdruk 140 t 5 kg per cm2 

Voorinspuiting 

I 21 O voor BDP 
of 3,34 t 0,15 mm van zuiger 

Inspuitvolgorde 

1-3-4-2 

9,6 l iter zonder verwarming 
10,l l iter met verwarming 

7 2 O t  1 ° C  

IV  - KOPPELING 

"FERODO" Type PKSC 16 Ref. 72967 (tot mei 1965). 

"FERODO" Type PKSC 16 Ref. 75138 (vanaf mei 1965). 

9 veren, grijs gemerkt 

DRUKVEREN 

6 veren, donkerrood gemerkt 

3 veren, donkerblauw gemerkt 

Belasting in kg 

55 

Vrije lengte in 
mm 

50 

DRUKVEREN 

Lengte (in mm 
onder bel ast ing) 

33,2 

Vrije lengte in 
mm 

44,6 

45 

Lengte (in mm 
onder belasting) 

27,3 

27,3 

Belasting in  kg 

60 

t 3  
4415 0 



HANDELING Nr. HIN.OOO: Technische specificaties en afstelgegevens. 4 

- 

V - VERSNELLINGSBAK 

Aantal versnel l ingen: 3 t l achteruit 4 Met olie: TOTAL E.P. 80 Inhoud: 3 liter 

Versnel l ing 

l s te  
28 
36 
achterui t 

Differentieel: 6 X 29 

Overbrengingsverhouding van versnellingsbak 

0,2188 
O, 41 45 
O, 8076 
O, 2079 

VI - AANDRIJFASSEN 

Vanaf december 1968 

Nieuwe schakelvork voor 
2e - 3e versnel l ing. 

Nieuw versnel I ingsbak- 
deksel, dat met vloei bare 
pakking wordt gemonteerd. 

Weglating van de olie- 
spatplaat. 

Kogelas van homokinetische koppeling: diameter 16 mm (tot juni 1967) 
Kogelas van homokinetische koppeling: diameter 18 mm (vanaf juni 1967). 

Vanaf september 1967 

Nieuwe synchro voor 28 - 
38 versnel l ing. 

Vergrendeling lste- en 
en achterui t versnel I ing 
niet meer aangebracht. 

Afdichting van de schakel- 
vorkassen met ronde 
ringen en pluggen. 

Tot september 1966 

Dikte van voorste pignona- 
slager: 21 mm 

De flenzen van de differen- 
tieel assen zijn demontabel. 

VII - VOORTREIN 
1 " 

Fuseelangshell ing (caster) O "  t o 

Vanaf september 1966 

Dikte van voorste pignona- 
slager: 23 mm 

De differentieelas votmt 
een geheel met de flens. 

Wiel vlucht (camber) 1 " t, 30' 
Uitspoor O - 2 m m  

VIII-ACHTERTREIN 

Toespoor O "  
Wielvlucht O D 

IX  - VERING 

Torsiestaven, voor en achter 
De rechter torsiestaven zijn gemerkt met één verfcirkel. 
De linker torsiestaven zijn gemerkt met twee verfcirkels. 

Schokbrekers 

binnenste merkteken Y (rode verfstreep) 
voor { 

buitenste merkteken Z (grijze merkstreep) 

achter merkteken X (groene merkstreep). 



HANDELING Nr. HIN.OOO: Technische specificaties en afstelgegevens 5 

X - STUURINRICHTING 

Tandheugelstuurhuis met twee hulpstuurhuizen. 
Overbrengingsverhouding 1/17,5 

Draaicirkel 
12 m tot juni 1966 
11,70 m vanaf juni 1966 

XI - REMMEN 

Zonder remdrukbegrenzer (tot december 1967) Met remdrukbegrenzer (vanaf december 1967) 

Diameter van remtrommel s, voor Diameter van remtrommels, voor 
305 mm 305 mm 

Diameter van remtrommels. achter Diameter van remtrommels, achter 

Diameter van hoofdremcil inder 25,4 mm Diameter van hoofdremci linder 25,4 mm 

Diameter van wielremci linder, voor 31,75 mm Diameter van wiel remcilinder, voor 31,75 mm 
Diameter van wielremcil inder. achter Diameter van wiel remcil inder, achter 28,5 mm 

a) Bestelwagen en wagen met open 
laadbak 19 mm 

b) Veewagen 22,22 mm 

XII - ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Accu 
Dynamo 

Startmotor 

Spanningsregelaar 
Gloeibougies 

12 V - 95 Ah (2 accu's van 6 V) 
Paris-Rhône G 10 C 32 
Tot mei 1964 D 11 E 79 

Paris-Rhône 
Vanaf mei 1964 D 11 E 10 S 
Tot januari 1965 6056 E 

Ducel l ier 
Vanaf januari 1965 6109 C 

Paris-Rhône YT 215 
B O S C ~  02 50 200-008 





KARAKTERISTIEKEN 

HANDELING Nr. HIN .000a: Technische specificaties en afstelgegevens. 
(wagens vanaf oktober 1968) 

NB: Deze werkzaamheden verschillen slechts op de volgende punten van de in HIN.OOO vermelde werkzaamheden: 

I - ALGEMENEGEGEVENS 

Fabrleksbenamlng 
Commerclele benaming 
Fabriekssymbool 
Productie vanaf 
Aantal zitplaatsen in cabine 
Bandenmaat 

II - AFMETINGEN 

Maximum toelaatbaar gewicht 
Maximum toelaatbaar gewicht op vwras 
(mag niet worden overschreden) 
Maximum toelaatbaar gewlcht op achteras 
(mag niet worden overschreden) 

Wagens u i tgevoerd al s 

Totaal gewlcht, rijklaar 
Belasting op vooras 
Belasting op achteras 

1000 kg 

HZ serie IN2 
HZ serie IN2 
HZ serle IN2 
Oktober 1968 

2 
17-400 X 
19-400 C 
19-400 X 

III - MOTOR 

1500 kg 

HY serie IN2 
HY serie IN2 
HY serie IN2 
Oktober 1968 

2 
17-400 X 
19-400 C 
19-400 X 

Gewichten In kg 

HZ 

2.440 
1.450 

1.200 

Olie I BERLIET SAE 20 W supplement 1 (zomer) 
BERLIET SAE 10 W supplement 1 (winter) 

HY 

2.975 
1.580 

1.600 

Algemene gegevens van " indenor" XDP 4 x 88 

Inhoud: bi j verversen 5 liter 
tussen mini en maxi op peilstaaf 1,5 liter 

Fiscaal vermogen 8 CV 
Boring 88 mm 
Slag 80 mm 
Maximum vermogen 57 pk bij 4000 t/min. 

Aantal cilinders 4 
Cilinderinhoud 1,946 liter 
Compressl everhouding 21 /l 
Maximum koppel 12,l mkg bi j  2500 t/min. 



2 HANDELING Nr. Hl N. 000a: Technische specificaties en afstelgegevens (wagens vanaf oktober 1968) 

Brandstofsysteem. 

Brandstof pomp 

Verstuivers 

Voorinspui ting 

ROTO-DI ESEL 

Type DPA Code R.3442-260 (tot februari 1969) 

Type DPA Code R.3442-700 (vanaf februari 1969) 

ROTO-DIESEL 

Verstuivermondstuk type RDN 12 SD 6517 

Verstuiverhouder type RKB 35 S 51 18 

Inspuitdruk 130 I 5 kg per cm2 

21 voor BDP 

of 3,34 mm van zuiger voor BDP 

Inspuitvolgorde 1 -3 -4 -2 

Koelsysteem 

Thermostaat begint te openen bij: 75' i 1 C 

Vering 
Torsiestaven; De rechter torsiestaven zijn gemerkt met een verfcirkel 

De linker torsiestaven zijn gemerkt met twee verfcirkels. 

X. Stuurinrichting. 

Tandheugelstuurhuis met twee hulpstuurhuizen: 

WAGENTYPE 

HY - I N 2 - 1  500 kg 

HY - IN2 - 1 600 kg 

HZ - IN2 - 1 000 kg 

Overbrengingsverhoud i ng 1 /20,5 (vanaf november 1968) 
Draaicirkel 11,79 m 

XI. Remmen 
Wagens van type HZ, serie IN2-1000 kg 
Spanning van remdrukbegrenzerveer aangepast aan vering 

Diameter van de torsiestaven (in mm) 
Aantal en stand van de schokbreker 

XII. Electrische installatie 

Gloeibougies 
BOSCH KE/GSA 1011 (10,5 V) tot mei 1970 
BOSCH KE/GSA 9/1 ( 9,5 V) vanaf mei 1970 

Tot november 1969 

Voor 

32,8 
2 

28,4 
1 

A 

Vanaf november 1969 

Achter 

20,5 
1 horizontaal 

18,5 
1 horizontaal 

Voor 

29,5 
1 

28,4 
1 

Achter 

22,3 
1 verticaal 

20,5 
1 vertikaal - 



MOTOR 

INDENOR DIESEL MOTOR 

HANDELING Nr. HIN.lOO-00: Technische specificaties van de Ind6nor Diesel motoren. 
(XDP 4 x 85 en XDP 4 x 88) 

Klepspel ing: afstellen bi j koude motor. 
Inlaatklepspeling: 0,15 mm 
Uitlaatklepspel ing: 0,25 mm 

SPECIALE PUNTEN 

Cilinderkop: Kopbouten aantrekken bij koude motor. 
l s te  maal met 3 mkg 
2e maal met 7 i 0,5 mkg 
Aantrekkoppel voor moeren van tuimelaaras- 
steunen: +0,5 

5 
-1 mkg 

Axiale speling van de buitenste tuimelaars: 
0,35 - 0,50 mm. 
Aantrekkoppel voor de verstuiverhouderf lenzen: 

Wervel kamers: 
De wervelkamers moeten O - 0,03 mm buiten het pas- 
vlak van de cilinderkop steken. 

Afstelling van de motorsteunrubbers (onbelast) 
Rechterzijde: 103,65 mm 
Linkerzijde: 100,8 mm 

Brandstofsysteem: (tot februari 1966) 
Brandstofpomp (PM.SI LTO) 
B i j  het op t i jd  zetten van de pomp moet rekening 
worden gehouden met het verdraaien van de tand- 
wielen (spi raalvertanding); de pompzuiger moet op 
0,35 - 0,50 mm voor zijn ODP worden geplaatst. 
Inspuitbegin: 0,72 mm na ODP. 
Inspuitmoment: 13" 30' i 30' voor BDP 
(of 1,40 mm van zuiger voor BDP). 

Brandstofsysteem: (Vanaf februari 1966) 
DPA. ROTO-DI ESEL brandstof pomp 
I nspui tmoment: 21° voor BDP (of 3,34 i 0,15 mm 
van zuiger voor BDP). 

Verstuiver (ROTO-DI ESEL) 
Inspuitdruk: 140 $1 5 kg per cm2 (XDP 4 x 85 motor) 

4 130 $1 5 kg per cm2 (XDP 4 x 88 motor) 
De vier verstuivers van een motor moeten onder1 ing 
tot op i 2,5 kg per cm2 nauwkeurig zijn afgesteld. 
Aantrekkoppel van de moer voor de verstuiver- 
naaldhouder: + 0,5 

o mkg. 

Aantrekkoppel voor de verstuiverplug: 3 mkg 
Aantrekkoppel van de moeren waarmee de lnspuit- 
leidingen op de verstuivers en op de pomp zijn be- 
vestigd: 2,5 i 0,5 mkg. 

Ol iepomp: + B i j  het gebruik van SAE 20 W olie (supplement 1) 
bij een temperatuur van 90°C moet de druk, gemeten 
op de wagen, bi j  650 - 700 tlmin. van de motor 
1 - 1,2 kg per cm2 bedragen. 
B i j  4000 tlmin. van de motor moet de druk 2,8 - 3 kg 
per cm2 zijn. 

Motor. 
Klepstoters: Toelaatbare radiale speling: 
0,040 - 0,088 mm. 

Nokkenas 
Aant rekkoppel voor de nokkenasf l ensbouten: 
1,75 - 2,5 mkg. 

ATTENTIE: De motor kan draaien als de brandstofpomp Tussentandwiel voor nokkenasaandrijving 
niet goed op t i jd  staat (b.v. afgesteld op de eerste Toelaatbare radiale speling: 0,l mm. 
ci l inder)i.p.v. op de vierde) maar zal onvoldoende 
kracht ontwikkelen, terwijl de gloeibougies spoedig 
defekt zullen zijn 
Aantrekkoppel voor de plug van de pompkop: 

Aantrekkoppel van de moeren waarmee de inspuit- 
leidingen op de verstuivers en op de pomp zijn be- 
vestigd: 2,5 i 0,5 mkg. 

Verstuiver (PM) 
Inspuitdruk: 120 i 5 kg per cm2. 
De vier verstuivers van een motor moeten onderling 
tot op $1 2,5 kg per cm2 nauwkeurig zijn afgesteld. 
Aantrekkoppel van de moer voor de verstuivernaald- 
houder: 6 - 7 rnkg. 
Aantrekkoppel van de verstuiverplug: 3 mkg. 

Het tandwiel moet 31,5 O mm bui ten het pasvlak 
-0,l 

voor de pakking steken. 
Toelaatbare axiale speling: 0,05 - 0,35 mm 

Drijfstanglagers en hoofdlagers 
Axiale speling van drijfstanglagers en hoofdlagers: 
0,10 - 0,25 mm. 
Radiale speling van drijfstanglagers en hoofd- 
lagers: 0,051 - 0,092 mm. 
Maximum gewi chtsverschi l tussen de drijfstangen 
in  een motor: 40 g. 
Spel ing van zuigerpen in  zuigerpenbus: 
0,007 - 0,026 mm. 



HANDELING Nr. HIN.lOO-00: Technische specrficaties van de Indenor Dieselmotoren 
(XDP 4 x 85 en XDP 4 x 88) 

MOTOR 

LANGSDOORSNEE 



HANDELING Nr. HIN.lOO-00: Technische specificaties van de tndénor Dieselmotoren. 
(XDP 4 x 85 en XDP 4 x 88) 

MOTOR 

DWARSDOORSNEDE 



HANDELING Nr. HIN. 100-00: Technische specificaties van de Indénor Dieselmotoren. 4 
(XDP 4 x 85 en XDP 4 x 88) 

Cilinderbussen. Krukas. 

Wanneer de cilinderbussen zonder pakking in het Axiale krukasspeling: 0,08-0,29 mm. 
cilinderblok zijn geplaatst, moeten z i j  0,03-0,07 mm Aantrekkoppel van krukasmoer: 16 mkg. 
boven het koppakkingpasvlak steken. Aantrekkoppel voor lagerkapbouten: 10 i 0,5 mkg. 

De krukas van de compleet gemonteerde motor moet 
De c i  l inderbussen zijn geclasseerd ingroepen, met een koppel van max. 6 mkg verdraaid kunnen 

welke met A en B zijn gemerkt. worden. 

Zuigers en zuigerveren. Ondercarter. 

Er bestaan twee overmaten voor de zuigerpennen: Aantrekkoppel voor carterbouten: 1,2 mkg. 

diameter = 28,05 en diameter = 28,lO mm 
Waterpomp. Ventilateur. 

Speling van zuigerpen in zuiger: 0-0.006 mm Smeer de pompas bi j  montage met 35-40 g vet. 
Speling tussen borgveer en voorste lager: 0,05 mm 

Slotspeling voor de zuigerpennen, behalve voor de 'U flex" max. 
zuigerveren: 0.30-0,45 mm. Aantrekkoppel voor de poel iemoer: 

mkg. 
De zuigers zijn in twee klassen ingedeeld, welke met 
A en B zijn gemerkt. 

Vliegwiel: 

Vliegwieldiepte, gemeten tussen het wrijvingsvlak 
en het pasvlak voor het drukgroepdeksel: 26,6 +Op2 mm. 

O 

Aantrekkoppel van de vliegwielbouten: 5,5-6 mkg. 



HANDELING Nr. HIN.112-0: Afstellen van de kleppen. 1 

AFSTELLEN VANDEKLEPPEN 

ATTENTIE: Let op de opstel l ing van de kleppen 
(zie foto A = inlaatklep, E = uitlaatklep). 

1. Verwijder de motorkap. 

2. Maak de luchtinlaatleiding los van de radiateur. 

3. Maak de klem van het luchtfilter los. 

4. Verwijder het kleppendeksel tezamen met het lucht- 
filter. 

5. Stel de kleppen als volgt af: 

Stel de kleppen af bi j  koude motor: De motor moet 
gedurende minstens 6 uur hebben stilgestaan. 

Zet de kleppen van 
onderstaande c i  I in- 
der op tuimelen 

ls te  cilinder 
2e cilinder 
3e cilinder 
4e cilinder 

Inlaatklepspel ing: 0,15-0,20 mm 
Uitlaatklepspeling: 0,25-0,30 mm. 

+ 

Stel de kleppen van 
de onderstaande ci- 
l inder 

4e cilinder 
3e cilinder 
2e cilinder 
l s te  cilinder 

6. Monteer het kleppendeksel. 

7. Zet de klem van het luchtfilter vast. 

8. Sluit de luchtinlaatleiding aan op de radiateur. 

9. Monteer de motorkap. 





HANDELING Nr. HIN.144-0: Controle en afstelling van de 1 
ROTO-DIESEL brandstofpomp. 

ONTLUCHTING VAN HET BRANDSTOFSYSTEEM 

OPMERKING: Onderstaande volgorde moet beslist 
NB: Op de foto i s  het brandstoffilter ter verduide- worden aangehouden. 
l ijking op een andere plaats aangebracht. 

1. Draai de ontluchtschroeven los: 

Ie) Op de filteruitgang (boutjes A) 
2e) Op de pompkop (boutje B) 
3e) Op de inspuitleiding van de 48 cilinder 

(boutje C). 

Maak de inspuit leidingen op het verstuiveruit- 
einde los. 

Draai de knop (1) van de opvoerpomp los en pomp 
tot de brandstof zonder luchtbellen uit  de ontlucht- 
schroef (A) stroomt. 

Zet de ontluchtschroef (A) vast. 

Ga door met pompen tot de brandstof zonder lucht- 
bellen uit  ontluchtschroef (B) stroomt. 

Zet de ontluchtschroef (B) vast. 

Draai de knop (1) van opvoerpomp aan. 

Druk het gaspedaal geheel in en controleer of het 
stophandel in de "rijstand" staat. 

Draai de motor met de startmotor rond. 

Start door totdat de brandstof zonder luchtbelletjes 
b i j  de verstuivers uit  de inspuitleidingen stroomt: 

a) Zet de ontluchtschroef (C) vast. 

b) Zet vervolgens de aansluitingen van de in- 
spuitleidingen op de verstuivers vast; aantrek- 
koppel 3 mkg. 



HANDELING Nr. HIN.144-0: Controle en afstelling van de 2 

ROTO-DIESEL brandstofpomp. 

AFSTELLEN VAN HET STATIONAIRE TOERENTAL 

NB: Het afstellen moet gebeuren b i j  warme motor 
(70-80'~). 

8. Draai de contramoer (2) los en draai de stelbout (1) 
voor het stationaire toerental zover terug dat h i j  13- 
14 mm uitsteekt t.o.v. het regulateurhuis. 

9. Start de motor. Stel de handgasbediening zover moge- 

2 145 l i j k  terug (minimum toerental). 

10. Draai de contramoer (3) van de stationaire aanslag 
los. 

11. Controleer het toerental m.b.v. een op de krukas- 
poelie aangesloten mechanische toerentel Ier. Breng 
het toerental m.b.v. de aanslagbout (4) op 650 + 50 
t/min. 

NB: Maak zonodig de bedieningsstangen van de re- 
gelhefboom los, zodat de hefboom tegen de aan- 
slag komt te rusten. 

Draai de contramoer (3) aan en houd daarbij de aan- 1 slagbout (4) tegen. 

12. Draai de stelbout (1) aan tot het stationaire motor- 
toerental 50 t/min. hoger is geworden; draai de bout 
vervolgens 1 slag terug. 

Zet de borgmoer (2) vast en houd daarbij de stel- 
bout (1) tegen. 

13. Geef vol gas en laat de regelhefboom los. De motor 
mag niet afslaan. 
Herhaal dit enkele malen. 

14. Wanneer de motor afslaat, moet de stelbout (1) een 
kwart slag worden aangedraaid. 

15. Controleer of het stationaire toerental niet veran- 
derd; zonodig de aanslagbout (4) bijstellen. 



HANDELING Nr. HtN.144-0: .Controle en afstelling van de 3 

ROTO-DIESEL brandstofpomp. 

4 6 7  CONTROLE VAN DE BRANDSTOFPOMP- 
AFSTELLING. 

Verwijder het kleppendeksel tezamen met het lucht- 
f i l ter. 

Breng door verdraaiing van de motor de zuigers van 
de ls te  cilinder (koppellngszijde) en 46 cilinder (dis- 
tributiezijde) in hun BDP; de zuiger van de 48 cil in- 
der moet zich daarbij aan het einde van zijn Compres- 
sleslag bevinden. De kleppen van de ls te  c i l  inder 
staan nu op tuimelen. 

NB: Het verdraaien van de motor kan op twee manie- 
ren geschieden: 
le)  Door een sleutel 32 mm op de krukaspoe- 

l iemoer te plaatsen, 
28) Door de 38 versnelling in te schakelen, het 

linker voorwiel op te krikken en dit wiel te 
verdraaien. 

18. Verwijder de klepveren van de uitlaatklep van de 
ls te  cilinder (koppelingszijde) m.b.v. de veerspanner 
3084-T. Laat de klep op de bovenzijde van de zuiger 
rusten. 

19. Monteer de metersteun MR.3365-240 op het tapeind 
van het kleppendeksel. Monteer het schuifstuk (C) 
van de meetset 2041-T, voorzien van de klokmicro- 
meter 2437-T, op de steun. Laat de meetstift van de 
klokmicrometer op de klepsteel rusten. 

20. Bepaal door verdraaiing van de krukas het bovenste 
9 6  912 dode punt van de zuiger; OP het moment dat de wij- - 

zer van de klokmicrometer van richting verandert 
staat de zuiger in zijn BDP. Breng de "nul" van de 
wijzerplaat tegenover de wijzer en merk de stand 
van de totaalwi jzer. 

21. Draai de motor langzaam tegen de draairichting in 
tot de grote wijzer vier omwentelingen heeft ge- 
maakt (4mm). 

22. Verwijder het inspectiedeksel op de zijkant van de 
brandstofpomp. 

23. Breng de taststift (G) van de meetset 3089-T aan in 
de boring van de pomp (zie fig.). Monteer de klok- 
micrometer (H) op de steun (F) en zet het geheel 
m.b.v. twee bouten (E) vast op de pomp. 

24. Draai de motor langzaam in de normale draairich- 
ting, tot het moment waarop de wijzer van de klok- 
micrometer (H) van richting verandert; de indruk- 

L G diepte van de taststift (G) i s  nu maximaal. 
Controleer de stand van de wijzers van de klokmi- 
crometer (D), die op de klepsteel i s  geplaatst. 
De zuiger moet zich op 3.34 0,15 mm (=21°) 
voor het BDP bevinden. 
Wijzig zonodig de afstelling van de pomp. 



HANDELING Nr. HIN. 144-0: Controle en afstelling van de ROTO-DIESEL brandstofpomp. 4 

Verwijder de klokmicrometer (C), de steun (A) en de 
taststift (B) van de brandstofpomp. 

Monteer het inspectiedeksel. 

Verwijder: 
- de klokmicrometer 2437-T 
- het schuifstuk (E) van de meetset 2041-1 
- de steun MR 3365-240. 

Monteer de klepveren van de uitlaatklep van de 
ls te cilinder m.b.v. de veerspanner 3084-T. 

Controleer de klepspeling. Dit  kan alleen b i j  koude 
motor geschieden. (nadat de motor minstens 6 uur 
heeft stilgestaan). 

Inlaatklepspel ing 0,15 mm 
Ui tlaatklepspel ing 0,25 mm 

29. Monteer het kleppendeksel tezamen met het lucht- 
f i l ter. 

30. Ontlucht het brandstofsysteem (zie par. 
ze Hand.) 

van de- 



HANDELING Nr. HIN. 1454: Werkzaamheden aan de verstuivers. 1 

523 CONTROLE VAN DE INSPUITDRUK (ROTO-DIESEL) 

NB: De ROTO-DIESEL verstuivers mogen alleen wor- 
den gemonteerd op motoren die z i jn  uitgerust met 
een ROTO-DI ESEL brandstofpomp. 

De verstuiver van een zelfde motor moeten tot op 
+ 2,5 kg per cm2 nauwkeurig z i jn  afgesteld. 

6. Monteer de te controleren verstuiver op het testappa- 
raat 1647-T. 

7. Beweeg het handel van de pomp van het testapparaat 
tot de brandstof uit de verstuiver komt. Afhankelijk 
van het motortype waarop de verstuiver wordt gemon- 
teerd, moet de manometer een druk aanwijzen van: 

140 + 5 kg per cm2 (XDP 4 x 85 motor) 
130 + 5 kg per cm2 (XDP 4 x 88 motor) 

8. Indien di t niet het geval is, moet men de bovenste 
plug (1) losdraaien en m.b.v. een schroevedraaier, die 
men door het gat voor de lekolie-aansluiting steekt, 
de stel schroef verdraaien teneinde de bovengenoem- 
de inspuitdruk te verkrijgen. 

Zet de bovenste plug (1) vast. 

BELANGRIJKE OPMERKING: De stelschroef voor 
de inspui tdruk mag uitsluitend op het testapparaat 
1647-T worden verdraaid. Men moet het handel van de 
controlepomp constant bli jven bewegen zodat de ze- 
tel en de naald van de verstuiver voortdurend wor- 
den gesmeerd en gereinigd door de langsstromende 
brandstof. 

CONTROLE VAN EEN VERSTUIVER (ROTO-DIESEL) 

9. Geef korte krachtige tikken op het handel van de pomp. 
De brandstof moet in een f i jn  verdeelde gelijkmatige 
en kegelvormige straal ui  t de verstuiver spuiten. 

10. Breng de druk geleidelijk op 10 kg per cm2 onder de 
voorgeschreven inspui tdruk. 
Houd het pomphandel gedurende 15 sec. in deze stand 
vast. In dit geval mag er geen enkel druppel brand- 
stof onder aan de verstu ivermond verschijnen. Indien 
di t  niet in orde is, moet de complete verstuiver wor- 
den vervangen. 





HANDELING Nr. HIN. 220-0: Controle van de oliedruk. 1 

CONTROLE VAN DE OLIEDRUK 

1. Controle van de pompdruk. . - 

Sluit een manometer aan op de aansluiting van het 
oliefilter. 

B i  j gebruik van olie SAE 30 onder een temperatuur 
van 9 0 ' ~  moeten de volgende waarden worden ge- 
meten: 

bi j  650-900 tlmin.: 1-1,2 kg per cm2 
bij 4000 t/min.: 2,8-3 kg per cm2. 

2. Controle van het oliedrukcontact. 

Het oliedrukcontact i s  zo afgesteld, dat het olie- 
drukcontrolelampje uitgaat zodra de druk 0,750 kg 
per cm2 bedraagt. 





HANDELING Nr. HIN.430-0: Afstelling van de rijhoogten 1 

AFSTELLING VAN DE RIJHOOGTEN 

Wagens tot oktober 1968 Wagens vanaf oktober 1968 

Wagen- 

type 

HZ IN 

(850 kg) 

HY IN 
(1 500 kg) 
gesloten 
en open 
bestel- 
waaen 

Vee- 
wagen 
(1500 kg) 

voor l achter 1 reservewiel 
I I I I 

Wagen- 

type 

Banden- 

maat 

17-400 C 
17-400 X 

17-400 X 
19-400 C 
19-400 X 

17-400 X 
19-400 C 
19-400 X 

1. De rijhoogten moeten worden gemeten met de wagen 

rijklaar en onbelast. 

Banden- 

maat 

HYIN2  
(1500 kg) 
gesloten 
en open 
bestel- 

Controleer of de bandenspanning de juiste waarde heeft 

Bandenspanning i n kg 

per cm2 
Bandenspanning in  kg 
per cm2 

2. Plaats de wagen op een vlakke, horizontale vloer. 

voor 

2,750 

2,750 

3,250 
2,750 
2,500 

3,000 
2,750 
2,250 

17-400X 
19-400 C 
19-400 X 

De rijhoogten worden gemeten: 

3. Aan de voorzijde: 

achter 

2,750 

2,750 

3,500 
3,00 O 
2,750 

3,750 
3,000 
3,000 

3,250 
2,750 
2,500 

- op de hartlijn van de torsiestaaf tot de vloer m.b.v. 

de control estaaf 2300-T. 

reservewiel 

2,850 

2,850 

3,600 
3,100 
2,850 

3,850 
3,100 
3,100 

4. Aan de achterzijde: 

- van de onderzijde van de langsligger (rechts van 

het draaipunt van de wieldraagarmen) tot aan de 

vl'oer, m. b.v. de controlestaaf 2300-T 

3,500 
3,000 
2,750 

3.600 
3,100 
2,850 



WAGENS TOT OKTOBER 1968 WAGENS VANAF OCTOBER 1968 

7. Pchterzijde : 

5. Indien de rijhoogten moeten worden gewijzigd, krikt met de wagen op om de Gebruik de steun 2505-T tezamen met de garagekrik. 

torsiestaven te ontlasten en de afstelbouten gemakkelijker te kunnen verdraaien. Plaats de wagen na de afstelling op de ,,loer en beweeg hem op en neer om 

6. Voorzijde: de torsi estaven de gelegenheid te geven zich te zetten. Controleer hierna 

Gebruik de steun 1801-T opnieuw de rijhoogten. 

Ri'hoogte 
achter (mm) 

227 '8 
230 
247 
254 "8 
247 "8 

Z ;i[ 
247 

Wagentype 

HY.INi 
(1500 kg) 
met bandenmaat 
17-400 X 

HZ.IN2 
(1000 kg) 

met bandenmaat 

N B.: Voor alle HIN typen. 

l e /  Bandenmaat 19-400 X: tel 13 mm bi j  de hierboven vermelde waarden. 

2e/ Bandenmaat 19-400 C;  tel 21 mm bi j  de hierboven vermelde waarden 

Ri'ho te 
vdor @m) 

310 2 5 
310 2 5 
310 k 5 
3142 5 
3142 5 

310 2 5 
314 2 5 
314 2 5 

Wagentype 

HY.IN (1500 kg) 
met bandenmaat 
17-400 X 

HZ.IN (850kg) 
met bandenmaat 
17-400 X of 

NB : Voor alle HIN 2 typen. 
l e  / Bandenmaat 19-400 X;  tel 13 mm bi j  de hierboven vermelde waarden 

2e / Bandenmaat 19-400 C ; tel 21 mm bi j  de hierboven vermelde waarden 

Uitvoering 

Gesloten veewagen 
Veewagen 
Houten laadbak 
Open bestelwagen 
Gesloten bestelwagen 

Houten laadbak 

Open bestel wagen 
Gesloten bestelwagen 

Uitvoering 

Gesloten veewagen 
Veewagen 
Houten laadbak 
Open bestel wagen 
Gesloten bestelwagen 

Houten laadbak 
Open bestelwagen 
Gesloten bestelwagen 

Rijhoogte 
voor (mm) 

300 fi 5 
300 f 5 
300 fi 5 
304 f 5 
304 f 5 

300 k 5 

304 k 5 
304 f 5 

- 

Rijhoogte 
voor (mm) 

227 t '8 
t 10 

230 O 

247 + '8 
254 '8 
247 '8 

t 10 
24'+ 18 

.I. 11 



HANDELING Nr. HIN.510-1 : Bedradingsscherna van de HIN,  12 V 1 

TYPE HIN 

Gloei lampentabel 

Omschrijving 

Kopl ampen 

Stadslichten 

Stop- en achterlichten, l inks 

Achterlicht, rechts 

Knipperlichten 

Parkeerlichten 

Interieurverl ichting 

Kentekenpl aatverl ichting 

Ol iedrukcontrolelampje 

Instrumentenverl icht ing 

Laadstroomcontrolelampje 

Vermogen 

12 V-36/45 W 

12 V-4 W 

12 V-21/5 W 

12 V-4 W 

12 V - 15 W 

1 2 V - 4 W  

1 2 V - 7 W  

1 2 V - 4 W  

12 V - 1,5 W 

2 4 V - 3 W  

Type 

Duplolamp BA 21d geel P L  

Buislampje NFR 136-05 P L  

Duplolamp BAD 15d, peer 

BA 15 S 1 gloeidraad 

kleine ballon PL 

BA 15 S-l gloeidraad 

grote bal Ion 

BA 9 S - 1 gloeidraad 

Buislampje NF.R.136-05 

Buislampje P L  NF.R.136-05 

BA 9 S 1  gloeidraad 

NF. R. 136-04 

BA 9 S-l gloeidraad 

NF. R. 136-04 

Aantal 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

1 





HANDELING Nr. HIN.510-1 : Bedradingsschema van de HIN, 12 V 3 

Koplamp, rechts 
Koplamp, l inks 
Knipperlicht, rechts voor 
Knipperlicht, l inks voor 
Dynamo 
Venti lateurmotor voor verwarming/ventilatie 
Stadscl axon 
Startsolenoide 
Startmotor 
Zekeringkast je 
Bui tenweg-claxon 
Temperatuurzender 
Gloeibougies 
Ol iedrukcontact 
Stopl ichtschakelaar 
Looplampaansluiting 
Kni pperautomaat 
Contactslot 
Ruitewi sserschakel aar 
Parkeerl ichtschakel aar 
LaadstroomcontroIeIampje 
Temperatuurmeter 
Ol iedrukcontrolelampje 

CIJFERCODE VAN SCHEMA 

24. Benzinemeter 
25. Schakelaar voor vent ilateurmotor van 

verwarming/vent i lat ie 
26. Verkl ikkerl icht van gloeibougies 
27. Instrumentenverl icht ing 
28. Schakelaar voor instrumentenverlicht ing 
29. Ruitewi ssermotor 
30. Schakelaars voor gloeibougies en startsolenoide 
31. Lichtschakelaar/claxondrukknop 
32. Knipperl ichtschakelaar 
33. Tankvlotterweerstand 
34. Hoofdschakelaar 
35. Accu's 
36. Spanningsregelaar 
37. Interieurverlichting 
38. Parkeerlicht, rechts achter 
39. Parkeerlicht, l inks achter 
40. Achter-/stop1 icht, rechts 
41. Knipperlicht, rechts achter 
42. Kentekenplaatverl icht ing 
43. Knipperlicht, l inks achter 
44. Achter-/ stoplicht, l inks 

Draadbundel 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Draad nr. 

1 

2 

3 

4 

Kleur van de 
stekkers 

groen 
groen 
zwart 
groen 
groen 

rood 
rood 
rood 

geel 
geel 

bruin 
bruin 

Stroomdraden 

Startsolenoide 8 
naar aansluiting A van gloeibougieschakelaar 30 
naar lichtschakelaar - claxondrukknop 31 
naar B A T  aansluiting van spanningsregelaar 36 
naar zekeringkastje 10 (zekering 1) 

Dynamo 5(DYN aansluiting) 
naar spanningsregelaar 36 (DYN aansluiting) 
naar IaadstroomcontroIelampje 21 

Dynamo 5 (EXC aansluiting) 
naar spanningsregelaar 36 (EXC aansluiting) 

Dynamo 5 (massa-aansl ui t ing) 
naar spanningsregelaar 36 (massa) 





HANDELING Nr. HIN.510-1 : Bedradingsschema van de HIN, 12 V. 5 

Draadbundel 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Losse draad 

Losse draad 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

7 

Kleur van de 
stekkers 

brui n 

geel 
zwart 

blauw 
zwart 
zwart 
groen 
zwart 

l icht-paars 
rood 

rood 
lichtpaars 

paars 
paars 
paars 
paars 
paars 
zwart 
paars 

rood 

geel 
geel 

geel 
geel 

blauw 
blauw 

wit 
wit 

rood 
rood 

l icht-paars 
l icht-paars 

geel 
geel 
geel 

Draad nr. 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stroomdraden 

Spanningsregelaar 36 (massa-aansluiting) 
naar bevestigingsbout van versnel1 ingsbakdeksel 

Zekeringhouder 10 (zekering 1) 
naar contactslot 18 

Zekeringhouder 10 (zekering 2) 
naar ruitewisserbedrading 
naar parkeerlichtschakelaar 20 
naar looplampaansluiting 16 
naar verbindingsblokje, l inks voor 

Contactslot 18 
naar startsolenoide 8 

Contactslot 18 
naar startschakelaar 30 (aansluiting D) 

Contactslot 18 
naar knipperautomaat 17 
naat temperatuurmeter 22 
naar laadstroomcont rolel ampje 21 
naar benzinemeter 24 
naar o1 iedrukcontrol elampje 23 
naar schakelaar voor ventilateur van verwarming/ 

ventilatie 25 
naar stoplichtschakelaar 15 

Verklikker1 icht van gloeibougies 26 
naar gloeibougies 13 

Schakelaar voor gloeibougies 30 (aansluiting B 2) 
naar weerstand in verklikkerlicht van gloeibougies 26 

Schakelaar voor gloeibougies 30 (aansluiting B 1) naar 
naar verklikkerlicht van gloeibougies 26 

Temperatuurmeter 22 
naar temperatuurzender 12 (op c i  l inderkop) 

01 iedrukcontrolelampje 23 
naar ol iedrukcontact 14 (op oliefilter) 

Schakelaar voor ventilateurmotor van verwarming/ventilatie 25 
naar venti lateurmotor voor verwarming/venti Iatie 
(de massadraad is  bevestigd aan de bevest igingsbout 
van het brandstoff i lter) 

Verl ichti ngschakelaar/claxondrukknop 31 
naar rechter koplamp 1 (grootlicht) 
naar linker koplamp 2 (groot1 icht) 





HANDELING Nr. HIN.510-1 : Bedradingsschema van de HIN, 12 V 7 

Draadbundel 

Voor 

VOO r 

Voor 

Voor 

Voor 

Losse draad 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Draadbundel 
van richting- 
wijzers 

Draadbundel 
van richting- 
wijzers 

Draadbundel 
van richting- 
wijzers 

Draad nr. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Kleur van de 
stekkers 

groen 
groen 
groen 

blauw 
wit 

wit 
wit 

l icht-paars 
l icht-paars 

rood 

zwart 
zwart 

blauw 
l icht-paars 
lichtpaars 

rood 
rood 
groen 

groen 
rood 
groen 

geel 
geel 

bruin 

rood 

geel 

groen 

Stroomdraden 

Verl ichtingschakel aar/claxondrukknop 31 
naar rechter koplamp 1 (dimlicht) 
naar linker koplamp 2 (dimlicht) 

Verl ichtingschakel aar/cl axondrukknop 31 
naar stadsclaxon 7 

Verl ichtingschakelaar/cl axondrukknop 31 
naar buitenweg-claxon 11 

Verl ichtingschakelaar/claxondrukknop 31 
naar zekeringhouder 10 (zekering 3) 

Zekeringhouder 10 (zekering 10) 

naar schakelaar 28 voor instrumentenverl ichting 
naar temperatuurmeter 22 

naar parkeerlichtschakelaar 20 
naar verbindingsblokje, rechts voor 
naar verbindingsblokje, l inks voor 

Parkeerl ichtschakel aar 20 
naar rechter kop1 amp 1 (stads1 icht) 
naar verbindingsblokje, rechts voor 

Parkeerl ichtschakelaar 20 
naar linker koplamp 2 (stadslicht) 
naar verbindingsblokje, l inks voor 

Benzinemeter 24 
naar verbindingsblokje, rechts voor 

Benzinemeter 24 
naar massa 

Knipperl ichtschakelaar 32 
naar knipperautomaat 

Knipperl ichtschakel aar 32 
naar voorste draadbundel 

Knipperlichtschakelaar 32 
naar voorste draadbundel 





HANDELING Nr. HIN.510-1 : Bedradingsschema van de HIN, 12 V 9 

Draad bundel 

Voor 

Voor 

Voor 

Losse draden 

Draadbundel 
ruitewisser- 
bed i en i ng 

Draadbundel 
ruitewisser 
bediening 

Rechts achter 

Rechts achter 

Rechts achter 

Rechts achter 

Rechts achter 

Losse draad 

Links achter 

Links achter 

Draad nr. 

28 

29 

30 

31 

7 

32 

22 

23 

25 

29 

30 

33 

7 

22 

Kleur van de 
stekkers 

geel 
blauw 
blauw 

groen 
blauw 
blauw 

rood 
rood 
rood 

zwart 

zwart 
rood 

geel 
zwart 

l icht-paars 
l i cht-paars 
l icht-paars 

groen 
groen 

geel 
geel 

blauw 
blauw 

rood 
rood 

bruin 

zwart 
zwart 

l i cht-paars 
l icht-paars 

Stroomdraden 

Draadbundel van knipper1 ichtschakel aar 32 
naar knipperlicht, links voor 4 
naar verbi ndlngsblokje, links voor 

Draadbundel van knipperlichtschakel aar 32 
naar knipperlicht, rechts voor 3 
naar verbindingsblokje, rechts voor 

Stopl ichtschakelaar 
naar verbindingsblokje, rechts voor 
naar verbindingsblokje, links voor 

Schakel aar voor instrumentenverl ichting 28 
naar instrurnentenverl ichting 27 

Voorste draadbundel 
naar ruitewissermotor 29 (rode aansluiting) 

Rui tewi sserschakel aar 19 
naar ruitewissermotor 29 (zwarte aansluiting) 

Verbindingsblokje, rechts voor 
naar rechter achterlicht 40 
naar kentekenplaatverlichting 42 

Verbindingsblokje, rechts voor 
naar parkeerlicht, rechts achter 38 

Verbindingsblokje, rechts voor 
naar tankvlotterweerstand 33 

Verbindingsblokje, rechts voor 
naar richtingwijzer, rechts achter 41 

Verbindingsblokje, rechts voor 
naar rechter stoplicht 40 

Tan'kvlotterweerstand 33 
naar massa 

Verbindingsblokje, l inks achter 
naar voedingsdraad 34 van binnenverlichting 37 

Verbindingsblokje, l inks achter 
naar linker achterlicht 44 





HANDELING Nr. HIN.510-1 : Bedradingsschema van de HIN,12 V 11 

r 

Stroomdraden 

Verbindingsblokje, links achter 
naar parkeer1 icht, links achter 39 

Verbindingsblokje, l inks achter 
naar knipperlicht, links achter 43 

Verbindingsblokje, links achter 
naar linker stoplicht 44 

Draadbundel, links achter 
naar binnenverlichting 37 

Draadbundel 

Links achter 

Links achter 

Links achter 

Losse draad 

- 

Draad Nr, 

24 

28 

30 

34 

Kleur van de 
stekkers 

groen 
groen 

blauw 
blauw 

rood 
rood 

zwart 





HANDELING Nr. HIN. 532-0: Controle van een dynao op een proefbank. 1 

TESTOMSTANDIGHEDEN. 

CONTROLEVAN EENDYNAMOOPEEN PROEFBANK 

Paris-Rhône dynamo type G 10 C 32 

Veldstroom: max. 1,6 A 
Controleer de dynamo zonder spanningsregelaar. 

Stroomsterkte in  koude toestand bi j  14 V klemspan- 
n i ng: 

Sluit de EXC aansluiting aan op de DYN aan- 
sluiting en de zwarte draad op de massa. 2 A bi j  1400 t/min. maximum 

10 A bi j  1600 t/min. maximum 
25 A b i j  2100 t/min. maximum. 





HANDELING Nr. HIN 333-0: Controle van een startmotor op een testbank 1 

CONTROLEVAN EENSTARTMOTOROPEENTESTBANK. 

TESTOMSTANDIQHEDEN 

Ducellier startmotor: indentif i katie nummer 6056 E 

Paris-Rhône startmotor: indentifikatie nummer D 11 E 79 

Koppel bij 1000 t/min.: 1 mkg 

Stroomsterkte bi j dit koppel: 320 A 

Koppel in geblokkeerde toestand: 2,24 mkg 
Stroomsterkte in geblokkeerde toestand: 590 A 

Onbelast toerental: 6000 t/min. 
Maximum vermogen: 2,02 PK 





HANDELING Nr. HIN .535-0: Controle van een spanningsregelaar op een testbank. 1 

CONTROLE VAN EEN SPANNINGSREGELAAR OP EEN TESTBANK 

TESTOMSTANDIGHEDEN. 

Spanningsregelaar Parls-Rhône Y T  21 5 

Sluitspanning: 12-13,5 V (in warme of koude toestand) 

Openingsspanning: minimum 1 V lager dan de sluit- 
spanning. 

Retourstroom: maximum 5 V (in koude toestand) 

Afstelling. 

Laat de dynamo draaien met 3500 t/mln. 

Stel de spanning af op 12,5 V. De stroomsterkte 
moet nu maximaal 23-27A bedragen (in wanne 
toestand). 

Stel de spanning af op 15 V; de stroomsterkte moet 
nu maximaal 0-5 A bedragen (in warme toestand). 

Stel de gemiddelde spanning vast. Stel de stroom- 
sterkte af op 10 A; de spanning moet nu 13,5-14,5 V 
bedragen (in warme toestand). 




	Cover-HIN-1.tif
	Cover-HIN-2.tif
	HIN_Print.pdf
	HIN01.tif
	HIN02.tif
	HIN03.tif
	HIN04.tif
	HIN05.tif
	HIN06.tif
	HIN07.tif
	HIN08.tif
	HIN09.tif
	HIN10.tif
	HIN11.tif
	HIN12.tif
	HIN13.tif
	HIN14.tif
	HIN15.tif
	HIN16.tif
	HIN17.tif
	HIN18.tif
	HIN19.tif
	HIN19a.tif
	HIN20.tif
	HIN20a.tif
	HIN21.tif
	HIN22.tif
	HIN23.tif
	HIN24.tif
	HIN25.tif
	HIN26.tif
	HIN27.tif
	HIN28.tif
	HIN29.tif
	HIN30.tif
	HIN31.tif
	HIN32.tif
	HIN33.tif
	HIN34.tif
	HIN35.tif
	HIN36.tif
	HIN37.tif
	HIN38.tif
	HIN39.tif
	HIN40.tif


