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PEUGEOT 404
sedans, Break en Familiale 1969 - 1973 AFL. 189

Peugeot 404 GT sedan 1972.

I
"

ALGEMENE GEGEVENS ...•
1. Land van herkomst
2. Importeur,

Nederland

België

3. Type-aanduiding
4. Klasse-indeling
5. Motorbrandstof

Min. octaangetal benzine
6. Motortype

7. Aantal cilinders
8. Cilinderinhoud (zie tevens blz. 5 on-

der Modellenseriel.
benzinemotoren

XB5
XC6, XC7 en -ZF

dieselmotor
XD88

9. Motorvermogen,
benzinemotoren

XB5
XC6

Frankrijk

Gebr. Nefkens Automobielmij. N.V.
Utrecht. Tel. 030 - 714344
S.A. Beige des Automobiles,
56 Rue Mot, Malines
zie Modellenserie
middenklasse
benzine resp. dieselbrandstof
95 RON
viertakt-kopklepmotor in lijn, onder een
hoek van 45° (benzinemotoren) resp. 20°
(dieselmotor) gekanteld
4

1468 cm3

1618 cm3

1948 cm3

DIN-pk bij t./min

60/5000
76/5600
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Peugeot 404 Comfort sedan (404/8) 1969.

XC7
XC7 - ZF

dieselmotor
XD88 (t/m.1972)
XD88 (vanaf 1973)

10. Koeling

68/5400'
72/5400'

60/4500'
57/4500'
vloeistofkoeling met radiateur, water-
pomp, thermostaat en een automatisch
in- en uitschakelende ventilateur

• Deze waarden gelden bij uitgeschakelde ventilateur en liggen ruim 6% hoger dan met
ingeschakelde ventilateur.

Interieur Peugeot 404 GT sedan 1969.
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11. Plaatsing motor
12. Aandrijving
13. Carrosserie
14. Voorwielophanging

15. Stuurinrichting/overbrengingsver-
houding (: 1)

16. Achterwielophanging

17. Voetrem

18. Handrem

voorin de wagen
op de achterwielen
zelfdragende carrosserie
onafhankelijk d.m.v. MacPherson-voor-
veerelementen en een stabilisatorstang
(behalve de 404/8)

tandheugelbesturing/18,6
starre achteras met schroefveren, hydrau-
lische telescoopschokbrekers en een pan-
hardstang; de Break en Familiale hebben
twee schroefveren aan elke zijde
sedans met benzinemotor: schijfremmen
voor, trommelremmen achter, een belas-
tingsafhankelijke remkrachtbegrenzer en
een remservo
sedans met dieselmotor: voor en achter
trommelremmen
Break en Familiale: "thermostabie" trom-
melremmen, een belastingsafhankelijke
remkrachtbegrenzer en een remservo
mechanisch werkend op de achterwielen

19. Totale lengte (cm)
20. Totale breedte (cm)
21. Totale hoogte (cm),

onbelast
belast

22. Wielbasis (cm)
23. Spoorbreedte (cm).

voor
achter

24. Gewicht, rijklaar (kg)

404 Comfort 404 GT sedan Break en
Familiale

443 445 458
162 162 162

145 145 149
140 140 143
265 265 284

134 134 134
128 128 130
1040 1070 1220

(diesel 1150) (diesel 1250)
25.

26.

Bandenmaat
alle sedans behalve 404/8
404/8
Familiale en Break

Elektrische installatie

165 x 380
155 x 380
165 x 380
185SR15)
12 V

(165SR15)
(155SR15)
of 185 x 380 (165SR15 of

Identificatie

ALGEMEEN

De Peugeot 404 sedan werd in maart 1960 geïntroduceerd als eerste van een complete
modellenserie sedans en stationcars. Kenmerkende constructiedetails zijn een onder
een hoek van 45° gekantelde viercilinder-benzinemotor of een dieselmotor, onder 20°
gekanteld.
De benzinemotor was reeds in de loop der eerste produktiejaren met een Kugelfischer-
benzine-inspuiting leverbaar maar is na 1968 uit het verkoopprogramma genomen. De
achteras met de karakteristieke wormaandrijvinq is voor de sedans gedurende de
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Laadruimte van Peugeot 404 L Break Super Luxe 1970.

gehele produktie gehandhaafd gebleven. De Break en Familiale werden met een hy-
poïd.achteras uitgerust.
De achteras is met schroefveren en een panhardstang uitgevoerd, de voorvering heeft
MacPherson-veere lementen.
Door de torsiebuisconstructie waarin de cardanas is opgenomen worden de aandrijf- en
remkrachten van de achterwielen in het zwaartepunt van de wagen overgebracht op de
carrosserie hetgeen de wegligging ten goede komt.

Peugeot 404 L Break Super Luxe 1970.
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De 404/8 sedan Comfort met 1468 cm3-motor, een eenvoudige versie van de 404 Grand
Tourisme, werd in 1968 aan de personenwagenserie toegevoegd en bleef tot eind 1969
in produktie.
De 404 sedan was tot 1972 ook leverbaar met een automatische transmissie.

MODELLENSERIE

Mode/ Produktieperiode
404 sedan Comfort tot okt. 1969
404 sedan GT tot juli 1970
404 sedan GT vanaf aug. 1970
404 sedan GT a~tom. l t/m 1971
404 sedan GT diesel ~
404 Break Super Luxe tot juli 1970
404 Break Super Luxe tot juli 1971
404 Familiale tot juli 1970
404 Familiale tot juli 1971
404 Familiale diesel tot sept. 1970

Type-aanduiding
404/8
404
404
404 ZF*
404 D
404 L
404 L
404 L
404 L
404 LD

Motortype
XB 5
XC6
XC7
XC 7 - ZF
XD88
XC 6
XC7
XC6
XC7
XD 88

* De aanduiding ZF duidt op de aanpassing van de motor op een automatische trans-
missie.

MOTORNUMMER

Het motornummer is aan de linkerzijde van het motorblok op de motorsteun ingesla-
gen.
Op het identificatieplaatje staat vanaf 1970 een nummer met een letter ervoor. De letter
geeft het motortype van de wagen aan:

Identificatie/etter
D

IDENTIFICATIEPLAAT JE

Overeenkomend motortype
XC7

Het identificatieplaatje is op de bovenkant van de rechter wielkuip, voor de bovenste
druklagerbevestiging van het voorveerelement vastgeklonken.

CHASSISNUMMER

Het chassisnummer ofwel serienummer is op de bovenkant van de rechter wielkuip,
achter de bovenste druklagerbevestiging van het voorveerelement ingeslagen.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De 12 V elektrische installatie van de Peugeot 404.modellen met benzinemotor wordt
gevoed door een wisselstroomdynamo van 350 W, met dieselmotor door een dynamo
van 300 W t/m 1970 en vanaf 1971 door een 500 W driefase-wisselstroomdynamo.
Vanaf 1970 hebben de ruitewissers twee snelheden. De verwarmde achterruit behoort
vanaf 1971 tot de standaarduitrusting. De gehele elektrische installatie kan worden
uitgeschakeld door de vleugelmoer, die zich in de negatieve pool van de accu bevindt,
twee slagen los te draaien.
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PRIJZEN

1969

404 sedan Comfort (404/8)
404 sedan GT
404 sedan GT diesel
404 sedan Super Luxe
404 sedan GT autom.
404 Break Super Luxe
404 Familiale
404 Familiale diesel

De prijzen van de extra's in België zijn:
Schuifdak
Automatische transmissie
Dieselmotor

1970

Nederland
basis incl. BTW
f 8027 f 8990
f 8920 f 9990
f 10 705 f 11 990
f 10 080 f 11 290
f 10 080 f 11 290
f 10 705 f 11 990
f 10 348 f 11 590
f 12 134 f 13 590

BJrs. 1400
B.frs. 11 400
B.frs. 16400

België
basis

B.frs. 93 000
B.frs. 101 000
BJrs. 117 400
BJrs. 115600
B.frs. 112 400
BJrs. 117 800
B.frs.113100
BJrs. 129 500

404 sed!n GT
404 sedan GT diesel
404 sedan GT autom.
404 Break Super Luxe
404 Familiale
404 Familiale diesel

De prijzen van de extra's in België zijn:
Schuifdak
Automatische transmissie
Dieselmotor

1971

404 sedan GT
404 sedan GT met schuifdak
404 sedan GT diesel
404 sedan GT autom.
404 Familiale
404 Familiale diesel

De prijzen van de extra's in België zijn:
Schuifdak
Automatische transmissie
Dieselmotor

1972

404 sedan GT
404 sedan GT met schuifdak
404 sedan GT diesel
404 sedan GT diesel met schuifdak
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f 8920
f 10705
f 10080
f 10705
f 10348
f 12 134

BJrs. 2000
BJrs. 11 000
BJrs. 17000

f 9031
f. 9294
f 11 092
f 10 522
f 10697
f 12496

BJrs. 2000
BJrs. 10 600
BJrs. 16 500

f 9996
f 10346
f 11 925
f 12276

f 9990
f 11 990
f 11 290
f 11 990
f 11 590
f 13 590

f 10295
f 10595
f 12645
f 11 995
f 12 195
f 14 245

f 11 395
f 11 795
f 13 595
f 13995

BJrs. 105 600
B.frs. 122 600
B.frs. 116 600
BJrs. 120 000
BJrs. 113 600
B.frs. 130600

B.frs. 101 500
BJrs. 103 500
BJrs. 120 000
BJrs.114100
B.frs. 111 300
B.frs. 127 800

B.frs. 114100
BJrs. 117100
BJrs. 132 900
BJrs. 135 900



De prijzen van de extra's in België zijn:
Schuifdak
Dieselmotor

1973

404 sedan
404 sedan met schuifdak
404 sedan diesel
404 sedan diesel met schuifdak

De prijzen van de extra's in België zijn:
Schuifdak
Dieselmotor

Vanaf 20 juli in Nederland:
404 sedan
404 sedan diesel

Uitvoering

CARROSSERIE

B.frs. 3000
B.frs. 18 800

f 9996 f 11 595 B.frs. 114100
f 10341 f 11 995 B.frs. 117 100
f 11 978 f 13 895 B.frs. 132 900
f 12323 f 14295 B.frs. 135 900

B.frs. 3000
B.frs. 18 800

f 10686 f 12395
f 12 582 f 14595

..

Het carrosserie-ontwerp is van Pininfarina, Turijn. Het wagencompartiment wordt be-
schermd door een energie-absorberende voor- en achterpartij. De minimale plaatdikte
is 0,9 mmo Carrosseriedelen die deel uitmaken van het dragend gedeelte zijn, indien
sterk blootgesteld aan weersinvloeden, elektrolytisch verzinkt. Het dashboard, stuurwiel
en de portierpanelen zijn van stootdempend materiaal voorzien. De achterportieren
hebben zgn. kindersloten. Het gehele ontwerp heeft een strakke sierlijke lijn; een brede
rechthoekige radiateurgrille met onder de koplampen geplaatste stads-/knipperlichten;
bumperrosetten met rubber inzetstukken; verticaal geplaatste achterverlichting-units.
De zittingen zijn bekleed met stof of kunstleder.

Sedans
De 404 Comfort (404/8) heeft geen schuifdak en heeft kortere bumpers dan de 404 GT.
De instrumentengroep is ingedeeld zoals bij de 404 van voorgaande jaren. De 404 GT
heeft een instrumentengroep die uit drie ronde schaalinstrumenten bestaat met gedruk-
te bedrading; tussen de drie klokken in zijn vijf controlelampjes geplaatst. De bagage-
ruimte is verlicht indien het deksel geopend is. De voorzittingen zijn als slaapstoelen
uitgevoerd. Op het dak zijn vier bevestigingspunten aangebracht voor het monteren van
een imperiaal.

Break en Familiale
Deze 5-deurs-stationcars hebben dezelfde uitmonstering als de sedans en worden
standaard niet met een schuifdak geleverd. De Break is een 4-5-persoons stationcar met
opklapbare achterbank; de Familiale is geschikt voor vervoer van 7-8 personen door de
aanwezigheid van een tweede opklapbare achterbank. Voor het bereiken van de achter-
ste zittingen is de achterbank gedeeld uitgevoerd en kan naar voren worden gekanteld.
Op het dak zijn 6 bevestigingspunten aangebracht voor het monteren van een imperi-
aal.
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BEDIENINGSORGANEN
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Dashboard Peugeot 404 met benzinemotor.

1. verstelbare verseluchtopening;
. 2. voltmeter voor ladingstoestand van de

accu;
3. koelvloeistoftemperatuurcontrolelampje;*
4. benzinemeter;
5. reostaat voor instrumentenverlichting;
6. chokeverklikkerlicht;
7. remvloeistofniveau-/servovacuümcontro-

lelampje (laatste functie alleen Familiale
en Break);

8. grootlichtverklikkerlicht;
9. snelheidsmeter met kilometertotaalteller

en dagteller/stadslichtverklikkerlicht;
10. knipperlichtverklikkerlicht;
11. oliedrukcontrolelampje;
12. ruimte voor extra controlelampje;
13. nulstelknop voor dagteller;
14. tijdklok;
15. daxonring;
16. knipperlichtschakelaar;
17. ruitewisser-/ruitesproeierknop;
18. warmteregelknop;
19. luchtverdeelknop;
20. motorkapontgrendelknop;
21. knop voor 1;
22. lichtschakelaar met standen stadslicht -

dimlicht - grootlicht en lichtsignaalcon-
tact;

23. stuurslot/ontstekings-/startschakelaar met
de standen:

• Tot model 1971 een koeIvloeistoftempera-
tuurmeter.
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le uitv. STOP: sleutel verwijderd en
stuurwiel vergrendeld .

GARAGE: elektrisch circuit on-
derbroken, sleutel kim
worden verwijderd, het
stuurwiel is niet ver~
grendeld.

MARCHE: elektrisch circuit geslo-
ten en ontsteking inge-
schakeld.

DEMARREZ: door de sleutel, tegen
de veerwerking in, in
deze stand door te
draaien, wordt de mo-
tor gestart. Na loslaten
van de sleutel komt de-
ze automatisch terug in
de stand "MARCHE".

2e uitv. Vanaf januari 1970 heeft het con-
tactslot 5 standen, t.w.:

St: sleutel verwijderd en stuurwiel vergren-
deld.

A: accessoirestand, sleutel vanuit St. tot eer-
ste arrêtering doorgedraaid. De ontste-
king is nog steeds uitgeschakeld, maar
diverse accessoires (via zekering 5) kun-
nen worden gebruikt.

G: sleutel kan worden verwijderd, het stuur-
wiel is niet vergrendeld.

M: ontsteking ingeschakeld, er staat op alle
zekeringen spanning.

0: door de sleutel, tegen de veerwerking in,
in deze stand door te draaien, wordt de
motor gestart. Om een evt. tweede start-
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Dashboard Peugeot 404 met dieselmotor.

18 19

~
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1. verstelbare verseluchtopening;
2. voltmeter voor ladingstoestand van de ac-

cu;
3. watertemperatuurmeter;
4. brandstofmeter;
5. reostaat voor instrumentenverlichting;
6. voorgloeicontrolelampje;
7. remvloeistofniveaucontrolelampje;
8. grootlichtverklikkerlicht;
9. snelheidsmeter met kilometertotaalteller

en dagtellerlstadslichtverklikkerlicht;
10. richtingaanwijzerverklikkerlicht;
11. oliedrukcontrolelampje;
12. ruimte voor extra controlelampje;
13. nulstelknop voor dagteller;
14. tijdklok;
15. c1axonring;

16. richtingaanwijzerschakelaar;
17. ruitewisser-/ruitesproeierknop;
18. warmteregelknop;
19. luchtverdeelknop;
20. motorkapontgrendelknop;'
21. knop voor 1;
22. parkeerrémhandgreep (bij latere produktie

rechts van de stuurkolom);
23. lichtschakelaar met standen stadslicht-

dimlicht-grootlicht en lichtsignaalcontact;
24. handel voor stoppen van de motor;
25. stuurslot-/contactschakelaar;
26. knop voor handgas;
27. voorgloei-/startschakeláar;
28. knop voor afsluiting luchtinlaat;
29. aanjagerschakelaar;
30. sigarette-aansteker.

Het elektrische tijdklokje moet direct na het evt. aansluiten van de accu weer worden
gestart om doorbranden te voorkomen. Dit gebeurt door het knopje waarmee het klokje
gelijk wordt gezet, in te drukken. De voltmeter geeft een indicatie van de ladingstoe-
stand van de accu.
Onder normale omstandigheden moet de wijzer zich onder het rijden rechts van het
gearceerde gedeelte bevinden.

Vervolg code bij de figuur op blz. 8.

24. chokeknop;
25. parkeerremhandgreep;
26. knop voor afsluiting luchtinlaat;
27. versnellingshandel;
28. aanjagerschakelaar;
29. sigarette-aansteker.

poging te doen, moet de sleutel eerst
worden teruggedraaid in de stand "G"
(garage). Hierdoor wordt voorkomen dat
de motor abusievelijk wordt gestart ter-
wijl deze al draait, of na een mislukte
startpoging nog doordraait (kans op be-
schadiging van starterkrans).
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Contactslot/stuurslot: Het contactslot is gecombineerd met de startschakelaar en een
stuurslot, het heeft tot jan. 19704 standen; zie de dashboardcodering.
Vanaf jan. 1970 wordt een contactslot met 5 standen gemonteerd, dat een stand A (=
accessoires) heeft. Bij uitgeschakelde ontsteking kunnen dan diverse accessoires wor-
den gebruikt.

Kindersloten: De achterportieren zijn voorzien van een kindersluiting, waardoor het
mogelijk is te voorkomen dat het portier van binnenuit wordt geopend. Hiertoe is onder
de slotplaat achterop het portier een bedieningslipje aangebracht. In de hoogste stand
geplaatst is het kinderslot in werking; in de onderste stand kan het portier normaal van
binnenuit worden geopend.

Bevestigingspunten van veiligheidsgordels. achter (sedans).

WIJZIGINGEN

1970: Het model 404/8 wordt uit het verkoopprolJramma genomen en daarmee tevens
het motortype "XB 5".
Een ruitewisser met twee snelheden wordt standaarduitrusting. In de achterlich-
ten worden bij de sedans achteruitrijlampen opgenomen.
Het contact-/stuurslot krijgt een accessoirestand en in het dashboard wordt een
stadslichtencontrolelampje opgenomen.
De parkeerlichten en het slot van het handschoenenkastje zijn vervallen.

1971: De sedan met automatische versnellingsbak krijgt een speciaal daarvoor aange-
paste motor: type XC 7 - ZF. De andere modellen met benzinemotor krijgen
i.p.v. de XC 6 het type XC 7. Een stalen schuifdak wordt niet meer als standaard
geleverd maar tegen extra betaling.
De sedans krijgen als standaarduitrusting een verwarmde achterruit.

1972: De Break en Familiale worden uit het verkoopprogramma genomen. De sedan
wordt uitgevoerd met Teppluxe-bekleding (zacht kunstleer).

1973: De sedans ondervinden weinig of geen wijzigingen, de achterbanken worden
voorzien van bevestigingspunten voor veiligheidsgordels.
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AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Rijden met automatische transmissie: Teneinde aanpassing aan de meest uiteenlopen-
de rijomstandigheden te bereiken, staan de volgende keuzehandelstanden ter beschik-
king: P - R - N - 3 - 2 - 1. De stand van het keuzehandel, dat zich op de tunnel
bevindt, wordt op een wijzerschaal aangegeven.

Keuzestanden :

P = Parkeerstand: Alleen bij geheel stilstaande wagen inschakelen. In deze stand
worden de aangedreven wielen door een mechanische vergrendeling in de bak geblok-
keerd. De motor kan worden gestart.

R = Achteruit: Alleen bij geheel stilstaande wagen inschakelen.

N = Neutrale stand: In deze stand is de verbinding tussen motor en aangedreven
wielen onderbroken. De motor kan worden gestart.

,,3" = Automatische stand: In deze stand wordt automatisch geschakeld. De schakel-
momenten hangen af van de volgende factoren:
a. de rijsnelheid;
b. de motorbelasting (in combinatie met de stand van het gaspedaal);
c. volledig ingetrapt gaspedaal - "kick-down" - waarbij (afhankelijk van de rijsnel-

heid) wordt teruggeschakeld, of de versnelling waarin men rijdt, ingeschakeld blijft
tot de motor zijn maximaal toelaatbaar toerental heeft bereikt, alvorens op te schake-
len.

Bij de volgende snelheden wordt automatisch op- of teruggeschakeld:

Schakelsnelheden (km/h)

opschakelen terugschakelen

Stand van het gaspedaal 1e naar 2e naar 3e naar 2e naar
2e versn. 3e versn. 2e versn. le versn.

1/4 ingedrukt 14 26 23 11
1/2 ingedrukt 14 26 23 11
3/4 ingedrukt 18 38 29 14
1/1 volgas 37 93 60 31
Maximum-acceleratie (kick-down) 57 98 96 52

,,2" = Vergrendeling in de 2e versnelling: De 3e versnelling wordt niet ingeschakeld.
Deze stand wordt ingeschakeld voor die gevallen waarbij een goede trekkracht of een
efficiënte motorrem nodig is. Indien bij volle snelheid het keuzehandel in stand ,,2" zou
worden gezet, verhindert een hydraulische beveiliging het inschakelen van de 2e ver-
snelling. Stand ,,2" wordt pas bij 110 km/h ingeschakeld.

,,'" = Vergrendeling in de 1e versnelling: De 2e en 3e versnelling worden niet inge-
schakeld. Deze stand maakt een optimale remwerking van de motor mogelijk. Tevens
kan men met deze stand al schakelend optrekken. Het beveiligingsmechanisme verhin-
dert het inschakelen van de 1e versnelling bij volle snelheid. De stand ,,1" wordt pas bij
66 km/h ingeschakeld

"Kick-down": Indien het gaspedaal geheel wordt ingetrapt, kan men na het bereiken
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van de volgas-stand h~t pedaal nog iets verder intrappen. Dit noemt men de kick-
down-stand. Deze voorziening maakt het mogelijk bijv. bij inhaalmanoeuvres tot een
bepaalde snelheidslimiet een snellere acceleratie te bereiken, doordat automatisch een
lagere versnelling wordt ingeschakeld c.q. de lagere versnelling waarin men rijdt, wordt
va::tgehouden tot de motor zijn maximale toerental heeft bereikt.
Bij vastgehouden gaspedaal zal het opschakelen naar een hogere versnelling dus bij
een aanmerkelijk hogere wagensnelheid plaatsvinden.
Slepen en aanslepen: Zie "Smering en onderhoud" op blz. 123.

Maten en gewichten

MATEN EXTERIEUR (cm)

404 404 GT Break en
Comfort sedan Familiale

Wielbasis 265 265 284
Spoorbreedte voor/achter 134/128 134/128 134/130
Totale lengte 443 445 458
Totale hoogte, onbelast 145 145 149
Totale breedte 162 162 162
Grondspeling 15 15 15
Draaicirkel (m) 10,7 10,7 11,1

MATEN INTERIEUR (cm)

404 Familiale Break
sedans

(Zittingen in middenstand)
Pedaal tot voorzijde voorzitting 43 43 46
Onderzijde stuurwiel tot voorzitting 15 15 15
Onderzijde stuurwiel tot rugleuning 38 38 35
Hoogte boven voorzittingen 89 92 91
Hoogte van voorzittingen 35 34 34
Maximale verstelbaarheid voorzittingen 11 11 11
Pedaal tot rugleuning voorzitting 90 90 92
Diepte voorzittingen 47 46 46
Breedte voorzittingen 140 140 140
Beenruimte in achtercompartiment 78 78 78
Voorleuning tot voorzijde achterzitting 30 32 30
Achterleuning tot voorzijde 2e achterzit-
ting 23
Hoogte van achterzitting 38 39 41
Hoogte boven achterzitting 86 92 90
Hoogte van 2e achterzitting 30,5
Hoogte boven 2e achterzitting 86
Diepte van achterzitting 46 46 44,5
Diepte van 2e achterzitting 43
Breedte van achterzitting 140 140 130
Breedte van 2e achterzitting, elk 130
Breedte kofferruimte 95
Diepte kofferruimte 59-90
Hoogte kofferruimte 48
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Lengte laadvloer, max.
Lengte laadvloer achterbank teruggeklapt
Hoogte laadruimte
Breedte laadruimte
Hoogte laadvloer boven grond

GEWICHTEN (kg)

404 Comfort (404/8)
404 GT sedans, benzine
404 GT sedans, diesel
Break
Familiale, benzine
Familiale, diesel

102
52
90
141
50

rijklaar gewicht

1040
1070
1150
1200
1220
1250

213
130
90
141
50

max. toelaatbaar to-
taalgewicht
1550
1580
1660
1850
1850
1900

Max. toelaatbaar aanhangergewicht (kg):
404 Comfort (404/8) 900
404 GT sedans 1000
Break en Familiale 1200

Max. toelaatbare belasting imperiaal (kg):
Alle sedans 50
Break en Familiale 75

Technische gegevens
MOTOR

Motortype
Constructie

Cilinderaantal
Boring x slag (mm)
Cilinderinhoud (cm3)

Compressieverhouding (: 1)
Max. vermogen (DIN-pk bij t./min)

Max. vermogen (SAE-pk bij t./min)

Max. koppel (SAE-m.kg bij t./min)

xe 5 xc 6 xc 7 (-ZF)
viertakt-benzinemotor in lijn, onder een
hoek van 45° gekanteld, vloeistofgekoeld
444
80 x 73 84 x 73 84 x 73
1468 1618 1618
7,75 8,3 7,6
60/5000 76/5600 68/5400*

72/5400*(-ZF)
66/5000 80/5600 73/5600

76/5600 (-ZF)
11,4/2500 13,5/2500 13/2500

13,3/2500 (-ZF)

Gem. zuigersnelheid bij max.
DIN-vermogen (m/s)
Fiscaal vermogen, België

*Met uitgeschakelde ventilateur.

12,1
8CV

13,6
9CV

13,1
9CV
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11,2/2000

57/4500

12
10 CV

4
88 x 80
1948
21

11,6/2000

60/4500

12
10 CV

XD88 XD88
t/m 1972 v.a. 1973
viertakt-dieselmotor in lijn, onder een
hoek van 200 gekanteld, vloeistofgekoeld;
indirecte inspuiting
4
38 x 80
1948
21

Constructie

Motortype

Cilinderaantal
Boring x slag (mm)
Cilinderinhoud (cm3)

Compressieverhouding (: 1)
Max. vermogen (DIN-pk bij t./min) met
uitgeschakelde ventilateur
Max. koppel (DIN-m'kg bij t./min) met uit-
geschakelde ventilateur
Gem. zuigersnelheid bij max. DIN-vermo-
gen (m/s)
Fiscaal vermogen, België

TRANSMISSIE

Koppeling

Versnellingsbak

Automatische transmissie

hydraulisch bediende enkelvoudige dro-
ge-plaatkoppeling met diafragmaveer
geheel gesynchroniseerde vierversnel-
lingsbak
merk ZF, type 3HP12 automatische trans-
missie bestaande uit: hydraulische kop-
pelomvormer, planetaire transmissie met
drie versnellingen vooruit en één achteruit
en keuzestanden P-R-N-3-2-1

Overbrengi ngsverhou dingen
vierversnellingsbak (: 1)

Koppelomvormer, reductiefactor (: 1)
Overbrengingsverhoudingen automati-
sche transmissie (: 1)
Eindaandrijving,

sedans

Break en Familiale

Eindoverbrengingsverhouding (: 1)
sedans
Break en Familiale met benzinemotor
Familiale met dieselmotor

Totale overbrengingsverhoudingen (: 1)
vierversnellingsbak
sedans

Break en Familiale met benzinemotor

Familiale met dieselmotor

sedans met automatische transmissie

I. 3,663; 11.2,169; 111.1,408;IV. 1;
A. 3,745
2,29

I. 2,56; 11.1,52; 111.1; A. 2,0

op de achterwielen d.m.V. differentieel
met worm en wormwiel
op de achterwielen d.m.V. differentieel
met pignon en kroonwiel

4,2 (5/21)
4,63 (8/37)
4,22 (9/38)

I. 15,38; 11.9,11; 111.5,91; IV. 4,2;
A. 15,73
I. 16,96; 11.10,04; 111.6,52; IV. 4,63;
A. 17,34
I. 15,46; 11.9,15; 111.5,94; IV. 4,22;
A. 15,80
I. 10,75; 11.6,38; 111.4,2; A. 8,4
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WIELEN, BANDEN EN REMMEN

Velgmaat
Bandenmaat,

404 Comfort sedan (404/8)
overige sedans
Familiale en Break

Bandenspanning
Totaal remvoeringoppervlak (cm2).

404 Comfort
404 GT sedan
Break en Familiale

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Accu,
benzinemotoren
dieselmotoren

Dynamo, dieselmotoren t/m 1970
Wisselstroomdynamo,

benzinemotoren
dieselmotoren, v.a. 1971

THEORETISCHE WAGENSNELHEDEN (km/hl

404/8 sedan, 155 x 380 Michelin-banden

4'/2J x 15

155 x 380 (155SR15)
165 x 380 (165SR15)
165 x 380 of 185 x 380 (165SR15 of
185SR15)
zie "Smering en onderhoud", blz. 123

1966
2056
2020

12 V/55 Ah negatieve (-) pool aan massa
12 V/65 of 75 Ah negatieve (-) pool aan
massa
300W

350W
500W

T./min

a. 1000
b. 2500
c. 5000

1e versn.

7,6
19
38

2e versn.

12,9
32
64,2

3e versn.

19,6
49
98

4e versn.

27,5
68,5
137

Gem. zuigersnelheid (m/s)

2,43
6,08
12,16

b = toerental bij max. SAE-koppel;
c = toerental bij max. SAE- of DIN-vermogen.

404 sedan met XC 6 of XC 7-motor en 165 x 380 Michelin-banden

T./min 1e versn. 2e versn. 3e versn. 4e versn. Gem. zuigersnelheid (m/s)

a 1000 7,8 13,2 20,3 28,6 2,43
b 2500 19,5 33,9 50,7 71,4 6,08
c 5600 43,7 73,7 113,6 159,9 13,61

b = toerental bij max. SAE-koppel;
c = toerental bij max. SAE-vermogen.
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Break en Familiale met XC 6- of XC 7-motor en 165 x 3BOMichelin-banden

T./min 1eversn. 2e versn. 3e versn. 4e versn. Gem. zuigersnelheid (m/s)

a. 1000 7,1 11,9 18,4 25,9 2,43
b. 2500 17,7 29,9 46 64,7 6,08
c. 5600 39,6 66,9 103 145 13,61

b = toerental bij max. SAE-koppel;
c = toerental bij max. SAE-vermogen.

404 Serl:m met XD BB-dieselmotor en 165 x 3BOMichelin-banden

T./min 1e versn. 2e versn. 3e versn. 4e versn. Gem. zuigersnelheid (m/s)

a. 1000 7,8 13,2 20,3 28,6 2,67
b. 2000 15,6 26,3 40,6 57,1 5,33
c. 4500 35,1 57,2 91,3 128,5 12

b = toerental bij max. DIN-koppel;
c = toerental bij max. DIN-vermogen.

Familiale met XD BB-dieselmotor en 165 x 3BOMichelin-banden

T./min 1e versn. 2e versn. 3e versn. 4e versn. Gem. zuigersnelheid (m/s)

a. 1000 7,8 13,1 20,2 28,4 2,67
b. 2000 15,5 26,2 40,4 56,8 5,33
c. 4500 34,9 59 90,8 127,9 12

b = toerental bij max. DIN-koppel;
c = toerental bij max. DIN-vermogen.

PRESTATIES

Modellen met benzinemoto!,t/m 1970

Max. snelheid (km/hl ca.
Brandstofverbruik 0/100 km) gem.
Actieradius (km) ca.
Max. klimvermogen vanuit stilstand,

zonder aanhanger
met aanhanger

404/B 404 GTsedan Break en
Familiale

135 150 145
9,5 - 10,5 10 - 11 11
520 500 450

19% 27% 24%
13% 12,5%

Remvermogen:. vanaf 50 km/h tot stilstand op droog wegdek: 90%

Modellen met benzinemotor vanaf 197

Max. snelheid (km/h) ca.
Brandstofverbruik 0/100 km) gem.
Actieradius (km) ca.
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404 GTsedan

148
10,8
510

404 GTsedan
autom.
144
11,3
485

Break en
Familiale
144
11,5
430



Max. klimvermogen vanuit stilstand,
zonder aanhanger
met aanhanger

Acceleratie(s) van 0 - 100 km/h

22%
10%
17,8

29%
15%
20

21%
10%
18

Remvermogen: vanaf 50 km/h tot stilstand op droog wegdek: 90%

Modellen met dieselmotor

Max. snelheid (km/h) ca.
Brandstofverbruik (1/100km) gem.
Actieradius (km) ca.
Max. klimvermogen vanuit stilstand,
zonder aanhanger
met aanhanger

Acceleratie(s) van 0 - 100 km/h

404 sedan
tlm 1970
130
7,8
700

17,2%

404 sedan
vanaf 1971
128
8,25
660

24%
11%
26

Break en
Familiale
128
8,1
615

17,2%

Remvermogen: vanaf 50 km/h tot stilstand op droog wegdek: 90%

Beschrijving en richtlijnen voor reparatie
Eventuele reparaties kunnen het beste worden uitgevoerd door de officiële Peugeot-
dealers, die over de nodige ervaring en speciale gereedschappen beschikken. Deze gege-
vens zijn samengesteld aan de hand van de officiële fabrieksdocumentatie, welke ons
welwillend ter beschikking werd gesteld door de importeur, Gebr. Nefkens, Automobiel
Maatschappij N.V. te Utrecht.

BENZINEMOTOREN

Beschrijving: De 1618 cm3- (type XC 6 en 7) en 1468 cm3- (type XB 5) motoren zijn
vloeistofgekoelde .viercilinderviertakt-kopklepmotoren in lijn, met koppeling en versnel-
lingsbak te zamen gebouwd en op drie punten in rubber vóórin de wagen opgehangen.
De motor is onder een hoek van 45° naar rechts geplaatst om de motorkap zo laag mogelijk
te kunnen houden. De XB-motor heeft een 4 mm kleinere boring dan de XC-motoren bij
een gelijke slag lengte.
Het gietijzeren cilinderblok is met het bovencarter aaneengegoten en is voorzien van ver-
wisselbare cilinderbussen van het natte type. De smeedstalen krukas, waarin kanalen zijn
geboord voor de smering van de hoofd- en drijfstang lagers, is met behulp van demonta-
bele contragewichten zowel statisch als dynamisch uitgebalanceerd.
De krukas is in vijf hoofdlagers gelagerd. De axiale krukasspeling wordt door het achterste
hoofdlager opgenomen, dat hiertoe aan weerskanten van halve drukringen is voorzien.
De hoofd- en drijfstanglagers bestaan uit dunwandige stalen lagerschalen, met lagerme-
taal bekleed. De H-vormige smeedstalen drijfstangen hebben een rechte drijfstangvoet.
De bronzen zuigerpenbus is in de drijfstang geperst. De lichtmetalen vollemantelzuigers
met gedesaxeerde zuigerpen zijn een weinig ovaal en taps gevormd en zijn van drie boven
de zuigerpen gemonteerde zuigerveren, twee compressieveren en een olieveer voorzien.
De holle stalen zuigerpennen zijn van het zwevende type en door middel van borgveertjes
in de zuiger geborgd. De pennen zijn direct in de zuiger en in een in de drijfstang geperste
bronzen bus gelagerd. De nokkenas is aan de linkerzijde van het cilinderblok op drie
plaatsen direct in het blok gelagerd en wordt door middel van een duplex-rollenketting
door de krukas aangedreven. De distributieketting wordt door een hydraulische ket-
tingspanner strak gehouden. De axiale speling wordt aan de voorzijde door een drukplaat
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opgenomen. De asymmetnsche nokken zijn gehard. Op de nokkenas bevinden zich het
tandwiel voor de aandrijving van de oliepomp en de stroomverdeler en het excenter voor
de aandrijving van de benzinepomp. De klepstoters zijn direct in het cilinderblok gelagerd.
De inspuitpomp wordt door middel van een getande riem van gewapend kunststof door
een aan het nokkenaskettingwiel bevestigd tandwiel aangedreven.
De lichtmetalen cilinderkop, met half-bolvormige verbrandingskamers, is voorzien van
verwisselbare gietijzeren klepzetsels en klepgeleiders. De in- en uitlaatkleppen zijn onder
een hoek van 25° ten opzichte van elkaar in de cilinderkop gemonteerd en worden via op
afzonderlijke assen gemonteerde tuimelaars, lichterstangen en klepstoters door de nok-

Motor, type XC6, dwarsdoorsnede.
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kenas bediend. De inlaatkleppen zijn groter dan de uitlaatkleppen en zijn beide van dub-
bele klepveren voorzien. De tuimelaars op de linkeras bedienen de inlaatkleppen, die op
de rechter as de uitlaatkleppen. De tuimelaars zijn met stelbout jes uitgerust voor het
afstellen van de klepspeling.
Het volledruk-smeersysteem omvat een tezamen met de stroomverdeler door de nok-
kenas aangedreven oliepomp van het tandwieltype met gaasfilter, een oliedrukregel-
ventiel dat opent bij een oliedruk van 7 kg/cm2, een serie-oliefilter (full-flow-type)
en een oliedrukcontact, dat op het dashboard een controlelampje laat branden wanneer
de oliedruk minder dan 750 :f: 50 g/cm2 bedraagt. Indien de olie bij de circulatie door het
oliefilter teveel weerstand ondervindt tengevolge van een verstopt filterelement en dus
de smering van de motor in gevaar komt, opent een in het filterhuis gemonteerd veilig-
heidsventiel, zodat de olie buiten het filter om naar de te smeren delen van de motor kan
stromen. De oliecirculatie is als volgt: aangezogen vanuit het ondercarter via een gaasfil-
ter wordt de olie door de oliepomp onder druk via het seriefilter naar het hoofdoliekanaal
gevoerd, van waaruit de hoofdlagers en de nokkenaslagers van olie worden voorzien. De
drijfstanglagers worden via boringen in de krukas vanuit de hoofdlagers gesmeerd, het
kleppenmechanisme intermitterend, d.w.z. onder verlaagde druk, vanuit het achterste
nokkenas lager. De hydraulische kettingspanner ontvangt de olie vanuit het voorste hoofd-
lager. Nokken, klepstoters, lichterstangen, zuigers, zuigerpennen en cilinders worden
door neerstromende en rondspattende olie gesmeerd. De distributieketting wordt ge-
smeerd via een sproeierboring in het drukblokje van de kettingspanner. Het oliedrukregel-
ventiel zorgt er voor dat de oliedruk bij koude motor en dik vloeibare olie niet te hoog
kan oplopen. Olie voor de smering van het kleppenmechanisme wordt via een leiding en
de holle tuimelaarassen aangevoerd.
De ontsteking geschiedt door middel van accu, bobine en stroomverdeler. De stroom-
verdeler, welke tezamen met de oliepomp door de nokkenas wordt aangedreven, is voor-
zien van een vacuüm- en centrifugaalvervroegingsmechanisme.
Het koelsysteem omvat een vóór de motor geplaatste radiateur, een waterpomp van het
schoepenwieltype, aan de voorzijde van de cilinderkop gemonteerd en te zamen met de
dynamo door middel van een V-riem door de krukas aangedreven, een drie- of zesbladige
ventilateur met een elektro-magnetisch koppelingsmechanisme (de zgn. "denkende"
ventilateur) en een in de wateruitlaatbuis van de waterpomp gemonteerde thermostaat.
De thermostaat zorgt er voor dat de motor na een koude start zo snel mogelijk de bedrijfs-
temperatuur bereikt en de ventilateur treedt in werking .zodra de temperatuur van het
koelwater te hoog dreigt op te lopen.
De XB5-motor had in 1969 een Solex 32 PBICA-2- of een Zenith 34 WIM-carburateur. De
laatste werd daarna niet meer gebruikt. De XC6- heeft een Solex 34 PBICA3-carburateur,
terwijl de XC7-motor een soortgelijke carburateur (-9) heeft met voorverwarming door
de koelvloeistof. De inlaatlucht wordt door een droog type luchtfilter met verwisselbaar
papieren filterelement of een nat polypropyleen element gereinigd.
De carterdampen worden d.m.v. carterventilatie van het gesloten type, deels via de car-
burateur en deels buiten de carburateur om naar de cilinders afgevoerd.

Uit- en inbouwen van de motor afzonderlijk: Open de motorkap, verwijder de accu, de
sproeiers en het reservoir van de ruitesproeier. Teken de stand van de motorkap af ten
opzichte van de scharnieren en verwijder de motorkap. Verwijder de aanzetslinger, het
luchtfilter, de bobine en de claxon. Maak de bedrading van het thermocontact onder in
de radiateur los, koppel de waterslangen los en bouw de radiateur uit. Verwijder de
waterslangen en de slangen voor de verwarming en maak de bedrading van startmotor,
dynamo en ontsteking los. Draai de twee bouten los waarmee de startmotor aan het kop-
pelingshuis is bevestigd. Koppel het bedieningsmechanisme van de carburateur los en
maak de bedrading van het oliedrukcontact, de ventilateur en hetthermocontact los. Maak
de benzineleiding los, verwijder de afdekplaten van het koppelingshuis, maak de uitlaat-
pijp los, ondersteun het koppelingshuis met een krik en maak het koppelingshuis los van
de motor. Bevestig een takel aan voor- en achterzijde van de motor, trek de takel strak
en maak de motorsteunen los. Druk de motor naar voren tot deze vrij komt van de priseas,
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verdraai de motor vervolgens '/s slag naar rechts en hijs deze voorzichtig uit de wagen.
Het inbouwen van de motor geschiedt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de pas-
vlakken van motor en koppelingshuis goed schoon en vrij van bramen zijn en schakel de
vierde versnelling in om het aansluiten van de motor op de versnellingsbak te vergemak-
kelijken.Vergeet niet het koelsysteem te vullen en het elektrische klokje (indien gemon-
teerd) na het aansluiten van de accu direct op gang te brengen. Controleer het oliepeil.

Demontage van de motor: Plaats de wagen, nadat deze is uitgebouwd, in een standaard
of op de werkbank en tap de motorolie af. Het verdient aanbeveling de motor eerst grondig
schoon te maken. Demonteer nimmer een motor die nog niet geheel is afgekoeld. Ver-
wijder de stroomverdeler, de dynamo met ventilateurriem, de benzinepomp en het
oliefilter. Let op dat er zich nog olie in het filter bevindt. Verwijder de olievul- en ont-
luchtingsbuis, de bougies en het kleppendeksel.
Demonteer als volgt de cilinderkop: Verwijder de olieleiding voor de smering van het klep-
penmechanisme, de ventilateur, de carburateur tezamen met het inlaatspruitstuk, het uit-
laatspruitstuk. Vervang de cilinderkopbouten links voor en links achter door de twee
geleiders 8 0115 en draai de overige kopbouten en de bevestigingsmoeren van de tuime-
laarassteunen beurtelings gelijkmatig los. Verwijder het complete tuimelaarmechanisme
en licht de cilinderkop van het blok. Tik zonodig met een zachte hamer opzij tegen de
cilinderkop om deze te schrikken; probeer nimmer de cilinderkop met een schroeve-
draaier of iets dergelijks los te wrikken. Verwijder de koppakking en de geleiders. Houd
de cilinderbussen op hun plaats door de twee pluggen 8 0104D elk in een kopboutgat tus-
sen een cilinderpaar te schroeven. Verwijder de lichterstangen en bewaar deze in de
oorspronkelijke volgorde. Ondersteun de kleppen terwijl de veerschotels worden inge-
drukt om de klepspieën te kunnen verwijderen, verwijder veerschotels en klepveren, ver-
wijder eventuele bramen aan de randen van de spiegroeven in de klepstelen met een zoet-
vijltje en verwijder de kleppen. Bewaar de kleppen weer in de oorspronkelijke volgorde
zodat ze eventueel later op hun oorspronkelijke plaatsen kunnen worden gemonteerd.
Draai de krukaspoeliemoer los en verwijder de poelie met de hand; let hierbij op de spie.
Verwijder het distributiedeksel en de olieslingerplaat en demonteer als volgt de ket-
tingspanner: Verwijder het opsluitplugje, steek een 3 mm inbussleutel door de opening
en verdraai de sleutel rechtsom tot het op de distributieketting rustend drukstuk niet meer
onder veerspanning staat. Draai de twee bouten los en neem de kettingspanner en het
filter weg. Houd het drukstuk in het huis van de kettingspanner en draai de inbussleutel
rechtsom om de veer te ontspannen; verwijder drukstuk, veer en zuiger.
Verwijder het nokkenaskettingwiel met de distributieketting, en de ring en trek het krukas-
kettingwiel van de krukas. Let op de spie.
Verwijder de steun voor het oliefilter, plaats de motor ondersteboven en verwijder het
ondercarter en de oliepomp. Verwijder de drukplaat van de nokkenas en schuif de laatste
vervolgens voorzichtig uit het blok. Verwijder de steunrand aan de onderzijde van de
distributieruimte met de pakking. Draai de moeren van de drijfstanglagerkappen los en
neem de lagerkappen met de lagerschalen weg. Bewaar de lagerkappen in de oorspronke-
lijke volgorde en houd de lagerschalen bij de desbetreffende lagerkappen. Bij eventuele
montage van deze onderdelen is het absoluut noodzakelijk dat deze niet onderling worden
verwisseld. De lagerkapbouten, moeren en ringen mogen geen tweede keer worden
gemonteerd. Schuif zuigers en drijfstangen voorzichtig uit de cilinders en zorg er voor
dat de lagerschalen niet op de grond vallen. Leg de drijfstangen met zuigers en lagerscha-
len bij de desbetreffende lagerkappen. Geef met een merkteken de stand van de drukgroep
ten opzichte van het vliegwiel aan en draai de zes bouten kruiselings en gelijkmatig los;
verwijder de drukgroep en demonteer het vliegwiel. Vliegwiel en krukas zijn reeds door
de fabriek van merktekens voorzien; controleer of deze nog duidelijk zichtbaar zijn. Ver-
wijder de bouten van de achterste hoofdlagerkap en trek deze rechtstandig weg; zorg er
voor dat de lagerschaal niet op de grond valt en verwijder de overige lagerkappen met
de bijbehorende lagerschalen. Bewaar de lagerkappen weer in de oorspronkelijke volgor-.
de. Licht de krukas rechtstandig uit de lagers en verwijder de resterende lagerschalen en
de twee halve drukringen voor het opnemen van de axiale krukasspeling.
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Verwijder de twee pluggen en druk de cilinderbussen uit het blok. Gebruik hiervoor
zonodig een daarvoor geschikte trekker. Verwijder de pluggen ,,20", en niet de pluggen
,,150", uit de krukas en maak de olieboringen goed schoon. Demonteer zonodig het prise-
aslagerbusje met een binnentrekker uit de boring achter in de krukas. Indien dit lagerbusje
nog bruikbaar is mag het in geen geval met trichloor, benzine of iets dergelijks worden
gereinigd daar hiermee de smerende eigenschappen verloren gaan. Voor het demonteren
van de zuigers gaat men als volgt te werk: Wip de borgveren weg en druk de zuigerpen
met de hand naar buiten. Houd de zuigers en de zuigerpennen bij de desbetreffende
drijfstangen. Verwijder tenslotte de klepstoters en bewaar ook deze in de oorspronkelijke
volgorde.
Maak het blok en de verschillende onderdelen goed schoon en vergeet niet de olieborin-
gen in het blok grondig door te spoelen. Onderdelen die versleten of beschadigd zijn
dienen te worden vervangen.

Montage van de motor: Smeer alle bewegende delen van de motor vóór montage in
met motorolie; indien nieuwe onderdelen worden gemonteerd moeten deze zorgvuldig
van het conserveringsmiddel worden ontdaan. Monteer nieuwe pakkingen en keerringen.
Wanneer de motor weer uit de oorspronkelijke onderdelen wordt opgebouwd dienen deze
op dezelfde plaatsen te worden aangebracht. Dit geldt in het bijzonder voor de lagerscha-
len, lagerkappen, drijfstangen, zuigers, cilinderbussen, klepstoters en kleppen.
Nadat de vereiste revisiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals beschreven onder "Re-
visie- en afstelwerkzaamheden", wordt de motor als volgt gemonteerd: Plaats de hoofd-
lagersehalen in de lagerboringen, met de olieboringen corresponderend met die in het
blok; let op dat zich in de voorste lagerboring en bijbehorende lagerschaal twee olieborin-
gen bevinden. Vul de olieboringen in de krukas met motorolie, laat de krukas voorzichtig
op de lagers zakken en breng de halve drukringen voor het opnemen van de axiale krukas-
speling op hun oorspronkelijke plaatsen - aan weerskanten van het achterste hoofdlager
- aan, met de bronzen kanten naar de krukwang gekeerd. Monteer de lagerkap van het
achterste hoofdlager zonderde rubberafdichtingen aan de zijkanten van de lagerkap maar
met de desbetreffende lagerschaal en monteer vervolgens de overige lagerkappen en
lagerschalen op hun oorspronkelijke plaatsen.Zie voor de verschillende merktekens op
de lagerkappen onder "Revisie- en afstelwerkzaamheden". Draai de lagerkapbouten met
7,5 m'kg vast en controleer of de krukas zonder te klemmen kan draaien. Een klemmende
krukas wordt in de regel veroorzaakt door het feit dat niet alle lagerschalen of lagerkappen
op hun oorspronkelijke plaatsen zijn gemonteerd. Vijlen of schrapen van de lagerschalen
is niettoegestaan. Meet met behulp van een klokmicrometer de axiale krukasspeling; deze
moet tussen de 0,08 en 0,20 mm liggen. Bij een te grote speling moeten overmaat drukrin-
gen worden gemonteerd. Dezedrukringen zijn naast de standaardmaat in drie overmaten
verkrijgbaar: 0,10 - 0,15 en 0,20 mmoVerwijder de lagerkap van het achterste hoofdlager,
vervang indien nodig de halve drukringen en bevestig met behulp van het gereedschap
8 0110Z de rubber-afdichtstroken aan weerskanten van de lagerkap. Olie de strips in en
tik de lagerkap tezamen met de lagerschaal op zijn plaats. Draai de twee lagerkapbouten
met het voorgeschreven koppel vast, verwijder het gereedschap en controleer met een
voelermaat van 0,05 mm of de lagerkap geheel op het blok aanligt. Snijd de rubberafdicht-
stroken op een hoogte van 0,5 mm boven het pasvlak voor het ondercarter af. Monteer
de cilinderbussen eerst zonder afdichtringen, druk ze goed aan en meet met een klok-
micrometer hoever elke cilinderbus boven het pasvlak uitsteekt. Noteer de gemeten
waarden en plaats vulringen onder de cilinderbusdraagrand zodat de vereiste hoogte
wordt bereikt.
Voor motoren met geheel omsloten cilinderbussen aan de bovenzijde (1e uitvoering,
t/m sept. 1970) is de vereiste hoogte 0,015-0,075 mm: bij latere motoren, waarbij de
cilinderbussen alleen aan de onderzijde zijn gecentreerd, is deze maat 0,04-0,11 mmoZie
Specificaties voor de dikte van de leverbare afdichtringen. Breng op de onderzijde van
de cilinderbussen nieuwe rubberpakkingringen aan en monteer de bussen in de des-
betreffende boringen, met de merktekens naar de kant van de nokkenas gekeerd. Houd
de bussen op hun plaats met behulp van de twee pluggen. Monteer de zuigers in een
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zodanige stand aan de drijfstangen, dat bij montage van het geheel in de motor de pijl
op de zuigerbodem naar de voorzijde van de motor is gekeerd en de olieboring in de
drijfstang van de nokkenas is afgekeerd. Deze olieboring zorgt nl. voor een extra smering
van de drukzijde van de cilinder. let er bij het vernieuwen van zuigers en cilinderbussen
op dat zuigers van het juiste type worden gemonteerd. Zie hiervoor onder Revisie- en
afstelwerkzaamheden. Monteer zuigers en drijfstangen vanaf de bovenzijde overeenkom-
stig de nummers één tot en met vier in de cilinders met de pijl op de zuigers naar de voor-
zijde van de motor gekeerd. De cilinders zijn vanaf de vliegwielzijde genummerd, de
achterste cilinder is dus de eerste. Monteer de lagerkappen met de desbetreffende lager-
schalen met nieuwe bouten en ringen; aantrekkoppel: 4 m.kg.
Monteer de steunrand aan de onderzijde van de distributieruimte met een nieuwe pakking
en schuif de nokkenas op zijn plaats in het blok. Steek de drukplaat in de groef in de nok-
kenas en zet de bout vast. De distributie wordt als volgt gemonteerd: Bevestig het nok-
kenaskettingwiel aan de nokkenas; dit kettingwiel kan slechts in één stand worden gemon-
teerd. Draai de drie bouten met de hand vast en verdraai het kettingwiel tot het merkteken
het verst van de krukas is verwijderd en in lijn ligt met de hartlijn door krukas en nokkenas.
Verwijder het kettingwiel weer zonder de nokkenas te verdraaien. Monteer het krukasket-
tingwiel met de spie en de ring en draai de krukas tot het merkteken op het kettingwiel
het verst van de nokkenas is verwijderd en in lijn ligt met de hartlijn door de nokkenas
en de krukas. Bevestig de distributieketting zodanig aan het nokkenaskettingwiel, dat de
twee verkoperde schakels zich precies aan weerskanten van het merkteken bevinden en
haak de ketting vervolgens om het krukaskettingwiel, met de enkele verkoperde schakel
tegenover het merkteken. Monteer zo het nokkenaskettingwiel, met een nieuwe borg plaat
en zet de drie bouten vast met een koppel van 1,75-2,50 m'kg; buig de randen van de
borgplaat om. Reinig het oliefilter voor de kettingspanner en steek dit in de boring in het
blok. Controleer of de olieboringen in het huis van de kettingspanner en het drukstuk niet
verstopt zijn en de zuiger zonder te klemmen in het drukstuk kan bewegen. Steek de veer
en de zuiger in het drukstuk, druk de veer samen door de zuiger met de 3 mm inbussleutel
rechtsom te verdraaien en schuif het geheel in het huis van de kettingspanner. Controleer
of het filter goed gecentreerd zit in het vernauwde gedeelte van de boring en breng de
kettingspanner op zijn plaats na de pasvlakken nauwkeurig op oneffenheden en verontrei-
nigingen te hebben gecontroleerd. Zet de twee bouten met 0,5-0,75 m'kg vast en draai
tenslotte de inbussleutel verder rechtsom tot een duidelijke klik wordt waargenomen. Ver-
wijder de sleutel en breng het opsluitplugje aan. Monteer het distributiedeksel met een
nieuwe pakking; het deksel wordt gecentreerd met behulp van kaliber 0.0104. Vanaf
serienummer 6.909.676 voor de 404/8 en vanaf 5.567.489 bij de 1618cm3-motor is de leng-
te van de poelienaaf vergroot; de ring aan de zijde van het tandwiel kwam daardoor de
vervallen, en de olieslingerplaat achter de poelie heeft een andere vorm. Monteer de
krukaspoelie en de spie en zet deze met de klauw voor de aanzetslinger met een koppel
van 11 m'kg vast.
Vervang de plasticpakking van het toplager en olie deze in. Monteer het vliegwiel overeen-
komstig de merktekens met een nieuwe borgplaat en zet de bouten met 6-6,5 m'kg vast.
Monteer eveneens overeenkomstig de merktekens de drukgroep aan het vliegwiel en
draai de zes bouten kruiselings en gelijkmatig vast, terwijl de koppelingsplaat, gemon-
teerd met het uitstekende gedeelte van de naaf van het vliegwiel afgekeerd, met een prise-
as wordt gecentreerd.
Verdraai de krukas tot de zuiger in de voorste cilinder, dit is dus cilinder nr. 4, in het BDP
staat; de merktekens op de distributiekettingwielen liggen nu weliswaar op de hartlijn tus-
sen krukas en nokkenas, maar bevinden zich thans beide aan de onderzijde van de ketting-
wielen. Verdraai het aandrijftandwiel van de oliepomp tot de gleuf in het tandwiel even-
wijdig loopt aan het motorblok en de grootste helft naast de gleuf naar het blok is toege-
keerd. Monteer zo de oliepomp en controleer of de gleuf zodanig is verdraaid dat deze
nu naar het gat in het blok voor de cilinderkopbout nr. 12, dat is dus links voor, wijst.
Monteer de steun voor de stroomverdeler indien deze was verwijderd en breng het
ondercarter aan met een nieuwe pakking. Indien de boutgaten in het ondercarter zijn uit-
gestulpt moeten deze vóór montage van het carter worden teruggetikt. Zie voor montage
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van oliepomp en stroomverdelersteun ook onder Revisie- en afstelwerkzaamheden.
Monteer de steun voor het oliefilter en het filter zelf en monteer de benzinepomp en de
olievul- en ontluchtingsbuis.
Monteer als volgt de cilinderkop: Laat de klepstoters in de oorspronkelijke volgorde in
de daarvoor bestemde boringen in het blok zakken en maak de pasvlakken van blok,
cilinderkop en koppakking zeer zorgvuldig schoon. Controleer de cilinderkop op ver-
vorming; vlak de kop als de vervorming meer dan 0,05 mm bedraagt. De totale hoogte
van de cilinderkop mag daarbij niet kleiner worden dan 91,5 ::I:0,15 mmo

N.B.: Vlakken van het cilinderblok is niet toegestaan.

Let erop een koppakking van het oorspronkelijk gemonteerde type te gebruiken.
Smeer een metalloplastique-koppakking aan beide zijden in met gekookte lijnolie, ver-
wijder de twee cilinderbuspluggen en plaats de koppakking met de omgebogen randen
naar beneden op het cilinderblok; de aanduiding "dessus" moet naar de cilinderkop zijn
gekeerd. Monteer een Reinz-pakking droog, met de lip links naar voren gekeerd. Breng
de twee geleiders aan in de kopboutgaten links voor en links achter en laat de cilinderkop,
waarin tevoren reeds de kleppen en de bougies zijn aangebracht, voorzichtig op het
cilinderblok zakken, terwijl het handel van de aftapkraan in de aan de cilinderkop bevestig-
de steun wordt geleid. Monteer de klepstoterstangen in de oorspronkelijke volgorde en
breng het tuimelaarmechanisme op zijn plaats. Zet de bouten en moeren van het tuime-
laarmechanisme licht vast. Zet vervolgens de kopbouten in de voorgeschreven volgorde
vast met 4 en vervolgens 7 m'kg bij motoren met een metalloplastique-koppakking en
met 6 en vervolgens 8,25 m'kg bij motoren met de later gemonteerde Reinz-pakking. Zie
tevens onder "Koppakking".
Motoren met een etiket op het kleppendeksel hebben vrijliggende cilinderbussen en
moeten als volgt worden behandeld:
Trek de bouten en moeren eerst aan met 5 m'kg in de voorgeschreven volgorde; draai
ze vervolgens los en zet ze vast met 2 m'kg. Hierna wordt het definitieve aantrekkoppel
bereikt door ze precies 90° verder aan te draaien. Hiervoor bestaat het hulpgereedschap
8.0129.
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Na ca. 1000 km moeten de kopbouten, bij koude motor, met het laatste koppel worden
nagetrokken, waarna de klepspeling weer op de juiste waarde moet worden afgesteld.
Dit laatste kan achterwege blijven indien bij het monteren van de cilinderkop de kIepspe-
ling op een 0,05 mm grotere waarde dan de voorgeschreven waarde wordt afgesteld. Sluit
de olieleiding voor de smering van het kleppenmechanisme aan en monteer het klep-
pendeksel nadat de klepspeling is afgesteld.
Plaats het venturibuisje van de carburateur met de kleinste diameter naar voren in de
cilinderkop en monteer de carburateur.
Stel de licht hoogte van de onderbrekerpunten zonodig af op 0,40mm enmonteer als volgt
de stroomverdeler: schuif de stroomverdeler, met het membraan voor de vacuümver-
vroeging naar de ruimte tussen carburateur en de benzinetoevoerslang gekeerd, in de
steun en verdraai de rotor tot de lip op de stroomverdeleras in de gleuf van het aandrijf-
tandwiel valt. Zet de stroomverdeler in deze stand voorlopig vast; het ontstekingstijdstip
dient later nog te worden afgesteld, nadat de motor is ingebouwd. Zie hiervoor onder Re-
visie- en afstelwerkzaamheden.
Maak de pasvlakken van waterpomp en cilinderkop goed schoon en monteer de water-
pomp met een nieuwe pakking, die tevoren aan beide zijden met vloeibare pakking is
ingesmeerd. Monteer de thermostaat en de dynamo, plaats twee dunne streepjes op
precies 100 mm van elkaar op de rug van de ventilateurriem en breng de riem op zijn
plaats. Na het spannen moet de gemeten afstand 3 mm zijn vergroot; controleer dit door
de afstand tussen de streepjes te meten. Zie voor het demonteren en monteren van de
waterpomp onder Revisie- en afstelwerkzaamheden.
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REVISIE- EN AFSTELWERKZAAMHEDEN:

Cilinderkop: Het pasvlak van de cilinderkop mag geen grotere afwijking vertonen dan 0,05
mmoBij eventueel vlakken mag niet meer materiaal worden weggenomen dan strikt nood-
zakelijk is. De totale hoogte van de cilinderkop mag daarbij niet kleiner dan 91,5:i: 0,15
mm worden. De gietijzeren klepgeleiders en klepzetels zijn verwisselbaar; verhit de
cilinderkop in kokend water alvorens de nieuwe onderdelen in te persen. Het verdient aan-
beveling om vóór het monteren de boringen in de cilinderkop een weinig aan de rand
af te schuinen. Voor revisiedoeleinden zijn klepgeleiders en klepzetels naast de standaard-
diameter ook in twee overmaatdiameters verkrijgbaar, daar deze onderdelen met een
klempassing van 0,04 mm moeten worden gemonteerd. Pers de klepgeleiders met de
grootste afschuining naar voren vanaf de bovenzijde in de cilinderkop. De afmetingen zijn
voor alle klepgeleiders gelijk, de zetels voor de inlaatkleppen hebben een grotere diameter
dan die voor de uitlaatkleppen. Ruim de boringen van de klepgeleiders na het inpersen
op de juiste diameter.
Frees licht beschadigde klepzetels voor de inlaatkleppen onder een hoek van 60°en zetels
voor de uitlaatkleppen onder een hoek van 45°; neem daarbij niet meer materiaal weg
dan strikt noodzakelijk is en let erop of de geleider van de frees zonder merkbare speling
in de klepgeleider past. Zie voor de juiste maten van klepgeleiders en klepzetels onder
Specificaties.
Controleer op de gebruikelijke wijze of de kleppen goed op de zetels afdichten door de
klepzittingen licht met een kleurstof, bijv. Pruisisch blauw, in te smeren en de kleppen ver-
volgens 3 mm in beide richtingen op de klepzetels heen en weer te draaien; verwijder
de kleppen en controleer of er op de klepzetels een regelmatig gevormd raakvlak is
verschenen.
Controleer de spanning van de klepveren aan de hand van de vermelde waarden onder
Specificaties. De klepveren zijn voor de in- en uitlaatkleppen gelijk. Monteer de veren met
de dichtst bij elkaar gelegen windingen naar de cilinderkop gekeerd. De klepveren mogen
uitsluitend in benzine of petroleum worden gereinigd daar bij gebruik van andere mid-
delen de mogelijkheid bestaat dat het op de veren aangebrachte roestwerende middel
wordt aangetast.
De 2e- en 4e- tuimelaarassteun zijn aan elkaar gelijk. Monteer de tuimelaarassen met de
olieboringen voor de smering van de tuimelaars naar de cilinderkop gekeerd.
De cilinderkop van de XC7-motor wijkt af van de voorgaande door andere plaatsing van
de waterkanalen. De cilinderkop kan dan ook niet op een XC6-motor worden toegepast.

Koppakking: Bij de motortypen XB5 en XC6 is vanaf onderstaande serienummers een
Reinz-koppakking gemonteerd die de eerst gebruikte metalloplastique-pakking vervangt.
De pakkingen zijn niet onderling verwisselbaar.
404/8: 6905096 404ZF: 8259345
404(TW): 5092741 404L(TW): 4942249
404(TH): 5487674 404L(TH): 6837771
In gemonteerde toestand is de metalloplastique-pakking te herkennen aan de dikte 1,55
mm die afwijkt van die van de Reinz-pakking die 1,30 mm is. De zuigerhoogte is aan dit
verschil aangepast.
Het aantrekkoppel voor een cilinderkop met metalloplastique-pakking wijkt af van die met
een Reinz-pakking; zie hiervoor onder Specificaties.
In oktober 1970 bij introductie van de 1971-modellen is vanaf de serienummers
404 5612501
404ZF 8 267 501
404L(TW) 4944 201
404L(TH)
404L Break 6 879 501
de constructie van de cilinderbussen gewijzigd waardoor tevens de koppakking grondig
werd gewijzigd. De aantrekprocedure voor de cilinderkop is geheel afwijkend van die voor
de andere motoren. Zie "Montage van de motor" en "Specificaties".
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Bougiekokers: Bij eventuele vervanging van een of meer bougiekokers moet op de stand
van de bajonetsluiting t.O.V. de langsas van de motor worden gelet. Voor cilindernr. 1
(vliegwielzijde) staat de bajonetsluiting 45. rechtsom gedraaid, gerekend vanaf de voor-
zijde van de motor. Bij de 2e en 3e cilinder staat deze 30. rechtsom gedraaid en bij de 4e
cilinder 60. linksom.
Smeer de onderste helft van de bougiekoker in met vloeibare pakking alvorens ze te
monteren.

Cilinderblo ktondercarter :

Wijzigingen: In de loop van 1970 vanaf de serienummers
404 5593407
4M~ 82~7~
404L (TW) 4 943 661
404L (TH) 6871 597
is de achterste hoofdlagerkap van zowel de XB5- als de XC6-motor gewijzigd teneinde
toepassing van een plaatstalen ondercarter i.p.v. de lichtmetalen uitvoering, mogelijk te
maken. Het plaatstalen ondercarter heeft geen olieretourpijpje, zodat montage van dit
ondercarter op een motor van voor deze wijziging niet wordt aangeraden.
Er kan nl. olielekkage via het achterste hoofd lager optreden doordat de boring van het
bovencarter wordt afgesloten.

Cilinders en zuigers: De gietijzeren cilinderbussen van het natte type zijn vanaf de vlieg-
wielzijde genummerd; cilindernr. 4 bevindt zich dus aan de distributiezijde. Cilinderbus-
sen en zuigers zijn naar hun boring resp. diameter in vier klassen verdeeld. De cilinder-
bussen zijn hiertoe aan de onderrand met een, twee, drie of vier groefjes gemerkt, waarbij
vier groefjes de grootste boring aangeven. De zuigers zijn met de letters A,B,C of 0 (op
de zuigerbodem ingeslagen) gemerkt. Cilinderbussen en zuigers dienen natuurlijk steeds
van dezelfde klasse te zijn. Zo moet een met een letter Cgemerkte zuiger in een cilinderbus
voorzien van drie merkgroefjes worden gemonteerd.

Wijzigingen: Om te voorkomen dat de compressieverhouding werd beïnvloed, is gelijktij-
dig met het toepassen van een Reinz-koppakking (zie onder koppakking) de hoogte van
de zuiger - gemeten van hartlijn zuigerpen tot zuigerbodem - aangepast aan de 0,25 mm
geringere dikte van het nieuwe type pakking.
De zuigers zijn tevens te herkennen aan de kleinere totale zuigerhoogte; deze is voor de
XB5-motor 81,75 mm in plaats van 83,5 mm en voor de XC6-motor 81,9 mm in plaats van
82,3 mmo
De diameter van de zuigerpennen is vergroot van 22 tot 23 mm en de zuigerpenbus werd
dienovereenkomstig dunner. Dedrijfstangen werden iets forser uitgevoerd. Vanaf oktober
1970, bij introductie van de 1971-modellen, werd de XC7-motor toegepast als vervanger
van de XC6.
Deze motor heeft in plaats van de aan onder- en bovenzijde gecentreerde cilinderbussen,
aan de bovenzijde vrijstaande cilinderbussen die door toepassing van andere voetafdicht-
ringen en een andere koppakking, een gewijzigde uitstekende hoogte boven het cilinder-
blok en een andere aantrekprocedure voor de cilinderkop zwaarder dan bij de vroegere
motoren worden aangedrukt.
De centrering van de cilinderbussen is daardoor ook gegarandeerd.
Deze wijziging ging samen met het vergroten van de achterste hoofdlagerboring in het
blok. Zie tevens onder "Krukas".
Door toepassing van de maatklassen A,B,C en 0 is automatisch de juiste zuigerspeling,
die 0,050-0,070 moet bedragen, verzekerd.
Meet de zuigerdiameter haaks op de zuigerpen en wel onder de onderste zuigerveergroef
en onderaan de zuigermantel. Het gewichtsverschil tussen de lichtste en zwaarste zuiger
van één motor mag niet meer dan 10 g bedragen.
Doordat de zuigerpen uit het midden is geplaatst mag de zuiger slechts in één bepaalde

PEUGEOT404-modellen, 1969-1973 - 25



stand, aangegeven door een op de zuigerbodem ingeslagen pijl met de aanduiding AV
(antl. worden gemonteerd. De pijl moet naar de voorzijde van de motor wijzen. Monteer
de cilinderbussen met de merkgroefjes naar de nokkenas gekeerd. De zuigerpennen zijn
naast de standaarddiameter in twee overmaten verkrijgbaar. Zie voor de juiste afmetingen
van cilinderbussen, zuigers en zuigerpennen onder Specificaties. Reinig de zuigerveer-
groeven zonodig van koolafzetting met behulp van een als beitel geslepen stukje zuiger-
veer; ga hierbij zeer voorzichtig te werk omdat geen materiaal van de -randen van de
zuigerveergroeven mag worden weggenomen.
Zuigerveren die van een merkteken zijn voorzien moeten met het merkteken naar boven
worden gemonteerd. De bovenste van de drie gietijzeren zuigerveren is verchroomd, de
Perfect c~cle-driedelige olieveer bestaat uit twee zeer dunne stalen ringen, aan de buiten-
omtrek verchroomd, en een stalen expanderveer, die de erboven en eronder geplaatste
ringen naar buiten drukt; de ringen zijn onderling verwisselbaar.
Controleer vóór montage van de zuigers de slotspeling van de zuigerveren door deze één
voor één met een zuiger tot op een diepte van ca. 2cm vanaf de bovenzijde in de desbetref-
fende cilinderbus te drukken. De slotspeling kan nu met een voelermaat worden gemeten;
deze moet bij alle compressieveren en de olieveer van het oude type 0,4 mm bedragen.
Vijl de zuigerveren zonodig aan de kopse einden een weinig af. De expanderveer van de
driedelige olieveer heeft een grotere diameter dan de boring van de cilinderbus om druk
op de twee zuigerveren uit te kunnen oefenen; de expanderveer mag daarom onder geen
voorwaarde worden afgevijld.
Monteer de olieveer als volgt op de zuiger: Plaats eerst de expanderveer met de slotope-
ning boven een zuigerpenboring, in de onderste zuigerveergroef en monteer vervolgens
de ene veer met de slotopening op 20-50 mm links van de expanderveer en de andere
veer met de slotopening op 20-50 mm rechts van de slotopening van de expanderveer.
Controleer of de uiteinden van de expanderveer recht op elkaar rusten en niet het ene
uiteinde achter het andere is geschoven. Bij montage moet van een deugdelijke zuiger-
veerkiem gebruik worden gemaakt daar de dunne veren zeer gemakkelijk worden bescha-
digd wanneer ze achter de rand van de cilinderbus blijven haken.
Voor revisiedoeleinden worden door de fabriek complete sets cilinderbussen en bijpas-
sende zuigers, met zuigerveren en zuigerpennen, geleverd. Houd de zuigers bij de des-
betreffende cilinderbussen en controleer of de merktekens met elkaar corresponderen.

N.B.: De zuigerveren mogen bij nieuwe zuigers niet worden verwijderd.

Maak cilinderbussen en zuigers vóór montage schoon in benzine en blaas dezevervolgens
droog met perslucht; controleer of er geen vuil achter de zuigerveren is blijven zitten. De
drijfstanglagerkapbouten, moeren en ringen mogen onder geen voorwaarde een tweede
keer worden gebruikt.

Drijfstangen: De smeedstalen drijfstangen en lagerkappen zijn van overeenkomstige
merktekens voorzien om verwisseling bij montage te voorkomen. Daar het gewichts-
verschil tussen de drijfstangen in één motor niet meer dan 3-4 g mag bedragen zijn de
voor reparatiedoeleinden geleverde drijfstangen naar hun gewicht in zesklassen verdeeld
en met de in een ovaal geplaatste cijfers 1 tot en met 6 gemerkt aan de zijde van de
drijfstangvoet tegenover de olieboring voor de smering van de cilinderwand.
Monteer de zuiger in een zodanige stand aan de drijfstang, dat bij montage van het geheel
in de motor de pijl op de zuigerbodem naar de voorzijde van de motor wijst en de oliebo-
ring in de drijfstangvoet van de nokkenas is afgekeerd.
Monteer alleen drijfstangen die tot dezelfde gewichtsklasse behoren en gebruik steeds
nieuwe lagerkapbouten, ringen en moeren. Merktekens op drijfstangvoet en lagerkap
moeten overeenstemmen en naar dezelfde kant zijn gekeerd. De zuigerpenbus kan wor-
den vervangen; de zuigerpen moet koud met duimdruk kunnen worden gemonteerd.
Na het inpersen van een nieuwe zuigerpenbus moet deze tot 22,005-22,018 mm resp.
23,005-23,018 mm worden geruimd.
Gelijktijdig met invoering van een Reinz-koppakking (ziede rubriek "Koppakking") werden
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de drijfstangen wat forser uitgevoerd en zijn drijfstangbouten van 58 i.p.v. 56 mm toege-
past.

Krukas: De vijfmaal gelagerde krukas is door middel van vier demontabele contrage-
wichten zowel statisch als dynamisch uitgebalanceerd. Merk daarom de contragewichten
zorgvuldig alvorens deze te demonteren. De halve drukringen voor het opnemen van de
axiale krukasspeling zijn naast de standaarddikte van 2,30 mm in de overmaten 0,10-0,15
en 0,20 mm verkrijgbaar; monteer de drukringen met de gegroefde zijde naar de krukas
gekeerd. .
Vanaf oktober 1970 werd de achterste hoofdlagertapdiameter vergroot.
Zie Specificaties.
Meet de diameter van de hoofd- en kruktappen met behulp van een micrometer op
verschillende plaatsen om de mate van slijtage, coniciteit en ovaliteit van de tappen vast
te stellen. Slijp de krukas zonodig tot de eerstvolgende ondermaat; deze zijn: 0,30 en 0,50
mmo Zie voor de slijpmaten van de lagertappen onder Specificaties.
Om verwisseling van de hoofdlagerkappen te voorkomen zijn deze gemerkt.
De lagerkappen van het voorste hoofdlager (nr. 5) en het middelste hoofdlager (nr. 3) zijn
beide 30 mm breed en ter onderscheiding resp. aan de achterzijde met één en met twee
aangegoten nokjes gemerkt. De lagerkappen van het tweede en vierde hoofdlager (de
hoofdlagers zijn vanaf de vliegwielzijde genummerd) met een breedte van 24 mm zijn op
dezelfde wijze resp. met twee nokjes en met één nokje gemerkt.
Verwijder na het slijpen de scherpe randen van de olieboringen in de lagertappen van
de krukas en reinig de boringen zorgvuldig en blaas ze droog met perslucht.

Hoofd- en drijfstanglagers: De hoofd- en drijfstanglagers zijn naast de standaardmaat in
de overeenkomstige ondermaten verkrijgbaar. De dikte van de lagerschalen moet in het
midden worden gemeten. Vijlen of schrapen van de lagerschalen is niet toegestaan.

Vliegwiel: Bij eventueel opzuiveren van het koppelingsvlak van het vliegwiel moet de-
zelfde materiaaldikte van de draag rand voor de drukgroep worden afgenomen. Verhit de
starterkrans vóór montage met een brander.

"""" INLAAT
- UITLAAT

O.O.P.

Kleppendiagram. benzinemotoren.

Kleppendiagram: Controleer het kleppendiagram bij een klepspeling van 0,7 mm van de
in- en uitlaatklep van cilindernr. 1 (vliegwielzijde). Vergeet niet na controle de klepspeling
op de juiste waarde terug te brengen.
Zie voor het kleppendiagram bovenstaande figuur.
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Oliepomp: Bij warme motor en motorolie van de voorgeschreven viscositeit moet de
oliepomp van het tandwieltype bij stationair toerental een druk van 0,3 kg/cm2 leveren.
Het in het pomphuis gemonteerde en niet nastelbare regelventiel opent bij een druk van
7 kg/cm2•

Stroomverdeler: De stroomverdeler is uitgerust met een centrifugaal- en vacuümver-
vroegingsmechanisme. Het vaste ontstekingstijdstip wordt bij motoren t/m 1972 m.b.v.
een controlepen " 8 mm bepaald.
In het vliegwielhuis is hiertoe een boring aangebracht die met de zuiger van cilindernr.
1 in de vereiste stand voor het vaste ontstekingstijdstip correspondeert met een boring
in de omtrek van het vliegwiel.
Het vaste ontstekingstijdstip is voor motoren met cilinderbussen die aan de bovenzijde
zijn gecentreerd {1e uitvoering} 11° voor BDP.
In de latere uitvoering met bovenaan niet-gecentreerde, "losstaande" cilinderbussen
(vanaf herfst 1970) is het vaste ontstekingstijdstip 10° voor BDP.
Vanaf de 1973-modellen zijn de motoren voorzien van een inkeping in de krukaspoelie
en een plaatje met een gradenverdeling van 0-20° voor BDP op het distributiedeksel
teneinde het stroboscopisch afstellen van het ontstekingstijdstip te vergemakkelijken.
Bij deze werkwijze moet de vacuümslang zijn losgetrokken en moet men bij 800 t./min
van de motor een voorontsteking meten van 10° als de afstelling juist is.
Bij motoren zonder gradenverdeling op het distributiedeksel gaat men als volgt te werk:
Controleer of de lichthoogte van de onderbrekerpunten resp. de contacthoek juist is. Zet
het contact aan.
Draai de krukas met de slinger tot de zuiger in de achterste cilinder zich in het BDP aan
het einde van de compressieslag bevindt. Beide kleppen van de desbetreffende cilinder
zijn nu gesloten. Controleer of de rotor naar het contact voor cilinder nr. 1 in de stroom-
verdelerkap wijst. Draai de krukas anderhalve slag rond, draai de klembout van de stroom-
verdeler los, sluit een proeflampje aan tussen de laagspanningskabel op het stroom-
verdelerhuis en de massa. Draai de krukas langzaam verder tot de boringen in het vlieg-
wiel en het koppelingshuis tegenover elkaar liggen en de pen kan worden aangebracht.
Verdraai nu het stroomverdelerhuis in de meest linkse stand en draai het huis langzaam
terug tot het proeflampje juist gaat branden. Zet het stroomverdelerhuis in deze stand
vast met de.klembout. Verwijder de pen en draai de krukas ter controle nogmaals rond
tot wederom de pen in koppelingshuis en vliegwiel kan worden gestoken. Juist op dat
moment moet het proeflampje gaan branden. Verwijder de pen en zet het contact af.
Controleer de vervroegingskarakteristieken aan de hand van de tabellen onder Specifica-
ties.

Benzinepomp: Indien de benzinepomp een grotere druk dan 220g/cm2 levert, dienen één
of meer extra pakkingen tussen motorblok en pompflens te worden aangebracht.

Code bij de figuur op blz. 28.

1. koolstift met veer;
2. rotor;
3. borgveer en ring;
4. onderbrekerarm, compleet;
5. vast contactpunt;
6. getande stelnok voor afstelling van va-
cuümvervroeger met borgveer:

7. montageplaat voor 4;
8. grondplaat met veer en blokje;
9. vacuümdoos;
10. condensator;
11. smeervilt;
12. onderbrekernok;
13. ring;

14. centrifugaalvervroegingsgewicht ;
15. stroomverdeleras, compleet;
16. centrifugaalvervroegingsveer;
17. druk. en vulringen;
18. bevestigingsonderdelen voor 19;
19. aansluitbout voor primaire stroomaanslui.

ting;
20. verende klem voor stroomverdelerkap;
21. stroomverdelerhuis;
22. doorzichtig verbindingsstuk;
23. vul ringen;
24. aandrijfklauw;
25. borgveer voor 26;
26. borgpen.
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1. koolstift
2. rotor' met veer;

3. onde~b4 rekerarm. smeervilt. ' compleet.

5. bOrgveer: '
6. vast c '7. mo ontactpunt;

ntageplaat
8. opsluitplaat voor 6;
9. geleidekOgel~oor 10;

10. grond I '
11. onde p aat;
12 rbrekernok'
. centrifugaalv '

~~. centriIUgaalv:~~~~egingSVeer;

15

' v.acuumdoos' eglngsgewicht .
. nng;' '

16. stroo17 mverdeleras. stroomverd I ' compleet.
18. cond eerhuis; ,
19 ensator'
. vul ringen' '

~~. aandrijfkl~uw'
. borgpen' '

22. borg ,veer voor 21
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Benzinepomp.

1. pompdeksel
2. pakkingring;
3. gaaszeefje;
4. bovenste pomphuishelft;
5. afdichtrubber;
6. kleppen compleet: rechts inlaatklepje, links

uitlaatklepje;
7. onderste klephouderplaat;
8. membraan;
9. membraanveer;
10. pomphefboom;
11. pomphefboomveer;
12. scharnierpen met borgring;
13. onderste pomphuishelft.

Benzinepomp.

1. schroef;
2. ring;
3. pompdeksel;
4. gaaszeefje ;
5. pakkingring;
6. pomphuis (niet demontabel).
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15

16
17

Benzinepomp,

1, pompdeksel;
2, pakkingring;
3, gaaszeefje;
4, bovenste pomphuis;

~: finlaatklepje;

7, opsluitplaat voor 8;
8, membraan;
9, opsluitplaat voor 8;

10, membraanveer;
11, pomphefboom;
12, pomparmveer;
13, veerschotel ;
14, rubber ring;
15, ring;
16, membraanpen;
17, onderste pomphuishelft;
18, scharnierpen,

Carburateur: De Solex-carburateurs voor de diverse motortypen t,w, de XB5- ,XC6- en
XC7-motor zijn verschillend van uitvoering, In bouwjaar 1969 werd de 404/8 met de XB5-
motor behalve met een Solex 34 PBICA-2-carburateur ook met een Zenith 34 WIM uit-
gerust. De XC6-motor heeft een Solex 34 PBICA-3-carburateur, terwijl de type-aanduiding
van de Solex-carburateur voor de XC7-motor (na herfst 1970) 34 PBICA-9 is.
Alle genoemde carburateurs hebben een handbediende choke en een acceleratiepomp
van het membraantype.
De sproeiermaten zijn door de fabriek nauwkeurig bepaald en mogen niet worden gewij-
zigd; maak de sproeiers uitsluitend schoon met behulp van perslucht of een borstelhaar.

Afstelling van het stationair-mengsel en -toerental: Breng de motor op bedrijfstempera-
tuur nadat de ontsteking is afgesteld. Breng met de gasklepaanslagschroef het toerental
op 670 t.fmin voor een XB5- en XC6-motor en op 860 t.fmin voor een XC7-motor; verdraai
daarna de mengselregelschroef tot de motor met het hoogst mogelijke toerental draait.
Breng het toerental terug op de bovengenoemde waarde, herhaal de afstelling met de
mengselregelschroef en breng het toerental opnieuw op de eerder afgestelde waarde.
Draai tenslotte bij een XC7-motor de mengselregelschroef zover aan dat het toerental 60
t./min daalt.
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Solex-carburateur, type 34 PBICA-3.

1. aansluitstuk met gaaszeef;
2. carburateurdeksel;
3. vlotternaaldventiel met pakkingring;
4. pakking;
5. vlotter met scharnierpen;
6. mengluchtsproeier;
7. venturi;
8. meng buis;
9. carburateurhuis;
10. startluchtsproeier;
11. chokeschuif;
12. chokehuis;
13. chokearm, compleet;
14. startsproeier met pakkingring;

15. borgschroef voor venturi;
16. stationaire sproeier;
17. acceleratiepompsproeier;
18. pompsproeierbuisje;
19. pakking;
20. pomptussenarm en ring;
21. pomppakking;
22. pompbedieningsstang;
23. acceleratiepomp;
24. gasklep en gasklepas;
25. stationaire mengselregelschroef met veer;
26. pompinlaatventiel;
27. hoofdsproeier met -houder;
28. gasklepaanslagschroef.
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Solex-carburateur, type 34 PBICA-9.

Ventilateur: De "zelfdenkende" ventilateur die op alle wagens met benzinemotor is
gemonteerd, wordt automatisch door een onderin de radiateur gemonteerd thermisch
element in- en uitgeschakeld. De ventilateur vereist geen onderhoud, maar de luchtspleet
moet periodiek worden gecontroleerd en met behulp van de drie stelbout jes aan de voor-
zijde van de ventilateur op 0,35-0,40 mm worden afgesteld. Bij een defect aan de ventila-
teur kan men als voorlopige maatregel de ventilateur blokkeren door de stelbout jes matig
vast te draaien indien de temperatuur van het koelwater daartoe aanleiding geeft.
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Code bij de figuur op blz. 34.

1. aansluiting van benzinetoevoerleiding incl.
gaaszeefje;

2. carburateurdeksel;
3. vlotternaaldventiel met pakkingring;
4. pakking;
5. vlotter en scharnierpen;
6. venturi;
7. mengluchtsproeier met mengbuis (niet

demontabel);
8. carburateurhuis;
9. chokeschuif;
10. chokehuis;
11. complete chokearm;
12. startsproeier met pakkingring;
13. borgschroef voor 6;

14. stationaire sproeier;
15. acceleratiepompsproeier;
16. pompsproeierbuisje;
17. pakking;
18. pomptussenarm met ring;
19. pomppakking;
20. pompbedieningsstang met veer;
21. acceleratiepompdeksel ;
22. stelschroef voor stationair toerental;
23. nokhuis met veer voor compensatie voor

schokewerking;
24. gasklepas en gasklep;
25. stationaire mengseJregelschroef;
26. pompinlaatventiel met gaaszeefje;
27. hoofdsproeier met houder.

Na de waterpomp te hebben gedemonteerd, kan de wikkeling van de ventilateurkoppeling
worden doorgemeten.
De stroomafname van de wikkeling moet ca. 0,6 A bedragen. Houd hiertoe een van de

14

15

16

17

18

Elektromagnetische ventilateurkoppeling en waterpomp.

1. stelschroef;
2. ventilateurblad;
3. ankerschijf ;
4. poelie met wikkeling;
5. borgveer;
6. voorste pompaslager;

7. achterste pompaslager;
8. \
9. ( koolborstel met veer en
10. ) houder;

11. huis;
12. waterkeerring;

13. schoepenwiel;
14. pompas;
15. borgveer;
16. kogellager;
17. vuJring;
18. naaf.
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tastpennen op de massa en een op de loopring gedrukt. De werking van de ventilateur
is juist als de in "Specificaties" vermelde schakeltemperaturen worden gemeten.

Waterpomp: Demonteer als volgt de waterpomp: Klem de waterpomp bij de poelie in
de bankschroef voorzien van zachte bekken en draai de centrale moer los. Houd de
waterpomp vervolgens bij het huis vast en tik de poelie met de ventilateur met behulp
van een zachte hamer van de waterpompas. Sla niet op de bronzen collector. Demonteer
het schoepenwiel met een trekker, breng een weinig olie aan onder het rubber van de
afdichting ring en trek de laatste draaiend van de as.
Verwijder de borgveer voor het voorste kogellager, dompel het huis enige tijd in kokend
water en pers de as te zamen met de lagers met behulp van een passende bus uit het huis.
Pers zonodig de twee lagers van de as en maak de onderdelen goed schoon. Controleer
de lagers op slijtage.
Montage en afstelling van de waterpomp geschiedt als volgt: maak bij voorkeur gebruik
van de gereedschapset 8 0107Z: Verpak de lagers met vet en pers deze met de niet-af-
gedekte zijden naar elkaar toegekeerd op de pompas. Vergeet niet de erbij geleverde vul-
ring te monteren. Dompel het waterpomphuis enige tijd in kokend water en pers de as
bij de lagers in het huis.
Breng een borg veer in de groef aan en controleer of deze de lagers zonder speling opsluit.
De borgveren zijn hiertoe leverbaar in diktematen variërend van 1,50 tot 1,85 mm, oplo-
pend met 0,05 mmo
Breng de borgveer aan en tik de pompas naar voren tot het lager op de borgveer rust.
Smeer de achterzijde van de pompas in met vet, schuif een nieuwe afdichtring op de as
en plaats het schoepenwiel in de meeneemnokjes van de afdichtring en op de spiebanen
van de pompas, waarna het geheel voorzichtig onder een pers op zijn plaats wordt gescho-
ven. Let op dat er een speling van maximaal 1 mm tussen de schoepen en het pomphuis-
pasvlak moet voorkomen. Monteer aan de andere zijde de poelie met de spie en de
ventilateur en zet de moer met 3-4 m'kg vast. Stel de luchtspleet zonodig af op 0,35-0,40
mm door verdraaiing van de drie stelbout jes met vierkante kop; draai de borgmoeren vast.
Controleer de werking van de ventilateur door de met de koolborstel verbonden kabel op
de pluspool en het pomphuis met de minpool van de accu te verbinden.

DIESELMOTOR

Motortype XD 88. 1918 cm3

Beschrijving: Watergekoelde viercilinder-viertaktkopklepmotor in lijn, samengebouwd
met de koppeling en de versnellingsbak en in de langsrichting voorin de wagen geplaatst,
onder een hoek van 20° naar rechts hellend, op drie plaatsen in rubber opgehangen. De
motor wordt te zamen met de koppeling uitgebouwd, waarbij het vliegwiel huis aan de
versnellingsbak blijft.
Het gietijzeren cilinderblok vormt een geheel met het verzwaarde bovencarter, dat tot
onder de grondboringen voor de hoofdlagers doorloopt en is voorzien van losse cilinder-
bussen. welke voor reparatiedoeleinden tezamen met de bijbehorende zuigers, compleet
met zuigerveren en zuigerpennen in twee maatklassen worden geleverd. De cilinderbus-
sen zijn aan de onderzijde met pakkingringen in het cilinderblok afgedicht, terwijl de van
een kraag voorziene bovenranden waterdicht door de koppakking worden afgesloten. De
cilinderwanden zijn oppervlaktegehard.
De vollemantelzuigers zijn vervaardigd van lichtmetaal met een geringe uitzettingscoëf-
ficiënt. De zuigermantels zijn geovaliseerd en de zuigerbodem is voorzien van een klaver-
bladvormige uitsparing, waarin het kanaal van de in de cilinderkop geplaatste verbran-
dingskamers uitmonden. De drie compressieveren en de olieveer zijn boven de zuiger-
pen gemonteerd; de bovenste zuigerveer is oppervlaktegehard. De holle, stalen zuiger-
pennen zijn zwevend, door middel van twee borgveren in de zuigers gemonteerd en zijn
leverbaar in de standaardmaat en twee overmaten. De H-vormige, smeedstalen drijfstan-
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gen zijn voorzien van een bronzen, verwisselbare zuigerpenbus welke in de standaard-
maat en een overmaat betreffende de buitendiameter wordt geleverd. Dedrijfstangen zijn
door middel van verwisselbare, dunwandige stalen lagerschalen, met koper-lood-indium
gevoerd, op de kruktappen gelagerd; de lagerschalen zijn leverbaar in de standaardmaat
en drie ondermaten.
De smeedstalen krukas met aangegoten contragewichten is op vijf plaatsen in het boven-
carter gelagerd door middel van verwisselbare, dunwandige stalen lagerschalen, welke
met koper-lood-indium zijn gevoerd en leverbaar zijn in de standaardmaat en drie onder-
maten. De axiale speling van de krukas wordt opgenomen door twee met lagermateriaal
gevoerde halve drukringen, welke aan de distributiezijde van het middelste hoofd lager
zijn gemonteerd en in de standaardmaat en in overmaat worden geleverd. Aan de voor-
zijde is de krukas voorzien van het opgeperste krukastandwiel met schuine vertanding
voor aandrijving van de nokkenas, en de krukaspoelie. De laatste is van een trillings-
demper voorzien. Het vliegwiel is voorzien van een omgekrompen starterkrans en is met
zes bouten op de krukasflens bevestigd.
De gietstalen nokkenas is op drie plaatsen rechts in het cilinderblok gelagerd en tussen
de derde en vierde nok voorzien van een excentriek voor aandrijving van de brandstoftoe-
voerpomp en een achter de middelste lagertap geplaatst, integraal tandwiel met schuine
vertanding voor aandrijving van de oliepomp. Het op de nokkenas geperste tandwiel met
schuine vertanding wordt door de krukas aangedreven via een stalen tussentandwiel, dat
op een vast in het cilinderblok gemonteerde astap draaibaar is en daarop met een borg-
veer is geborgd. De axiale nokkenasspeling wordt opgenomen door een aan de voorzijde
op het cilinderblok gemonteerde drukplaat.
De lichtmetalen cilinderkop is uitgevoerd met verwisselbare, stalen klepzetels en klep-
geleiders, welke in de standaardmaat en twee overmaten betreffende de buitendiameter
worden geleverd. De kleppen zijn verticaal en in lijn in de cilinderkop geplaatst en op de
conventionele wijze gemonteerd met dubbele klepveren en conische klepspieën. De in-
laatklepkoppen zijn groter dan de uitlaatklepkoppen. Om de klepstelen zijn afdichtringen
gemonteerd om olielekkage langs de klepgeleiders te voorkomen. De kleptuimelaars zijn
voorzien van verwisselbare lagerbussen en zijn met drukringen en drukveren gemonteerd
op een gemeenschappelijke kleptuimelaaras, welke in zes demontabele kleptuimelaaras-
steunen op de cilinderkop is bevestigd. De kleppen worden via klepstoterstangen van
gelijke lengte en holle, stalen klepstoters van het barrel-type door de nokkenas bediend.
In de cilinderkop zijn wervelkamers van hittevast staal gemonteerd welke met een borg-
pen zijn bevestigd; deze dienen om een gelijkmatige verbranding te bevorderen en het
te snel oplopen van de drukken tegen te gaan, waardoor een rustig draaien van de motor
en minder rookvorming wordt verkregen. De gloei bougies, welke dienen om een koude
motor te kunnen starten zijn zo in de cilinderkop gemonteerd dat de gloeispiraal zich tus-
sen de verstuiverzetel en de kamer bevindt.
Het volledruk-smeersysteem omvat een in het bovencarter geplaatste oliepomp van het
tandwieltype, een in het plaatstalen ondercarter gemonteerde gaaszeef, een uitwendig
qemonteerd full-flow-type oliefilter en een ingebouwd by-pass-ventiel en oliedrukcontact.
en een controlelampje op het dashboard, dat gaat branden als om een of andere reden
de oliedruk wegvalt. Het by-pass-ventiel opent als het filter door vervuiling e.d. verstopt
mocht raken, zodat olie buiten het filter om naar de smeerpunten wordt geperst.
De olie wordt via het gaasfilter en de aanzuigpijp opgezogen uit het ondercarter en door
de oliepomp en het oliefilter heen naar het hoofdoliekanaal geperst, dat in de langs-
richting, aan de rechterzijde in het cilinderblok is geboord. Vanuit het hoofdoliekanaal
stroomt de olie door aparte kanalen naar de hoofdlagers en de nokkenaslagers en via de
doorboorde krukas naar de drijfstanglagers. Een kanaal in de cilinderkop, dat door een
uitwendig gemonteerde olieleiding met het hoofdoliekanaal is verbonden, zorgt ervoor
dat de olie via de holle kleptuimelaaras de kleptuimelaars, klepstoterstangen en klepstelen
kan bereiken. De overtollige olie stroomt langs de klepstoterstangen omlaag en via
boringen in de klepstoters langs de nokprofielen terug in het ondercarter. De zuigers,
zuigerpennen en cilinderwanden worden door rondspattende olie gesmeerd. De distribu-
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tietandwielen worden gesmeerd via het holle asje van het tussentandwiel, dat met het
voorste hoofdlager in verbinding staat.
Het brandstofsysteem omvat een achter in de wagen geplaatste brandstoftank, een op
het schutbord geplaatst brandstoffilter met een verwisselbaar filterelement, een door het
tussentandwiel van de distributie aangedreven hogedruk-brandstofpomp met ingebouw-
de toevoerpomp, regulateur en vervroegingsinrichting en de in de cilinderkop gemonteer-
de verstuivers. De brandstof wordt door de brandstofpomp nauwkeurig gedoseerd en
onder hoge druk op het juiste moment naar de verstuivers geperst, well:e de olie als een
zeer fijn verstoven nevel in de verbrandingskamers spuiten. De verstuivers zijn door mid-
del van een brandstoflekleiding verbonden met de brandstoftank; op deze leiding is ook
de retourleiding van het brandstoffilter aangesloten. De regulateur in de brandstofpomp
maakt het mogelijk soepel. te accelereren en beveiligt tevens de motor tegen onbelast
doorrazen. Een gedetailleerde beschrijving van de brandstofpompen, waarvan tijdens de
produktie verschillende typen zijn ingebouwd, en de verstuivers is gegeven op blz. 46 e.v.
Het inlaatspruitstuk met drie, en het uitlaatspruitstuk met twee kanalen zijn gescheiden
uitgevoerd en aan de rechterzijde op de cilinderkop bevestigd. Het inlaatspruitstuk is via
een slang verbonden met een nat type luchtfilter.
De koeling wordt verkregen door een dwars voor de motor geplaatste radiateur, een op
de cilinderkop gemonteerde waterpomp van het schoepenwieltype, een zes- of acht-
bladige ventilateur en een thermostaat. De ventilateur is met de poelie en de as op twee
kogellagers op het distributiedeksel gemonteerd en wordt tezamen met de dynamo via
een V-riem door de krukaspoelie aangedreven. De V-riem kan worden gespannen door
de dynamo van de motor af te kantelen nadat de bouten zijn losgedraaid.
Bij alle modellen is de ventilateur voorzien van een elektromagnetische koppeling, welke
door het thermocontact wordt bediend, zodat de ventilateur niet eerder meedraait dan
-de motortemperatuur dit noodzakelijk maakt en de motor dus sneller op bedrijfstempera-
tuur komt. Het koelsysteem werkt onder druk teneinde het kookpunt van het koelmiddel
te verhogen: in de radiateurvuldop is een over-Ionderdrukventiel gemonteerd. Het onder-
drukventiel opent als het volume van het koelmiddel bij afkoeling kleiner wordt en voor-
komt dat de waterslangen door de buitenlucht worden dichtgedrukt.
Carterventilatie wordt verkregen door een tussen de klepstoterdeksel op het cilinderblok
gemonteerde carterventilatiepijp, via welke de motordampen door de rijwind worden
meegezogen.

Uit- en i.çbou~en van de motor: Plaats de wagen op bokken, maak de accukabels los,
ta'p het koelsysteem af en vang het koelmiddel op. Verwijder de ruitesproeiers en de
motorkap alsmede de accu en de houder, en het luchtfilter. Bouw de radiateur uit. Ver-
wijder de bovenste bouten waarmee het vliegwielhuis aan de motor is bevestigd en de
startmotorbouten. Maak de bedieningskabels, trekstangen, brandstofleidingen en de
elektrische bedrading los, evenals de water- en verwarmingsslangen. Maak de uitlaatpijp
los van het spruitstuk. Draai het brandstoffilter naar de linkerzijde zonder de aansluitingen
los te maken. Plaats het ruitesproeierreservoir op het schutbord.
Verwijder de moeren van de voorste motorsteunen, de dekplaten van het vliegwielhuis
en de beide bouten waarmee het stuurhuis op de voortraverse is bevestigd. Beweeg het
stuurhuis naar links door draaien van het stuurwiel om de vliegwielhuisbouten te kunnen
verwijderen nadat een krik onder het vliegwielhuis is geplaatst. Neem het gewicht van
de motor in een takel en hijs de motor in een weinig schuin naar achteren hellende stand
uit de wagen nadat deze is vrijgekomen van de priseas. let erop het motorgewicht niet
op de priseas te laten rusten.
Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen. Plaats na het intakelen van
de motor eerst de dekplaten van het vliegwielhuis en laat de motor op de voorste steunen
zakken. Zet de inbusbouten van het vliegwielhuis vast met 5-6,5 m'kg, de voorste motor-
steunmoeren met 3-4 m'kg. Centreer het stuurhuis alvorens de bouten met 3-4,5 m'kg
vast te zetten.

Demontage van de motor: Tap de motorolie af en verwijder de brandstofleidingen, de
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brandstofpomp en de verstuivers; sluit alle aansluitingen af met een beschermdop. Ver-
wijder de dynamo, de ventilateur, de brandstoftoevoerpomp en het oliefilter alsmede 'de
waterpomp. Verwijder het kleppendeksel en bouw de kleptuimelaars uit; bewaar de pak-
kingring welke onder de middelste tuimelaarassteun is geplaatst. Verwijder de tweeën-
twintig cilinderkopbouten, de cilinderkop met de koppakking, de klepstoterstangen, de
klepstoterdeksels en de klepstoters. Verwijder de spruitstukken.

N.B.: Plaats alle onderdelen overeenkomstig de volgorde van demontage in bijv. een
montagerek zodat deze niet onderling kunnen worden verwisseld en later op de oorspron-
kelijke plaatsen weer kunnen worden gemonteerd.

Druk de klepveren samen met behulp van een klepverentang en verwijder de klepspieën,
klepveerschotels, klepveren en de kleppen nadat de afdichtringen van de klepstelen zijn
geschoven. De kleptuimelaars, drukringen, drukveren en tuimelaarassteunen kunnen
zonodig van de tuimelaars worden geschoven nadat de borgveren op de aseinden zijn
verwijderd. Verwijder het ondercarter en de oliepomp. Merk de drijfstangen en de lager-
kappen met de cijfers 1 t/m 4 (cilinder 1 aan de vliegwielzijde) en verwijder de drijfstang la-
gerkappen en -lagerschalen; neem de zuigers/drijfstangen uit de cilinderbussen. Neem
de borgveren uit de groeven van de zuigers en druk de zuigerpennen uit. Neem de zuiger-
veren zonodig voorzichtig uit de groeven. Trek de cilinderbussen met een passende trek-
ker uit het cilinderblok en verwijder de pakkingringen.
Verwijder het distributiedeksel, de borgveer en het tussentandwiel en maak de nokkenas-
drukplaat los van het cilinderblok; neem de nokkenas voorzichtig uit het blok zonder de
lagerboringen te beschadigen.
Maak met elkaar corresponderende merktekens op het vliegwiel en de krukasflens en ver-
wijder het vliegwiel. Verwijder de hoofdlagerkappen en lagerschalen en halve drukringen
en neem de krukas rechtstandig uit het bovencarter. Verwijder de bovenste halve lager-
schalen. De hoofdlagerkappen zijn niet onderling verwisselbaar; merk deze zonodig zoals
voor de drijfstangen werd gedaan. Trek de poelie en het krukastandwiel van de as, het
nokkenastandwiel van de nokkenas en let op de vrijkomende spieën. Gooi de oliekeer-
ringen van de krukas weg.
Reinig alle onderdelen, controleer ze op slijtage en beschadiging en vervang ze zonodig,
zie de betreffende revisierubrieken en Specificaties. Blaas alle oliekanalen door met
perslucht.

Montage van de motor:

N.B.: Vervang alle borgplaten, pakkingen, afdichtringen en oliekeerringen. Smeer alle
bewegende delen voor montage licht in met motorolie en vul de oliekanalen in cilinder-
blok en krukas zoveel mogelijk met de voorgeschreven oliesoort. Monteer alle opnieuw
te gebruiken onderdelen op de bij demontage g~vonden plaats en in de oorspronkelijke
stand; let op de tijdens produktie of demontage gemaakte merktekens.

Plaats de spie in de groef van de krukas en pers het krukastandwiel met de vlakke zijde
naar buiten gekeerd op de astap. Leg de bovenste halve lagerschalen en de halve drukring
in de bijbehorende boringen van het bovencarter nadat een nieuwe pakkingstrook met
behulp van gereedschap 8 01 10A in de groef van de grondboring en de lagerkap aan de
vliegwielzijde is gemonteerd; het pakkingmateriaal mag niet over het lagerkappasvlak val-
len. Plaats de krukas voorzichtig in het bovencarter en monteer de hoofdlagerkappen,
voorzien van de bijbehorende onderste lagerschalen en de halve drukring; let erop dat
de gevoerde zijde van de drukringen naar de krukwang is gekeerd en de borglip van de
onderste drukring in de uitsparing van de middelste hoofdlagerkap valt. De achterste
hoofdlagerkap moet gelijktijdig met de beide pakkingstroken worden gemonteerd met be-
hulp van gereedschap 801 lOC en B. Zet de hoofdlagerkapbouten gelijkmatig vast met
10 m'kg en controleer of het benodigde moment om de krukas te verdraaien niet meer
dan 6 m'kg bedraagt; er mogen geen zware punten voelbaar zijn. Snijd de pakkingstroken
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van de lagerkap aan de vliegwielzijde zo af dat deze 0,5 mm boven het pasvlak voor het
ondercarter uitsteken. Controleer de axiale krukasspeling met behulp van een klokmicro-
meter; deze moet 0,08-0,29 mm bedragen.
Plaats de cilinderbussen zonder pakkingringen in de bijbehorende boringen in het cilin-
derblok, klem deze vast met behulp van bouten met een grote kop en meet met een klok-
micrometer of de cilinderbussen van 0,03-0,07 mm boven het cilinderkoppasvlak uitste-
ken. Monteer-de cilinderbussen opnieuw met een pakkingring en klem ze vast met de
bouten; de merkstrepen aan de onderzijde van de bussen moeten naar de nokkenaszijde
zijn gekeerd. Monteer de zuigers zo aan de bijbehorende drijfstangen dat de klaverblad-
vormige uitsparing in de zuigerbodem en de nummers op de drijfstangvoet naar dezelfde
zijde zijn gekeerd. Sluit de zuigerpennen op met twee borgveren. Meet de slotspeling en
de hoogtespeling van de zuigerveren, zie Specificaties, en monteer de veren in de groeven
van de zuigers met beh-ulp van een zuigerverentang; de compressieveren met de af-
geschuinde binnenzijde naar boven gekeerd. De bovenste compressieveer heeft afge-
schuinde buitenranden. Monteer de olieveren met de uitsparing in de buitenranden naar
boven gekeerd zodat het veerslot aan de zijde van de uitsparing in de zuigerbodem ligt
en draai het slot van de bovenste compressieveer naar dezelfde zijde. Verdraai de veerslo-
ten van de tweede en derde veer 1200 ten opzichte van de beide andere, in tegengestelde
richting va'n elkaar. Monteer de zuigers met behulp van een zuigerveerklemband in de
bijbehorende cilinderbussen zonder de zuigers te verdraaien, om verplaatsen van de
veersloten te voorkomen; de uitsparing in de zuigerbodems en de nummers op de
drijfstangvoeten moeten van de nokkenaszijde zijn afgekeerd. Monteer de drijfstanglager-
kappen en de bijbehorende lagerschalen en zet de nieuwe lagerkapbouten en -moeren
vast met 6 m'kg. Meet de axiale drijfstanglagerspeling; deze moet 0,10-0,25 mm bedra-
gen. Controleer of de krukas vrij kan draaien.
Verwarm het nokkenastandwiel tot een temperatuur van ca. 250 °C, plaats de spie in de
groef nadat de nokkenasdrukplaat op de astap is geschoven en pers het tandwiel met het
merkteken naar voren gekeerd op de as, zodat de speling tussen het tandwiel en de druk-
plaat 0,05-0,10 mm bedraagt, hetgeen met voelermaten wordt gemeten.
Monteer de grondplaat voor het distributiedeksel met de beide pakkingen, welke aan twee
kanten met motorolie moeten worden ingesmeerd. De grond plaat wordt door middel van
twee paspennen gefixeerd. Schuif de nokkenas voorzichtig in het cilinderblok en zet de
drukplaat vast. Monteer het tussentandwiel zo op de astap dat de merkpunten op het
krukastandwiel, het tussentandwiel en het nokkenastandwiel met elkaar corresponderen,
teneinde de distributie op tijd af te stellen. Sluit het tussentandwiel op met een drukring
van de juiste dikte en een borgveer; de axiale speling van het tandwiel moet 0,05-0,35
mm bedragen. Monteer de oliekeerring met de afdichtlip naar binnen gekeerd in de boring
van het distributiedeksel en monteer het deksel tezamen met de aan beide zijden met
motorolie ingesmeerde pakking en de krukaspoelie, welke in de oliekeerring wordt ge-
plaatst om het deksel te centreren. Verwijder de poelie nadat het deksel geheel is vastgezet
en monteer deze opnieuw met de spie; zet de moer vast met 17 m'kg en tik de borgplaat
om. Vanaf serienummer 4 650 677 voor de 4040 sedan en 4 992 459 voor de Familiale en
Break diesel is de krukaspoelie niet meer met een borgplaat geborgd, maar wordt er
Loctite, type "normale schroefdraadborging" gebruikt. De krukaspoelie heeft dan ook
geen opsluitgroeven voor de borgplaat meer.
Plaats de oliepomp zo in het cilinderblok dat de borgbout met het conische einde in het
conische gat in het pomphuis valt en zet de contramoer met een koperen pakkingring vast
op het cilinderblok. Monteer de opsluitplug van de oliepompaandrijfas tijdelijk zonder
oliekeerring, zet deze matig vast en meet met voelermaten via de sleufvormige uitsparing
de speling tussen de onderzijde van de plug en de flens op de aandrijfas. Monteer een
oliekeerring met de afdichtlip naar de onderzijde van de plug gekeerd in de boring en
monteer de plug met een vulring van zodanige dikte dat de speling tussen de rand van
de plug en het cilinderblok 0,05-0,10 mm bedraagt. De vulringen zijn leverbaar in dikten
van 0,1-0,2-0,5 en 1,0 mmo Monteer de olieaanzuigpijp en zet deze zo vast dat de veer-
belaste afdichtring op het pijpeinde na montage van het ondercarter onder enige veer-
spanning op het huis van het gaasfilter drukt, dat in het ondercarter is bevestigd. Het
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pijpeinde moet bij motoren van de vroegere uitvoering 92 mm, bij motoren van de latere
uitvoering 77 mm onder het onderste cilinderblokpasvlak liggen; bij montage van het
ondercarter moet enige druk merkbaar zijn vanwege de veerspanning. In 1970 werd een
oliepomp toegepast met een vast met het deksel verbonden oliezeef. Deze motoren heb-
ben achterop de cilinderkop een geel verfmerkteken. Monteer het ondercarter met een
nieuwe pakking (droog), let erop dat het pijpeinde in het gaasfilter valt en zet de bouten
vast. Montei;1rhet vliegwiel met een nieuwe borg plaat, zet de bouten vast met 5,5-6 m'kg
en tik de borg plaat om.
Plaats de kleppen in de bijbehorende klepgeleiderboringen, schuif de afdichtringen over
de klepstelen, monteer de klepveren en de veerschotels en plaats de klepspieën in de groe-
ven door de klepveren met behulp van een klepverentang samen te drukken. Plaats de
klepstoters in de bijbehorende boringen.
Nieuwe klepstoters moeten in ingeoliede toestand door hun eigen gewicht in de boring
zakken. Plaats de klepstoterstangen. Smeer een nieuwe koppakking aan beide zijden in
met lijnolie en plaats deze met de gladde zijde naar boven gekeerd op het cilinderblok
nadat de klembouten voor de cilinderbussen zijn verwijderd. Draai twee geleidertapein-
den in diagonaal tegenover elkaar gelegen gaten in het cilinderblok en plaats de cilinder-
kop.
Monteer de cilinderkopbouten met vlakke ringen en zet deze gelijkmatig in de onderstaan-
de volgorde vast; 1e etappe 3-4 m.kg, 2e etappe 7 m'kg.
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Lange bouten (KLS), 118 mm lang: 1,7,9,17,18,20
Middellange bouten (KL), 108,5 mm lang; 2,4,6,8, 10, 14, 16
Korte bouten (KC), 91,5 mm lang: 3,5,11,12,13,15,21,22
Bout voor massa-aansluiting, 118,5 mm lang: 19
Monteer de centrale aansluitsteun voor de olietoevoer op de kleptuimelaaras zodat de
smeergaten in de as en het boutgat in de steun naar dezelfde zijde zijn gekeerd en zet de
borgbout (voorzien van de ring) vast; deze moet in het gat in de as vallen .

. Schuif aan elke zijde van de steun een van de twee sterke drukveren gevolgd door een
drukring, op de as en vervolgens aan elke zijde: een tuimelaar, een tuimelaarassteun, een
tuimelaar, een drukring, een drukveer, een tuimelaar, een tuimelaarassteun en een
tuimelaar. Op de aseinden zijn de onderdelen opgesloten door een gedeelde eindsteun;
monteer deze steunen en steek de bouten met een borgring door de steunen en de as.
Monteer de complete kleptuimelaaras (met op de middelste steun een nieuwe pakking)
op de cilinderkop en zet de assteunbouten vast met 4-5,5 m'kg en de eindsteunen met
1,75-2,25 m.kg nadat aan elke zijde een vulplaatje met een dikte van 0,1 mm tussen de
eindsteun en de buitenste tuimelaar is geplaatst.
Verwijder nu de vulplaatjes en controleer of de buitenste tuimelaars de vereiste zijdelingse
speling hebben, ook nadat de krukas zo is verdraaid dat de buitenste kleppen geheel
geopend zijn.
Bij motoren zonder eindsteun zijn de onderdelen aan elke zijde met een drukring en een
borgveer op de tuimelaaras opgesloten. Monteer de complete kleptuimelaaras, zet de as-
steunbouten vast met 4-5,5 m.kg en controleer met voelermaten of de speling tussen
de buitenste kleptuimelaars en de assteunen 0,25-0,35 mm bedraagt; vervang zonodig
de drukringen achter de borgveren tot de speling juist is. De drukringen zijn leverbaar in
dikten van 1,2-1,6 en 2 mmo
Stel de klepspeling voorlopig af op 0,15 mm voor de inlaat-en 0,25mm voor de uitlaatklep-
pen:
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afstellen klep van eil. nr.
in\. 3 en uit\. 4
in\. 4 en uit\. 2
in!. 2 en uit\. 1
in\. 1 en uit\. 3

bij geheel geopende klep van eil. nr.
uit\. 1
uit\. 3
uit\. 4
uit\. 2

Stel de kleppen na 1000 km en na 4000-6000 km rijden opnieuw bij koude motor op deze
wijze af.
Verdere montage geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage. Zie voor het in-
bouwen van de brandstofpomp en de verstuivers de betreffende rubrieken. Het spannen
van de ventilateurriem is beschreven op blz. 52. Vergeet niet het motorcarter met de
voorgeschreven oliesoort te vullen.

Revisie- en afstelwerkzaamheden

Cilinderblok: Het cilinderblokpasvlak mag onder geen voorwaarde worden gevlakt.
Teneinde de oliekanalen grondig te kunnen reinigen moeten de sluitpluggen van het
hoofdoliekanaal aan de voor- en achterzijde van het cilinderblok alsmede de beide plug-
gen van het oliefilterkanaal worden verwijderd. Monteer de pluggen met "Plastex".

Cilinderbussen en zuigers: De cilinderwanden zijn chroomgehard en mogen daarom nooit
worden uitgeslepen of gehoond maar moeten zonodig compleet met de bijbehorende
zuigers worden vervangen. De bussen worden in twee maatklassen geleverd en zijn aan
de onderzijde gemerkt met een of twee merkstrepen of aan de bovenzijde met de letters
A of B. De voor reparatiedoeleinden geleverde cilinderbussen zijn aan de bovenzijde bo-
vendien gemerkt met de letter P.
De zuigers worden eveneens in twee maatklassen geleverd; de letters A of B zijn in de
zuigerbodem ingeslagen. Monteer uitsluitend een zuiger in een cilinderbus met de over-
eenkomstige merktekens, dus een met A gemerkte zuiger in een bus met een merkstreep
of de letter A, enz.
Meet de diameter van gebruikte cilinderbussen op 25,86 en 163 mm vanaf de onderzijde
en in de richting van de merktekens, welke aan de drukzijde zijn aangebracht, waar de
meeste slijtage optreedt. De zuigerdiameter moet evenwijdig aan de zuigerpen op 2 en
61 mm boven de onderrand, en haaks op de zuigerpen op 75 en 94 mm boven de onder-
rand worden gemeten. De zuigerspeling moet 0,095-0,125 mm bedragen. Monteer
nieuwe cilinderbussen met zuigers als de speling te groot is.
Het maximaal toelaatbaar gewichtsverschil van de zuigers onderling in een motor be-
draagt 5 g.

Zuigers:

Wijzigingen: De toepassing van de dikkere Victocor 200 koppakking vanaf motornummer
769 315 maakte het noodzakelijk zuigers met een grotere zuigerpen - zuigerbodemmaat
te monteren, om de compressieverhouding op de oorspronkelijke waarde te houden. Deze
hogere zuigers, waarvan niet alleen de afstand zuigerpen tot zuigerbodem met 0,35 mm
tot 58,35 mm werd vergroot, maar ook de totale zuigerhoogte met deze waarde toenam,
zijn ook te herkennen aan de op de zuigerbodem ingeslagen letter "x".
Ruilmotoren vanaf motornummer 30 676 hadden eveneens deze verhoogde zuigers (en
de koppakking van het nieuwe type).

Zuigerpennen: De standaardmaatzuigerpennen zijn onderverdeeld in twee klassen en
gemerkt met een zwarte of witte verfstip, evenals de zuigers. Monteer uitsluitend een
zuigerpen in een zuiger met de overeenkomstige merkkleur. De zuigerpennen worden bo-
vendien geleverd in twee overmaten en zijn gemerkt met resp. een rode en een groene
verfstip.
De speling van de zuigerpennen in de zuigers moet 0-0,006 mm bedragen.
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Zuigerveren: De zuigerveren worden tezamen met de zuigers geleverd en zijn niet in
overmaten leverbaar. Het verdient aanbeveling de zuigerveren niet uit de groeven te
nemen voor schoonmaakwerkzaamheden alleen, maar uitsluitend als deze zijn gebroken,
beschadigd of versleten. De slotspeling kan worden gemeten door de veren een voor een
haaks in een niet versleten gedeelte van de bijbehorende cilinderbus te plaatsen. Zie voor
maten van de zuigerveren en groeven onder Specificaties. Controleer of de veren door
hun eigen gewicht in de groeven kunnen verschuiven.

N.B.: In plaats van de normale olieveren kunnen zgn. U -flex-veren zijn gemonteerd.

Drijfstangen en drijfstanglagers: De drijfstangen zijn voorzien van een verwisselbare
zuigerpenbus met een buitendiameter van 31 mmoAls de speling van de zuigerpen in de
bus te groot is geworden kan de zuigerpenbus worden uitgeperst en een overmaat bus
met een buitendiameter van 31,30 mm worden ingeperst, waarna de boring moet worden
geruimd op een diameter van 28,007-28,020 mmo Let erop dat de olieboringen in drijf-
stang en zuigerpenbus met elkaar corresponderen. Smeer het gat in de bus voor het
ruimen dicht met dik vet en verwijder dit later met perslucht.
De drijfstanglagerschalen zijn leverbaar in de standaardmaat en drie ondermaten, zie
onder Specificaties. De lagerschale"n mogen nooit worden geschraapt of gevijld.
De drijfstangen zijn tijdens de produktie onderverdeeld in gewichtsklassen van 1 tot 5 en
A tot Y, elk oplopend met 4 gram. Het drijfstanggewicht varieert van 0,901-1,200 kg.
Zie voor verdere maten en toleranties onder Specificqties.

Krukas en hoofdlagers: De hoofd lager- en kruktappen zijn inductie-gehard en kunnen op
drie ondermaten worden geslepen. De lagerschalen zijn leverbaar in de standaardmaat
en drie ondermaten, zie Specificaties. De lagerschalen mogen nooit worden geschraapt
of gevijld. Controleer de slingering van de hoofdlagertappen met behulp van een klok-
micrometer en twee V-blokken; deze mag maximaal 0,02 mm t.O.V.de beide voorste en
0,03 mm t.O.V. de beide achterste tappen bedragen. De maximaal toelaatbare coniciteit
van alle tappen bedraagt 0,01 mm, de ovaliteit 0,07 mmo
De maximaal toelaatbare onbalans van de krukas bedraagt 140mm'g bij de voorste, en
70 mm'g bij de achterste hoofdlagertap gemeten.

Vliegwiel en starterkrans: Het koppelingsdrukvlak van het vliegwiel kan zonodig op een
draaibank worden opgezuiverd, waarbij zo weinig mogelijk materiaal moet worden weg-
genomen. Verwijder een gelijke materiaaldikte van het pasvlak voor de drukgroep, zodat
de diepte van het vliegwiel zich niet wijzigt. Let erop dat het koppelingsdrukvlak zuiver
evenwijdig blijft aan het pasvlak voor de krukasflens.
De opgekrompen starterkrans kan zonodig worden verwijderd door deze tussen twee
tanden te doorboren zonder het vliegwiel te beschadigen en op die plaats te splijten met
een koubeitel. Verwarm de nieuwe starterkrans gelijkmatig rondom en druk deze geheel
op het vliegwiel aan. Nadat het geheel aan de lucht is afgekoeld mag de starterkrans niet
ten opzichte van het vliegwiel verdraaien als daarop een radiaal werkende kracht van 500
kg aan de omtrek wordt uitgeoefend.
De maximaal toelaatbare onbalans van het vliegwiel bedraagt 140 mm'g.

Distributie: De gietstalen nokkenas is uitsluitend leverbaar in de standaardmaat en moet
worden vervangen als deze is beschadigd of versleten. Meet de lagertapdiameter en de
lichthoogte van de nokken, zie Specificaties.
Het tussentandwiel is voorzien van een verwisselbare lagerbus welke gelijk is aan de
zuigerpenbussen, doch niet van smeergroeven is voorzien. De radiale speling van het
tandwiel op de astap moet 0,014-0,040 mm bedragen; vervang de lagerbus met behulp
van een pers als de speling meer dan 0,10 mm is. Ruim de diameter van de bus na het
inpersen op 28,020 mmo Zonodig kan de astap voor het tandwiel uit het cilinderblok
worden getrokken en een overmaat-as met een buitendiameter van 27,96-28,09 mm
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worden ingeperst tot deze 30,4-30,5 mm buiten het cilinderblok uitsteekt; de as wordt
door een borgpen in de juiste stand gefixeerd.
De axiale speling van het tussentandwiel kan met behulp van vulringen met een dikte van
0,1-0,5 mm, oplopend met 0,1 mm, worden afgesteld op de vereiste waarde van
0,05-0,35 mmo

Kleppendiagram: Voor het controleren van het kleppendiagram moet de klepspeling
worden afgesteld op 0,9 mm (theoretische klepspeling). Zie de figuur op blz. 45.
Vergeet niet na het controleren de bedrijfsklepspeling af te stellen.

Klepstoters en -stangen: De speling van de klepstoters in de "boringen moet 0,04-0,09
mm bedragen. Zonodig kunnen overmaatklepstoters met een buitendiameter van
24,15-24,16 mm worden gemonteerd. De ingeoliede klepstoters moeten door hun eigen
gewicht in de boringen zakken.
De klepstoterstangen zijn voor alle motortypen gelijk.

Cilinderkop: De cilinderkop mag worden gevlakt. Zie hiervoor de volgende rubriek. Meet
de onzuiverheid van het pasvlak met behulp van voelermaten en een stalen rij; de onvlak-
heid mag maximaal 0,15 mm bedragen. Controleer de kromheid van de cilinderkop door
het pasvlak op een vlakplaat te plaatsen; deze mag maximaal 0,2 mm bedragen. Vervang
de cilinderkop als de afwijking te groot is. De hoogte van de cilinderkop is 90 :l: 0,15 mm
voor niet eerder gevlakt exemplaar. De minimaal toelaatbare hoogte na het vlakken is
89,35 mmo De hittevaste wervelkamers mogen een weinig los zitten, maar als deze vrij
kunnen bewegen moeten de borgpennen worden vervangen. De wervelkamers mogen
maximaal 0,03 mm buiten het cilinderkoppasvlak uitsteken.
De verwisselbare, ingekrompen klepzetels zijn leverbaar in 0,20 en 0,50 mm overmaat
buitendiameter en moeten worden vervangen als de klepkoppen (nieuwe kleppen) meer
dan 1,15 mm onder het cilinderkoppasvlak liggen of wanneer de klepzetels zo sterk zijn
ingebrand dat deze niet meer binnen de vereiste maat kunnen worden opgezuiverd. De
fabrikant raadt aan de klepzetels door een speciaalzaak te laten verwisselen aangezien
daarvoor speciaal gereedschap is vereist.
Zuiver licht ingebrande of ingeslagen klepzetels op met behulp van een klepzetelfrees van
90°. De breedte van het klepzetelraakvlak mag voor de in- en uitlaatkleppen van beide
motortypen maximaal 2,2 mm bedragen; bij de inlaatklepgeleiders kan deze worden
gecorrigeerd door de bovenste verloophoek van 15° te bewerken.
Als de speling van de klepstelen (nieuwe kleppen) in de klepgeleiders te groot is kunnen
de klepgeleiders met behulp van een pers worden vervangen; deze worden in twee
overmaten betreffende de buitendiameter geleverd. Ruim de boringen in de cilinderkop
op de juiste maat, pers de klepgeleiders van boven naar beneden in de cilinderkop met
het stompere einde naar boven gekeerd, nadat de cilinderkop in kokend water is ver-
warmd. De onderkant van de klepgeleiders moet 28 :l: 0,5 mm boven het cilinderkoppas-
vlak liggen. Ruim de geleiderboringen na het inpersen op de vereiste maat, zie Specifica-
ties.

N.B.: Als de klepgeleiders voor de eerste maal werden verwijderd is het in vele gevallen
mogelijk nieuwe standaardmaatklepgeleiders te monteren.

Centreer de klepzetels ten opzichte van de nieuwe klepgeleiders met een klepzetelfrees
door zo min mogelijk materiaal weg te nemen.
Licht ingebrande of ingeslagen kleppen kunnen op een kleppenslijpmachine onder een
hoek van 90°worden geslepen en met fijne schuurpasta licht op de bijbehorende klepzetel
worden ingeschuurd. Verwijder daarna elk spoor van slijppasta uit de cilinderkop. Als de
klepsteeleinden zijn ingeslagen mogen deze worden geslepen, waarbij maximaal 0,1mm
materiaaldikte mag worden verwijderd. Sterk ingebrande kleppen en kleppen met een
kromme steel moeten worden vervangen.
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Controleer de klepveren aan de hand van de onder Specificaties vermelde gegevens en
vervang verslapte of gescheurde veren.

Cilinderkop vlakken: De cilinderkop kan worden gevlakt met inachtname van onderstaan-
de richtlijnen:
Verwijder de wervel kamers en vlak eerst het pasvlak van het kleppendeksel. Neem niet
meer dan 0,2 mm materiaaldikte af. Vlak nu het cilinderkoppasvlak en neem niet meer
materiaal af dan is toegestaan, daar het volume van de wervelkamers hierdoor te klein
wordt voor een juiste werking. De zitting voor de wervelkamers waarop de kraag van de
wervelkamer komt te rusten, moet vervolgens met een passende frees worden nabewerkt
zodat de wervel kamers parallel aan het pasvlak kunnen worden gemonteerd. De maxi-
maal toelaatbare uitstekende hoogte van de wervelkamers is 0,03 mmo
De wervel kamers zijn in 0,1 en 0,5 mm overmaat leverbaar, daar het noodzakelijk is dat
zemet een klempassing in de cilinderkop zitten. Zie onder "Specificaties" voor de voorge-
schreven maten. De overmaatwervelkamers zijn te herkennen aan het in het midden
ingeslagen cijfer 1 resp. 2.

Belangrijk: Dewervelkamers van de diverse motortypen zijn tengevolge van hun verschil-
lende volume niet onderling verwisselbaar. De XD88-motor heeft wervel kamers met één
putje op de voorzijde, terwijl de serie van vóór april 1969 een ingeslagen cijfer 8 had.

Koppakking: Vanaf motornummer 769315 is bij de XD88-motoren van de sedan, Familiale
en Break de tot nu toe gemonteerde Curty Recta-koppakking (grijze kleur) vervangen door
een van het type Victocor 200 (bruin).
De dikte in gemonteerde toestand is bij de koppakking van het laatste type 0,95 mm in
plaats van 0,60 mmo De motoren met het nieuwe type koppakking zijn gemerkt met een
geel verfmerkteken op de cilinderkop aan de waterpompzijde. Zie tevens onder "Zuigers"
voor de hiermee gepaard gaande wijzigingen.

= INLAAT
- UITLAAT

C.D.P.

Kleppendiagram. dieselmotor.

Belangrijk: Een Victocor 200-koppakking kan zonder bezwaar op motoren van vroegere
produktie worden gebruikt. Het gebruik van een Curta Recta-pakking op de nieuwere
motoren (vanaf motornr. 769315 is echter niet toegestaan. De Victocor 200-koppakking
moet droog worden gemonteerd. Zet de bouten in twee fasen vast, t.W. met 4 m'kg en
daarna met 7 m'kg. Na 50 km moeten de kopbouten worden nagetrokken. Stel de kIepspe-
ling af op een grotere waarde dan normaal: inlaat 0,25 mm, uitlaat 0,35 mmoDe koppak-
king "zet zich" de eerste 1000 km en moet dan ook na deze afstand opnieuw worden
nagetrokken ..Dit laatste geldt voor alle motoren, ongeacht het type koppakking.
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Opmerking: Na montage van "eenVictocor 200-koppakking verdient het aanbeveling de
eerste 1000 km de motor niet vol belast te laten draaien.

Oliefilter: Eind 1969, vanaf serienummer 4658482 bij de sedan diesel en 4994463 bij
de Familiale en Break werd een nieuw type oliefilter dat in zijn geheel verwisselbaar is,
gemonteerd. Op de filtervoet is in het oliedrukcontact een element voor vervuilingscontro-
le ingebouwd dat bij een bepaald drukverschil hetcontactsluit, waardoorhetcontrolelamp-
je voor oliedruk op het dashboard gaat branden.

Controleren van de oliedruk: De oliedruk wordt gecontroleerd met behulp van een
oliefilterhuis dat is voorzien van een manometeraansluiting en in plaats van het normale
filterhuis wordt gemonteerd. Laat de motor op bedrijfstemperatuur komen (80°C) en
controleer de oliedruk bij stationair toerental, deze moet 0,8 kg/cm2 bedragen. Bij 4000
t./min moet de oliedruk 3 kg/cm2 zijn.
Als bij een overigens in goede staat verkerende motor de vereiste druk niet wordt bereikt,
moet de oliepomp worden vervangen.

Brandstofpomp, algemeen: De XD88-motor zoals deze in de sedan, Familiale en Break
is ingebouwd werd in 1969en 1970uitgerust met een Bosch-brandstofpomp EPNM 2200
AR8-1. Hiernaast wordt een Roto-Diesel OPA34.42.171 of 172, 570, 572 of 730 brandstof-
pomp gemonteerd tot de huidige produktie.
De pompen zijn voorzien van een centrale plunjer, een automatische vervroegingsinstal-
latie, een regulateur en een ingebouwde brandstoftoevoerpomp. Demontage en reparatie
van brandstofpompen moeten uitsluitend aan een speciaalzaak worden overgelaten. Bij
werkzaamheden aan het brandstofsysteem dient er nauwkeurig op te worden gelet dat
geen vuil e.d. in de pomp en de verstuivers komt, aangezien dit tot ernstige storing kan
leiden.

Bosch-brandstofpomp EP/VM. ARS: De aandrijfas van deze pomp is voorzien van het
schoepenwiel van de brandstoftoevoerpomp met zes schoepen en van het aandrijftand-
wiel voor de regulateur en heeft aan de achterzijde spiebanen voor de met de nok-
kenplaat één geheel vormende veerbelaste pompplunjer, welke met de aandrijfas mee-
draait en daarop kan schuiven. Draaibaar in het pomphuis is de ringvormige rolhouder
gemonteerd, waarop de rollen aan de omtrek draaibaar zijn bevestigd. De rolhouder is
door middel van een tand heugel verbonden met de in het pomphuis ondergebrachte
regelplunjer, welke bij oplopend motortoerental wordt bewogen onder invloed van de
stijgende druk van de door de toevoerpomp aangevoerde brandstof en de stand van de
rolhouder verandert om het begin van de inspuiting te vervroegen. Omgekeerd wordt bij
het verlagen van het motortoerental het begin van de inspuiting verlaat.
Bij elke slag van de aandrijfas passeren de vier nokken op de nokkenplaat de rollen en
beweegt de pompplunjer vier maal heen en weer. De pompplunjer is voorzien van twee
diametraal en haaks ten opzichte van elkaar geboorde inlaatkanalen, welke in hetzelfde
verticale vlak liggen en uitmonden in het langskanaal in de plunjer, dat vanaf de plunjerkop
is geboord en uitmondt aan de zijkant van de plunjer. Tijdens het in de ruststand draaien
van de plunjer passeert een der inlaatkanalen de toevoerboring in het pomphuis en
stroomt brandstof via het langskanaal naar de pompkamer. Terwijl de plunjer nu door
de eerstvolgende nok wordt gelicht passeert de uitlaatboring in de zijkant van de plunjer
een van de vier toevoerkanalen voor de verstuivers in het pomphuis, gedurende welke
tijd de inspuiting voor de betreffende verstuiver plaatsvindt; geen der vier inlaatkanalen
correspondeert in deze fase met de toevoerboring.
De veerbelaste pompcilinder staat bij laag motortoerental in de ruststand en wordt, als
het motortoerental stijgt en de toevoerpomp een druk levert van 5 kg/cm2, onder invloed
van de brandstofdruk terugbewogen. Deafstand van de ontlastboring in de pompcilinder
en de ontlastgroef in de plunjer, welke radiaal in de plunjer is gedraaid en in verbinding
staat met het langskanaal, wordt daardoor kleiner, zodat de nuttige plunjerslag wordt
gereduceerd. Bij het starten van de motor wordt de maximale hoeveelheid brandstof
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2 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bosch-brandstofpomp, gedeeltelijke doorsnede.

1. acceleratie-/stophefboom;
2. drukveer op regulateuras;
3. aansluiting van brandstoftoevoer vanaf

toevoerpomp;
4. hydraulische kop;
5. regulateurschuif;
6. toevoerboring in pomphuis;
7. pompcilinderveer;
8. ontlastboring in pompcilinder;
9. pomphuis;
10. plug;
11. pompkamer;
12. cirkelvormig kanaal;
13. langskanaal in pompplunjer;

14. pompplunjer;
15. toevoerkanaal naar verstuiver;
16. pompplunjerhuls;
17. vervroegingsplunjer;
18. drukveer;
19. nokkenas;
20. rolhouder met tandheugel voor automati-

sche vervroeging;
21. aandrijftandwiel voor regulateur;
22. brandstoftoevoerpomp;
23. regelklep;
24. plaat met centrifugaalgewicht;
25. aansluiting van brandstof toevoerleiding

vanaf brandstoftank.

ingespoten. Het aangedreven tandwiel van de regulateur neemt de plaat met de centrifu-
gaalgewichten mee, waarvan de beweging wordt overgebracht op de regulateurschuif,
welke de toevoerboring in het pomphuis bij oplopend motortoerental naar behoefte
afsluit of bij dalend motortoerental vrij maakt, waardoor resp. minder of meer brandstof
in de pompkamer stroomt en wordt ingespoten. Op deze regel schuif is ook de acceleratie!
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stophefboom aangesloten; door middel van twee drukveren op de regulateuras kan de
hefboom onafhankelijk van de stand van de regulateur worden bediend. Bij het afzetten
van de motor wordt de toevoerboring geheel door de regulateurschuif afgesloten, terwijl
bij vol accelereren de schuif de boring afsluit via welke brandstof achter de pompcilinder
stroomt; de cilinder komt door de veerdruk in de ruststand terug en vergroot de nuttige
plunjerslag. Aangezien de toevoerpomp enige malen de benodigde brandstofhoeveelheid
levert is het pomphuis voorzien van een ontlastklep via welke de overtollige brandstof
naar het aanzuigcircuit wordt teruggevoerd. Tussen de toevoerpomp en de aansluiting
voor de toevoerboring is een extra brandstoffilter gemonteerd.

Inbouwen van de Bosch-brandstofpomp:Alvorens de brandstofpomp in te bouwen moet
de zuiger van de vierde cilinder als volgt in de stand 13°30' voor BOPworden geplaatst.
Verwijder het kleppendeksel en maak de kleptuimelaar van de uitlaatklep van de 4e
cilinder (distributiezijde) vrij van de klepstoterstang nadat de krukas zo is verdraaid dat
beide kleppen van deze cilinder op tuimelen staan. Plaats de tuimelaar verticaal en laat
de klep op de zuiger zakken. Monteer een meetklokhouder op de cilinderkop en laat de
taster van de klok op de klepsteel rusten. Draai de krukas heen en weer en stel de meetklok
op nul als deze de hoogste zuigerstand aanwijst. Draai de krukas nu tegen de normale
draairichting in en vervolgens zo ver terug dat de zuiger 1AO mm voor het BOPstaat; dit
is de stand waarbij de inspuiting moet beginnen en komt overeen met 13°30' voor BOP.
Verwijder de retourleidingaansluiting van de pomp en monteer op die plaats het meet-
gereedschap 6 0168 met de hefboom naar de zijde van het aandrijftandwiel gekeerd, voor-
zien van een meetklok. Let erop dat de hefboom vrij kan bewegen. Draai het aandrijftand-
wiel zo dat het merkteken daarop zich ter hoogte van de onderste verstuiveraansluiting
rechts bevindt en stel de meetklok op nul als deze het ODPaangeeft. Draai het aandrijftand-
wiel nu rechtsom tot" de meetklok het begin van de slag aanwijst, ca. 0,02 mmo Plaats
de pomp nu op de motor; kantel de pomp zonodig een weinig van de motor af tot de
tandwielen ingrijpen en zet de tussen plaat vast op het distributiecarter. Verdraai de pomp
vervolgens ten opzichte van de sleufgaten tot de meetklok een uitslag van 0,55 mm na
het ODP aanwijst en zet de stelbouten vast.
Draai de krukas tegen de normale draairichting in tot de meetklok op de klepsteel zeven
slagen heeft rondgedraaid; gedurende de laatste slag moet de meetklok op de pomp het
ODP blijven aanwijzen. Controleer de afstelling opnieuw door de krukas in de normale
draairichting te draaien tot de meetklok op de klepsteel 1AO mm voor BOPaangeeft. De
meetklok op de pomp moet dan 0,55 mm aanwijzen.

Afstellen van de Bosch-pomp in de wagen: Sluit de stopkabel zodanig aan dat een speling
van 12-15 mm bestaat tussen de kabelklem en de stophefboom terwijl de knop op het
dashboard in de stand "marche" staat. Verbind tijdelijk de acceleratiekabel en laat de
motor op een temperatuur van ca. 80°C komen. Maak de acceleratiekabel los, draai de
contramoer los en draai. de aanslagschroef voor versneld stationair draaien enige slagen
aan. Stel het stationaire toerental af op 650 t./min door de regelas in het pomphuis te
verdraaien nadat de borgmoer aan devoorzijde is losgedraaid; rechtsom draaien versnelt,
linksomdraaien vertraagt het toerental. Houd de as tegen en zet de borgmoer vast. Draai
de aanslagschroef voor versneld stationair draaien uit tot het motortoerental begint op
te lopen en vervolgens een kwart slag terug; zet de contramoer vast. Verbind nu de ac-
celeratiekabel zo dat bij geheel ingetrapt pedaal de hefboom op de pomp de gehele slag
heeft gemaakt; de kabelklem moet tegen het schuifstukje rusten terwijl de bediening voor
versneld stationair draaien op het dashboard in de laagste stand staat.

N.B.: Stel het stationair toerental nooit af door verdraaien van de aanslagschroef voor
versneld stationair draaien.

Roto-Oiesel OPA-brandstofpomp: Deze pomp is als volgt opgebouwd: De aan beide
einden van spiebanen voorziene aandrijfas wordt aangedreven door de direct in het
pomphuis gelagerde aandrijfbus, welke inwendige spiebanen heeft. Demet de aandrijfas
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meedraaiende centrifugaal gewichten van de regulateur brengen hun beweging over op
een bus welke op de aandrijfas verschuifbaar is en de regulateurhefboom bedient.
Het andere einde van de aandrijfas drijft de meenemerplaat aan, die van inwendige
spiebanen is voorzien en op zijn beurt de rotor aandrijft, welke direct in de voering van
de distributiekop is gelagerd. Aan de andere zijde is de rotor voorzien van de schoepen
van de excentrische rotorpomp voor de brandstoftoevoer. In de persleiding van deze
pomp is een ontlastplunjer met veer opgenomen, welke in het brandstoftoevoeraansluit-
stuk is ondergebracht en de ontlastboring vrijmaakt als de brandstofdruk te hoog wordt;
de overtollige brandstof stroomt terug naar de toevoerboring.
De rotor is voorzien van een langskanaal, dat uitmondt in een verdikt cilindrisch gedeelte
van de rotor, waarin zich een diametraal geplaatste boring bevindt. In deze boring zijn
twee vrij bewegende plunjers geplaatst, die dus onder invloed van de draaiende rotor en
de vloeistofdruk in het langskanaal in radiale richting naar buiten kunnen bewegen. Deze
plunjers worden elk opgesloten door een in een uitsparing van het verdikte gedeelte, in
de langsrichting van de rotor geplaatste rolhouder met rol. De rollen draaien in een in
het pomphuis gemonteerde ring, waarvan de binnendiameter is voorzien van vier inte-
graal bewerkte nokken. Bij elke rotorslag worden de rollen en dus de plunjers vier maal
tegen de brandstofdruk en de centrifugaalkracht in naar binnen bewogen. De draaibare
nokkenring wordt via een kogelvinger bediend door een in het pomphuis geplaatste
regelplunjer, welke zich bij oplopend motortoerental onder invloed van de eveneens
oplopende druk van de brandstoftoevoerpomp verplaatst en het inspuitbegin vervroegt.
Bij dalen van het motortoerental wordt, omgekeerd, het inspuitbegin verlaat.
Evenals de plunjer bij de Bosch-pomp is de rotor voorzien van twee haaks ten opzichte
van elkaar geplaatste, diametraal aangebrachte inlaatkanalen in hetzelfde verticale vlak,
welke in het langskanaal uitmonden, dat correspondeert op een eveneens in de zijkant
van de rotor aangebrachte uitlaatboring.
Terwijl de rollen zich tussen de nokken in de ring bewegen en dé plunjers in de buitenste
stand staan, passeert een van de inlaatboringen in de draaiende rotor de toevoerboring
in de voering van de distributiekop, en stroomt brandstof vanaf de toevoerpomp in het
langskanaal. Het eerstvolgend diametraal tegenover elkaar geplaatst nokkenpaar drukt
de rollen en de plunjers naar binnen terwijl de rotor verder draait, waardoor de uitlaat-
boring een van de toevoerkanalen voor de verstuivers in de distributiekop passeert, terwijl
ondertussen de inspuiting voor de betreffende verstuiver plaats heeft. In deze fase cor-
respondeert geen van de inlaatboringen met de toevoerboring. De regulateurhefboom,
waaraan de acceleratiehefboom door middel van een veer is verbonden, bedient via een
stang en een hefboom de draaibare regulateurplunjer, welke is voorzien van een in de
langsrichting gefreesde sleuf. Via boringen en een radiale groef in de omtrek van de rotor
stroomt de brandstof van de toevoerpomp onder de regulateurplunjer. Doordat de stand
van de sleuf in deze plunjer varieert ten opzichte van de toevoerboring wordt de hoeveel-
heid in het langskanaal van de rotor stromende brandstof geregeld, enerzijds door bedie-
ning van de acceleratiehefboom en anderzijds door de werking van de regulateur. Een
aparte stophefboom zorgt ervoor dat de regulateurplunjer de toevoerboring geheel kan
afsluiten. Alle bewegende delen worden door de brandstof gesmeerd; de radiale groef
in de rotor, welke voortdurend met brandstof vanaf de toevoerpomp is gevuld, zorgt voor
goede smering en afdichting van de rotor.

Inbouwen van de Roto-Diesel-brandstofpomp: Alvorens de pomp in te bouwen, moet de
zuiger van de vierde cilinder in de stand 21° voor BDPworden geplaatst zoals voor de
Bosch-pomp is beschreven; de meetklok op de klepsteel moet nu echter een zuigerstand
van 3,35 :!: 0,15 mm voor het BDPaanwijzen, hetgeen overeenkomt met de vereiste 21°.
Verwijder het deksel van het inspectiegat opzij van het pomphuis en draai het aandrijftand-
wiel zo dat de groef in de meenemerplaat tegenover de geleider voor de meetstift staat.
Monteer de speciale meetklokhouder op het pomphuis, voorzien van de meetklok en de
speciale meetstift. Controleer of de meetstift en de taster van de meetklok vrij kunnen
bewegen. Draai het aandrijf tandwiel in de normale draairichting tot de meetstift in de
laagste stand staat. Plaats de pomp, voorzien van een nieuwe pakking op de motor door
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de pomp een weinig te draaien tot de tandwielen ingrijpen; de pomp moet naar de motor
zijn gekanteld. Zet de tussenflens van de pomp vast op het distributiecarter, draai de
bouten waarmee de pomp op de tussenflens is bevestigd los en kantel de pomp van de
motor af. Neem nu met een tot een haakje gebogen ijzerdraad de speling van de pompon-
derdelen en tandwielen weg en kantel de pomp naar de motor toe tot de meetklok de
laagste stand van de meetstift aanwijst. Zet de bouten vast en monteer de achterste
pompsteun.

2 3 4 7 8 9 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Roto-Diesel OPA-pomp, gedeeltelijke doorsnede.

1. spiebaanvertanding op aandrijfas;
2. aandrijfbus;
3. aanslagbout voor stationair draaien;
4. regulateurdeksel;
5. stophefboom;
6. regulateurhefboom, compleet;
7. acceleratiehefboom;
B. draaibare regulateurplunjer;
9. distributiekop;
10. voering van distributiekop;
11. rotor;
12. toevoerpomp;
13. centrifugaalgewichten;
14. schuivende bus van regulateur;

15. aandrijfas;
16. rollen;
17. meenemerplaat;
lB. plaat voor pompopbrengstregeling;
19. pompplunjers;
20. nokkenring;
21. vervroegingsplunjer met kogelvinger;
22. rolhouder;
23. langskanaal;
24. plug, doorboord;
25. inlaatkanalen;
26. uitlaatboring;
27. ontlastplunjer voor brandstoftoevoerdruk.

Controleer de afstelling als volgt;
Plaats de zuiger van de 4e cilinder in het BDP en draai de krukas tegen de normale
draairichting in tot de meetklok op de cilinderkop zeven slagen heeft gemaakt. Draai de
krukas in de normale draairichting terug tot de meetklok op de pomp de laagste stand
van de meetstift aanwijst; de meetklok op de cilinderkop moet nu een zuigerstand van
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3,35 :t 0,15 mm aanwijzen. Verwijder de meetklokken, monteer het inspectiedeksel en
monteer de klepspieën terwijl de zuiger van de 4e cilinder in het BDP staat.

Afstellen van de Roto-Diesel-brandstofpomp in de wagen: Stel de stopkabel zo af dat deze
een speling van 1-2 mm heeft en controleer de vergrendeling van de bedieningsknop.
Controleer of de acceleratiekabel zo is bevestigd dat de hefboom op de pomp de volle
slag kan maken. Druk de knop voor versneld stationair "draaien geheel in en controleer
of de acceleratiehefboom van de pomp geheel tegen de aanslag rust; geef de knop twee
tandjes speling en zet de kabelklem vast.
Stel het stationair toerental als volgt af: Laat de motor op bedrijfstemperatuur komen.
Draai de contramoer los en draai de aanslagbout voor stationair draaien aan de voorzijde
van het pomphuis terug tot deze 13-14 mm buiten het pomphuis steekt. Draai de contra-
moer van de afstelling voor versneld stationair draaien opnieuw los, start de motor en
controleer of de acceleratiehefboom tegen de aanslag rust bij geheel ingedrukte knop voor
versneld stationair draaien; maak de acceleratiekabel zonodig los. Stel nu het stationair
toerental af op 650-700 t./min door draaien van de achterste stelmoer en zet de contramoer
op de kabelsteun vast. Draai de aanslagbout voor stationair draaien vervolgens in tot het
toerental ca. 50 t./min stijgt en daarna een gehele slag terug, zet de contramoer vast. Na
herhaald flink accelereren en plotseling loslaten van het pedaal mag de motor niet afslaan;
als dit wel het geval is moet de aanslagbout een kwart slag worden ingedraaid.

Verstuivers en -houders: De 404 sedans met een Bosch EP/VM 2200 AR8-brandstofpomp
hebben DN OS D 189-verstuivers. Dit verstuivertype heeft een geruisarmere werking dan
de eerder toegepaste verstuivers. Motoren met een Roto-Diesel-brandstofpomp zijn uit-
gerust met verstuivers type RDN 12 SD6.236 of RDN 12SD6.517. De bijbehorende verstui-
verhouders zijn resp. RKB 35 S 5.118, referentienummer 53.295.05 en RKB35 S 5.118 met
referentienummer 53.295.08.
De verstuivers dragen op stalen zetels in de cilinderkop en moeten altijd met een nieuwe
koperen pakkingring worden gemonteerd. De inspuitdruk, welke voor de verschillende
verstuivertypen onder Specificaties is vermeld, kan door veranderen van de veerspanning
worden afgesteld door wegnemen of bijleggen van vulplaatjes tussen de veer en de
verstuiverhouder. Een in goede staat verkerende verstuiver mag geen druppel vormen
als deze gedurende 15s onder een druk staat welke 10 kg/cm2lager ligt dan de inspuitdruk.
Het repareren en afstellen van verstuivers kan men het beste door een speciaalzaak laten
uitvoeren aangezien hiervoor speciaal gereedschap is verei~t.

Ontluchten van het brandstofsysteem: Ingeval de brandstoftank door omstandigheden
is leeggereden of na demontage van een of meer inspuitleidingen, dient het brandstofsys-
teem te worden ontlucht. Het hoofdbrandstoffilter is hiertoe van een handpomp voor-
zien, die door een knop wordt bediend. Door de knop linksom te draaien, wordt deze ont-
grendeld. Ga voor het ontluchten als volgt te werk: Draai de ontluchtschroef op het
brandstoffilter enkele slagen los en pomp met de handpomp brandstof op tot de uit de
ontluchtschroef stromende brandstof geen luchtbelletjes meer vertoont. Draai de ont-
luchtschroef dicht en draai nu de ontluchtschroef achteraan op de brandstofpomp enkele
slagen los. Herhaal het pompen tot ook hier geen luchtbelletjes meer in de uitstromende
brandstof zichtbaar zijn. Draai de ontluchtschroef vervolgens weer dicht. Draai nu bij een
Roto-Diesel-brandstofpomp de knop van de handpomp vast door deze rechtsom te
draaien en laat de motor op de startmotor ronddraaien terwijl de ontluchtschroef van de
inspuitleiding die zich het dichtst bij de ontluchtschroef van de brandstofpomp bevindt
enkele slagen is opengedraaid. Nadat het systeem ook hier ontlucht is, kan de motor op
de gebruikelijke wijze worden gestart. Bij Bosch-brandstofpompen vervalt deze laatste
ontluchtfase en kan direct na het voorgloeien worden gestart.

Hoofdbrandstoffilter: Het hoofdbrandstoffilter is onder de motorkap op het schutbord
gemonteerd. In de loop van de produktie zijn verschillende hoofdbrandstoffilters en -
filterelementen gemonteerd; zie hiervoor onder "Smering en onderhoud" op blz. 123.Het
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hoofd brandstoffilter is met een handpomp uitgerust; deze wordt behalve voor het ont-
luchten van het brandstofsysteem tevens gebruikt om door het filter afgescheiden water
af te laten vloeien.
Bij een Roto-Diesel-uitrusting is de aftapkraan onderaan het hoofdbrandstoffilter ge-
plaatst; bij een Bosch-uitrusting bovenop. Door bij de Roto-Diesel de kraan open te
draaien en de plug op de slangaansluiting van het filter eruit te draaien, kan het ver-
zamelde water eruit stromen. Hierna zet men de kraan weer vast en pompt men met de
handpomp tot de brandstof zonder luchtbelletjes uit de nog geopende plug stroomt. Zet
tenslotte de plug en de pompknop weer vast.
Bij de Bosch-uitrusting moet het aftappen gebeuren door de handpomp te bedienen,
nadat de kraan bovenop het hoofd brandstoffilter is opengedraaid. Men dient de kraan te
sluiten als het water door het slangetje is weggestroomd en door te pompen tot er
duidelijk weerstand bij het pompen merkbaar is. Zet tenslotte de handknop weer vast.

Koelsysteem: In de loop van de produktie (sept. 1970). ingaande bij serienummer
7167001 bij de sedan diesel en 4999201 bij de Familiale en Break heeft het koelsysteem
een expansietankje gekregen voor ontgassing van het koelcircuit. De radiateur met een
koelend oppervlak van 1520cm2 werd vervangen door een groter type met een ruim 2000
cm2 groot koeloppervlak. De zesbladige veritilateur van 0 360 mm werd vervangen door
een achtbladige van 0 330 mmo Deze modificaties brengen tevens wijzigingen mee aan
de ventilateurnaaf, de radiateurslangen, het voorpaneel van de carrosserie en de motor-
kap.

Waterpomp: Ga voor het re"videren van de waterpomp als volgt te werk: Verwijder de
zelfborgende moer en tik de ventilateur en de poelie van de pompas. Trek met behulp
van een trekker het schoepenwiel van de as. laat een weinig motorolie onder het rubber
van de waterkeerring lopen en trek met behulp van een binnentrekker de keerring met
een draaiende beweging uit het huis. Verwijder de binnenste borgveer van het voorste
kogellager, dompel het pomphuis in kokend water en pers de pompas en de beide lagers
uit het huis.
Reinig alle onderdelen, controleer ze op slijtage en beschadiging en vervang ze zonodig.
Smeer de lagers met vet en monteer deze met de open zijden naar elkaar toegekeerd op
de pompas. Verwarm het pomphuis in kokend water, pers de as met de lagers in het huis
en monteer de borgveer. Tik tegen het achterste aseinde om de speling tussen het lager
en de borgveer op te heffen. Smeer het aseinde met vet, drenk de waterkeerring in een
5% oplossing van teepol en water en monteer de keerring. Pers het schoepenwiel zo ver
op de as, dat een speling van 0,5 mm tussen het pomphuis en het schoepenwiel bestaat.
De axiale speling van de pompas moet na montage minimaal 0,45 en maximaal 1 mm
bedragen. Monteer de ventilateur en de poelie en zet de zelfborgen de moer vast met een
aantrekkoppel van 5-7 m'kg.

Ventilateur: Deventilateur is te zamen met de poelie, de as en de lagers op het distributie-
deksel bevestigd. De ventilateurpoelie is voorzien van een elektromagnetische koppeling,
die wordt bediend door een thermocontact; de ventilateur gaat meedraaien als de motor-
temperatuur ca. 82 oe is. Voor het uitbouwen van de ventilateur moet de radiateurworden
verwijderd, waarna de krukaspoelie en het distributiedeksel kunnen worden uitgebouwd.
Verwarm het distributiedeksel in kokend water om de as met de lagers eruit te kunnen
trekken. Vergeet na het inpersen van de lagers niet de borgveer en de plugplaat te monte-
ren.
Bij een metalen ventilateur dient erop te worden gelet dat de versterkingsplaat naar de
voorzijde gekeerd is daar anders uitsluitend de klinknagels van de bladen worden belast.
Stel de luchtspleet van de elektromagnetische koppeling af op 0,35-0,40 mm door
verdraaien van de drie stelbouten nadat de contramoeren zijn losgedraaid.
Span de ventilateurriem als volgt: Zet twee streepjes op een onderlinge afstand van 100
mm op de ventilateurriem; na het spannen van de riem moeten de streepjes 103mm van
elkaar zijn verwijderd.
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Thermostaat: De thermostaat is in de uitlaataansluiting van de waterpomp geplaatst en
wordt op zijn plaats gehouden door een tweede slangenklem op de waterslang, welke
beslist niet te vast mag worden aangedraaid. Controleer de thermostaat door deze in
warm water te dompelen. Bij een temperatuur van 79°C moet de thermostaat geheel
geopend zijn.

TRANSMISSIE

Koppeling, alle modellen: Een enkelvoudige, droge-plaatkoppeling met diafragmaveer,
hydraulisch bediend. Het voordeel van de toepassing van een diafragmaveer is, dat de
veerspanning op de drukplaat niet vermindert naarmate de koppelingsplaat afslijt, terwijl
bij het intrappen van het koppelingspedaal geen toenemende weerstançl moet worden
overwonnen. Het koppelingsdruklager is als kogellager uitgevoerd, dat schuivend op een
aan het koppelingshuis gemonteerde en over de priseas geschoven huls is geplaatst.
Bij wagens tot onderstaande serienummers is de hoofdcilinder van de hydraulisch be-
diende koppeling voorzien van een bodemventiel, dat een zekere restdruk in het hydrau-
lisch systeem in stand houdt. Hierdoor wordt de bediening van de koppeling spelingvrij
gehouden zodat aan het koppelingspedaal geen vrije slag voorkomt.
de serienummers zijn:
404 5539661
404/8 6 908 078
404 D 4 649 073
404 L (TW) 4 942 867
404 L (TH) 6853918
404 LD 4992124
De verdere produktie heeft een hoofdcilinder zonder bodemventiel, terwijl hier een druk-
veer in de werkcilinder voor een spelingvrije aanslag van de drukring tegen de drukgroep
dienst doet.
Er is een aanloopserie met lagere serienummers dan hier gegeven, waarbij dezewijziging
reeds werd doorgevoerd.
Het hydraulisch systeem van de koppeling is volledig gescheiden van dat voor de rem-
men; het vloeistofreservoir vormt één geheel met de hoofdremcilinder. Houd het vloei-
stofpeil op 3 mm onder de rand van het deksel. De werkcilinder, met een grotere boring
dan die van de hoofdcilinder, is door middel van twee borgveren aan het koppelingshuis
bevestigd en is voorzien van een ontluchtingsnippel.
De drukgroep met diafragmaveer is zowel statisch als dynamisch uitgebalanceerd. Voor
het demonteren van de drukgroep moet eerst de versnellingsbak worden uitgebouwd;
zie hiervoor onder Versnellingsbak. Daarna kan de drukgroep, na het kruiselings en gelijk-
matig losdraaien van de bouten, van het vliegwiel worden genomen. Vergeet echter niet
tevoren de stand van de drukgroep ten opzichte van het vliegwiel te merken. Monteer de
koppelingsplaat met het uitstekende gedeelte van de naaf van het vliegwiel afgekeerd;
de koppelingsplaat van het nieuwe type koppeling met diafragmaveer moet met de
grootste diameter van de naaf naar het vliegwiel toegekeerd worden gemonteerd.
Vanaf de serienummers 404D: 4 658 476 en 404 LD: 4 994 568werd bij de sedans, Familia-
le en Break met dieselmotor een gewijzigd koppelingshuis gemonteerd, dat het mogelijk
maakt de koppelingsvork van de benzinemotoren te gebruiken. De drukstift van de kop-
pelingsvork is dan 74 i.p.v. 80 mm lang.
Het koppelingshuis van de nieuwere uitvoering is te herkennen aan het hogere uitsteeksel
voor de kogel voor het vorkdraaipunt dat 22,7 i.p.v. 20 mm lang is en de 5 mm grotere
opening voor doorgang van de koppelingsvork in het huis die nu 42,5 mm lang is.
Onderdelen van beide uitvoeringen zijn niet onderling verwisselbaar.

Uit- en inbouwen van de versnellingsbak: Mdak de accukabels los en plaats vooraan de
motor een steun om te voorkomen dat deze na het losnemen van de versnellingsbak
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Koppeling, dootsnede (uitvoering met werkcilinder met drukveer).
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kantelt. Verwijder de startmotor; wip de voorste borgveer van de koppelingswerkcilinder
uit de groef en verwijder de werkcilinder.
Hang deze terzijde op.
Plaats een steun onder het koppelingshuis, verwijder de afsluitplaten van het koppelings-
huis. Maak de snelheidsmeterkabel los van de bak.
Maak de uitlaatpijp los van het spruitstuk van de motor en van de versnellingsbak.
Maak de schakelstangen los. Bouw de complete achteras uit zoals beschreven op blz. 61.
Demonteer de versnellingsbaksteun; verwijderde steun die onder het koppelingshuis was
geplaatst en licht de motor vooraan iets op om het koppelingshuis vrij van het stuurhuis
te houden.
Maak het koppelingshuis los van de motor en neem de versnellingsbak onder de wagen
uit.
Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde van uitbouwen.
let erop het gewicht van de bak niet op de priseas te laten rusten.

Demontage van de versnellingsbak: Maak hierbij gebruik van de speciale gereedschapset
80310. Maak de versnellingsbak, nadat deze is uitgebouwd, aan de buitenkant schoon
en tap de olie af. Verwijder het koppelingsdruklager, de hefboom en het koppelingshuis.
Verwijder de borgbout voor de bus van het aangedreven tandwieltje voor de snelheidsme-
ter en trek de bus uit de boring in het staartstuk. Houd de kruiskoppeling tegen met de
sleutel SJ 214 en draai met een 8 mm inbussleutel de bout in het achtereinde van de
hoofdas los. Schuif de kruiskoppeling van de as. Plaats de schakelhefboom, aan de onder-
zijde van het staartstuk, in de neutrale stand en trek de selecteerhefboom naar achteren.
tot deze stuit. Maak het staartstuk los van de bak en tik het zonodig met een houten hamer
naar achteren. Verwijder de vier inbusbouten van de opsluitplaat van het middelste
hoofdaslager, evenals de acht bouten waarmee beide carterhelften aan elkaar zijn be-
vestigd, plaats de bak op zijn linker zijde en verwijder het rechter carter. Licht voorzichtig
alle tandwielgroepen tezamen uit de linker carterhelft.
Verwijder de borgveer uit de groef aan de achterzijde van het torentandwiel !3nverwijder
de verende ring, het achteruittandwiel en de buitenste loopring van het conisch rollager.
Pers de lagers van het torentandwiel en let daarbij op de achter het voorste lager gemon-
teerde vulring. Druk de schakelmof van de synchro voor de derde/vierde versnelling in
de synchroniseerring van de derde versnelling en houd de mof in deze stand vast. Trek
de priseas weg en neem het rollager uit de boring in de priseas. Klem de hoofdas recht
overeind in de bankschroef, merk de stand van de schakelmof voor de derde/vierde
versnelling ten opzichte van de synchronaaf en verwijder de schakel mof. De synchronaaf
en het tandwiel var] de derde versnelling kunnen zonodig onder een pers van de hoofdas
worden gedrukt, nadat de borgveer en de verende ring zijn weggenomen. Draai de moer
achter het tandwiel van de achteruit los, bevestig het veiligheidsplaatje met een carterbout
met 1 m'kg aan het achtereinde van de hoofdas, ondersteun de hoofdas bij het tandwiel
van de tweede versnelling en pers de hoofdas uit het middelste lager en het wormwiel
voor de snelheidsmeteraandrijving. Verwijder het veiligheidsplaatje en schuif achtereen-
volgens de verschillende onderdelen van de hoofdas. Merk de stand van de schakel mof

Code bij de figuur op blz. 54.

1. koppelingsdrukplaat;
2. steunringen voor 4;
3. koppelingsdeksel;
4. diafragmaveer;
5. koppelingsplaatnaaf;
6. priseas;
7. druklagergeleidehuls;
8. druklagerbus;
9. vliegwielhuis;
10. druklager;

11. koppelingshefboom; 21. vliegwiel;
12. kogelbout; 22. starterkrans;
13. klemveer; 23. ontluchtnippel;
14. toplager; 24. koppelingswerkcilinder;
15. krukas; 25. borgveer;
16. vliegwielbout; 26. drukveer;
17. borgplaat; 27. cup;
18. demperveer; 28. zuiger;
19. koppelingsplaat; 29. drukpen;
20. koppelingsvoering; 30. stofkap.
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van de eerste/tweede versnelling ten opzichte van de synchronaaf alvorens deze onderde-
len van elkaar los te nemen.
Verwijder de borgveer en de verende ring en pers het kogellager van de priseas, waarna
de olieslingerplaat en de vulringen kunnen worden verwijderd.
Druk de schakelvorkas voor de eerste/tweede versnelling naar voren als om de tweede
versnelling in te schakelen en verwijder de borgpen van de schakelvork. Trek de schakel-
vorkas terug in de neutrale stand en druk nu de andere as naar voren voor het verwijderen
van de borgpen; trek de as terug in de neutrale stand. Verwijder met een inbussleutel de
opsluitpluggen voor arrêteerkogels en de vergrendelstift en trek de schakelvorkassen en
het schakeltandwiel voor de achteruit weg. Verzamel de drie arrêteerveren, vier arrêteer-
kogels en één vergrendelstift en verwijder het pennetje uit de schakel vork voor de derde/
vierde versnelling. Let op dat de arrêteerkogel en -veer voor de schakelvork van de derde/
vierde versnelling zich in een aparte boring in het carter bevinden. Tik de borgpen voor
het achteruitasje weg en tik tenslotte het asje naar binnen uit de boring. Pers zonodig het
naaldlager uit het staartstuk. Maak alle onderdelen van de versnellingsbak goed schoon
en controleer deze op beschadigingen en slijtage. Gebruik voor het verwijderen van pak-
kingsresten van de pasvlakken geen schuurpapier of een scherp voorwerp.

Montage en afstelling: Bij elke montage van de versnellingsbak moeten de volgende
onderdelen zonder meer worden vernieuwd: borgveren in priseas, hoofdas en torentand-
wiel, verende ringen, borgpennen, moer van hoofdas, oliekeerring in staartstuk, O-ring
in bus voor snelheidsmetertandwiel en alle overige ringen.
Olie de bewegende onderdelen vóór montage in met de voorgeschreven motorolie. Plaats
het koppelingshuis op een vlakmaat en controleer de pasvlakken met een klokmicrometer
op evenwijdigheid; vervang het koppelingshuis als de afwijking meer dan 0,10 mm
bedraagt. Bij beschadiging van het schakelmechanisme moet het staartstuk worden ver-
vangen. Pers het naaldlager, indien dit was verwijderd, in de boring van het staartstuk
en druk vervolgens een nieuwe oliekeerring op zijn plaats. Controleer de werking van de
arrêteerkogel op de neutrale stand van de selecteurhefboom; vernieuw zonodig kogel en
veer na verwijdering van het opsluitplugje. Smeer het plugje in met vloeibare pakking al-
vorens dit aan te brengen.
Tik het achteruitasje, met de borgpenboringen in lijn, op zijn plaats in de linkercarterhelft,
olie de nieuwe verende borgpen in alvorens deze te monteren. Monteer tegelijk het
schakeltandwiel voor de achteruit en de bijbehorende schakelvorkas. Breng de arrêteerko-
gel en de veer voor deze schakelvorkas aan in de boring en sluit deze af met de plug, waar-
van de schroefdraad met vloeibare pakking is ingesmeerd. Aantrekkoppel: 1 m'kg. Plaats

Code bij de figuur op blz. 56.

1. borgveer;
2. priseas;
3. druklagerhuis;
4. borgveer en schotelveer;
5. vJiegwie/huis;
6. priseaskogellager met borgveer;
7. priseasnaaldlager;
8. olieslingerplaat en vulringen;
9. synchroniseerring 4e versnelling;
10. borgveer en schotelveer;
11. schakelvork 3e/4e versnelling;
12. synchronaaf;
13. 3e-versnellingstandwiel;
14. 4e-versnellingstandwiel;
15. synchroniseerring. 2e versnelling;
16. synchronaaf, le/2e versnelling;
17. synchroniseerveer en verbindingspen;
18. schakelmof le/2e versnelling;
19. lagerbus met kraag;

20. le-versnellingstandwiel;
21. vul ring;
22. kogellager met borgveer;
23. achteruittandwiel;
24. hoofdasmoer:
25. staartstuk;
26. hoofdas;
27. snelheidsmeteraandrijfworm en bronzen

ring (niet getekend);
28. achterste hoofdaslager;
29. oliekeerring;
30. voorste torentandwiellager;
31. vulring;
32. torentandwie/;
33. achterste torentandwiellager;
34. opsluitplaat;
35. achteruittandwiel op torentandwiel;
36. schotelveer en borgveer.
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de schakelvorkas in de stand neutraal. Keer de carterhelft om en laat de grote vergrendel-
stift in de daarvoor bestemde boring zakken, tot deze op de reeds gemonteerde schakel-
vorkas rust. Druk het ingeöliede pennetje in de schakelvorkas voor de derde/vierde
versnelling, houd de schakelvork voor de eerste/tweede versnelling (grootste) achter in
de carterhelft en de andere schakelvork vóór in de carterhelft, beide met' de vork naar
de voorzijde gekeerd, en schuif de schakelvorkas voor de derde/vierde versnelling door
de boringen in het carter en in de schakelvorken tot het voorste uiteinde van de as juist
nog de boring voor de arrêteerkogel vrij laat. Let op dat de schakelvorkas niet door de
verkeerde boring in de schakelvork voor de eerste/tweede versnelling is gestoken! Breng
veer en kogel aan in de boring, druk de kogel naar beneden met een dunne pen en schuif
de schakelvorkas op zijn plaats, in de neutrale stand. Zet de schakelvork vast op de as met
een nieuwe borgpen. Plaats de carterhelft in de normale stand en laat een arrêteerkogel
in de boring zakken, tot deze op het pennetje in de schakelvorkas voor de derde/vierde
versnelling rust. Schuif de schakelvorkas voor de eerste/tweede versnelling door de
boringen in carter en desbetreffende schakelvork, tot de middelste van de drie arrêteer-
gleuven in de as tegenover de arrêteerboring ligt; de as bevindt zich nu in de neutrale
stand. Breng de laatste kogel en veer aan, smeer de schroefdraad van de plug in met
vloeibare pakking en zet deze vast met 1 m'kg. Borg de schakelvork met een nieuwe borg-
pen.
Voor het uitvoeren van de noodzakelijke afstelwerkzaamheden worden de volgende
onderdelen op priseas, hoofdas en torentandwiel gemonteerd: Op de priseas: Een kogel-
lager, voorzien van een nieuwe borgveer, naar de kant van de motor gekeerd. Op de
hoofdas: Een tandwiel van de tweede versnelling, een synchronaafvoor de eerste/tweede
versnelling, gekraagde lagerbus voor het tandwiel van de eerste versnelling, kogellager
met ~ieuwe borgveer naar achteren gekeerd, tot het gereedschap behorende afstandsbus
ter vervanging van het tandwiel van de achteruit en nieuwe moer, die met 5,5 m'kg wordt
vastgezet; Op het torentandwiel : Beide lagers, buitenste loopring van achterste lager, een
achteruittandwiel, een nieuwe verende ring en een nieuwe borgveer. Let op dat bij het
oppersen van de lagers geen grotere kracht dan drie ton wordt aangewend. De uit te
voeren afstelwerkzaamheden zijn:
I afstelling van de synchroniseerring voor de vierde versnelling;
11 afstelling van de synchroniseerring voor de tweede versnelling;
111 afstelling van de voorspanning van de torentandwiellagers.

I Plaats het koppelingshuis ondersteboven, monteer de priseas en de rechter carterhelft;
zet de bouten met 2,75 m'kg vast. Breng het kaliber van de gereedschapset aan op de
plaats van het voorste torentandwiellager en plaats hierop de houder met de klokmicro-
meter. Laat de meetstift precies op de rand van de synchroniseerring rusten. Draai de
priseas rond en stel de meetklok op een gemiddelde waarde in op nul. Verschuif nu het
kaliber zodat de meetstift op het kaliber komt te rusten; de op de klok afgelezen waarde
geeft de dikte aan van de tussen het priseaslager en de vertanding van de vierde versnel-
ling te monteren vulringen. Rond de afgelezen waarde met 0,05 mm naar boven of naar
beneden af.

Voorbeeld: meteraflezing
afronden op
dikte olieslingerplaat
dikte te monteren vulringen dus

0,58 mm
0,60 mm
0,15 mm
0,45 mm

De vulringen zijn in de diktematen 0,15-0,20-0,25-0,30 en 0,35 mm verkrijgbaar; mon-
teer derhalve een vulring van 0,20 mm en van 0,25 mmo

11 Plaats de hoofdas in de carterhelft, met de borgveer in het lager rustend op de zitting
in de lagerboring, na het naaldlager in de priseas te hebben aangebracht. Monteer het
lange kaliber op de plaats van het voorste torentandwiellager, bevestig het verlengstuk
aan de meetstift van de meetklok en plaats de laatste met de houder op de achterwand
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van het carter, terwijl de verlengde meetstift op het kaliber rust. Stel de klok in op nul.
Verschuif de houder om de meetstift op de rand van de synchroniseerring voor de tweede
versnelling te kunnen plaatsen, rond de op de klok afgelezen waarde met 0,05 mm naar
boven of naar beneden af en stel een pakket vulringen samen waarvan de gezamenlijke
dikte met deze waarde overeenkomt. Deze vulringen moeten later tussen het middelste
lager van de hoofdas en de gekraagde lagerbus van het tandwiel van de eerste versnelling
worden gemonteerd. De vulringen zijn verkrijgbaar in de diktematen 0,15-0,20-0,25 en
0,50 mmo

111 Plaats het torentandwiel, met lagers, in de linker carterhelft en breng de rechter carter-
helft aan na daaruit de hoofdas en het kaliber te hebben verwijderd. Maak de helften aan
elkaar vast met vier bouten op de hoeken en draai deze bouten met de hand vast; monteer
de lageropsluitplaat en draai ook de vier inbusbouten handvast aan. Plaats de versnel-
lingsbak met de voorzijde naar boven en druk de loopring van het voorste torentandwiel-
lager geheel naar beneden met een passend stuk pijp, terwijl het torentandwiel wordt
gedraaid. Monteer vervolgens het koppelingshuis met 2 m'kg. Draai nu ook de bouten
van de carterhelften en de opsluitplaat vast. Verwijder het koppelingshuis. Controleer met
de micrometer of het pasvlak van de ene carterhelft niet meer dan 0,02 mm boven dat
van de andere helft uitsteekt en of de buitenste loopring van het voorste torentandwiel-
lager evenwijdig aan het pasvlak van het carter ligt; maximaal toelaatbare afwijking: 0,02
mmo Tik de loopring zonodig voorzichtig aan, maar zorg ervoor dat daarbij het torentand-
wiel niet zwaarder gaat draaien. Is dit laatste het geval, dan moet even de druk op beide
carterhelften worden weggenomen door de twee bouten aan de voorzijde van de bak los
te draaien en weer vast te zetten. Controleer de loopring nogmaals op evenwijdigheid aan
het pasvlak. Stel de meetklok in op nul en plaats deze vervolgens op de rand van de bak
zodat de meetstift op het pasvlak voor het koppelingshuis rust. Rond de van de meetklok
afgelezen waarde met 0,05 mm naar boven of naar beneden af en tel bij deze waarde 0,10
mm op voor de vereiste lagervoorspanning; hiermee is de dikte van de onder het voorste
torentandwiellager te monteren vulring bepaald. Deze vulringen zijn verkrijgbaar in de
diktematen 2,25 tot 3,25 mm, oplopend met 0,05 mmo Verwijder het torentandwiel, pers
het voorste lager van de tap, plaats een vulring van de berekende dikte met de afgeschuin-
de kant naar het tandwiel gekeerd op het torentandwiel en pers het lager weer op zijn
plaats.

Nadat aldus de dikte van de te monteren vulringen is bepaald kan tot verdere montage
van de versnellingsbak worden overgegaan. Verwijder de reeds op de hoofdas gemon-
teerde onderdelen onder een pers en monteer achtereenvolgens het tandwiel van de
tweede versnelling, de complete synchro voor de eerste/tweede versnelling. let hierbij
op de merktekens die bij de demontage gemaakt zijn! Verwijder het tandwiel van de eerste
versnelling, het naald lager, de gekraagde lagerbus, de desbetreffende vulringen. Pers het
lager, met de borgveer naar de achterzijde gekeerd, op zijn plaats. let op dat daarbij de
kracht de drie ton niet te boven gaat. Breng de lageropsluitplaat, met de geslepen zijde
naar het lager gekeerd, aan en monteer het tandwiel van de achteruit met de afgeschuinde
zijde van de vertanding naar achteren gekeerd. Draai een nieuwe moer op de hoofdas en
zet deze met 5,5 m'kg vast. Borg de moer. Pers vervolgens het wormwiel voor de snel-
heidsmeteraandrijving op zijn plaats.
Monteer op het andere uiteinde van de hoofdas achtere~nvolgens het tandwiel van de
derde versnelling en de synchronaaf voor de derde/vierde versnelling. Klem de hoofdas
rechtovereind in de bankschroef en breng een nieuwe verende ring en borgveer aan; klem
de borgveer goed aan met een combinatietang. Schuif de schakel mof overeenkomstig
de bij demontage gemaakte merktekens op de synchronaaf en schakel de derde versnel-
ling in.
Pers het kogellager van de priseas en monteer daarop achtereenvolgens de desbetref-
fende vulringen, de olieslingerplaat, het lager, met de borgveer naar de motor gekeerd,
een nieuwe verende ring en borgveer. Druk daarbij met passend gereedschap de verende
ring in en klem de borgveer goed aan. Controleer of het naald lager zich nog in de priseas
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bevindt en schuif de laatste op de hoofdas. Druk de schakel mof voor de derde/vierde
versnelling weer in de neutrale stand en plaats het torentandwiel, met het achteruit-
tandwiel door de opening in de opsluitplaat, op de hoofdas. Laat het geheel in de linker
carterhelft zakken, waarbij de schakelvorken in de schakelmoffen moeten aangrijpen.
Monteer de buitenste loopring van het voorste torentandwieilager, smeer de pasvlakken
van de carterhelften dun in met vloeibare pakking en breng de rechter helft aan. Draai
de bouten op de vier hoeken met 0,5 m.kg vast. Smeer het pasvlak van het koppelingshuis
eveneens in met vloeibare pakking en draai de zes bouten met 2,75 m.kg vast. Zet de
opsluitplaat met 1 m.kg vast. Draai de bouten op de vier hoeken van de versnellingsbak
weer los en geef enkele korte tikken met een houten hamer op de carterhelften terwijl de
priseas wordt gedraaid. Zet de vier bouten nu met 1,5 m.kg vast.
Controleer met de klokmicrometer of de ene carterhelft aan de achterzijde niet meer dan
0,02 mm boven de andere helft uitsteekt, smeer het pasvlak in met vloeibare pakking en
monteer het staartstuk, na daarin tevoren het naaldlager en de oliekeerring te hebben
aangebracht. Trek de selecteerhefboom naar achteren en zet bouten en moeren vast met
1,5 m.kg. Olie het naaldlager voor de hoofdas rijkelijk, smeer de bronzen drukring aan
beide kanten in met grafietvet en monteer de ring en de kruiskoppeling; draai de kruiskop-
pelingsbout met 3.5 m.kg vast. Ondersteun de kruiskoppeling op een houten blok en borg
de bout. Breng de overige vier bouten voor de bevestiging van de carterhelften aan en
zet deze vast. Monteer met een draaiende beweging de bus voor de snelheidsmeteraan-
drijving na een nieuwe en met olie ingesmeerde O-ring op de bus te hebben aangebracht.
Draai de borgbout aan en zet de contramoer vast. Plaats een rubber ring op de kogel bout
voor de koppelingshefboom en smeer deze in met vet. Smeer de huls waarover het
druklager schuift in met Molykote-vet en monteer de koppelingshefboom terwijl met een
schroevedraaier de klemveer achter de hefboom op de kogel bout wordt geleid. Schuif
.het druklager met de gevorkte zijde naar achteren op de huls, met de vork naar de kant
van de startmotor gekeerd; druk nu het lager rechtsom draaiend op de koppelingshef-
boom.
Breng de aftapplug aan en vul de versnellingsbak met de juiste hoeveelheid van de
voorgeschreven oliesoort; breng ook de vulplug aan en zet bei<':qpluggen met 2,75 m.kg
vast.

N.B.: Let er bij olieverversen van de versnellingsbak op dat de vul- en niveaucontroleplug
zich aan de rechter zijkant van de bak bevindt. Aan de linker zijkant bevindt zich nl. een
zeskante plug van 22 mm die gemakkelijk per vergissing voor de vulplug kan worden
aangezien.

Cardanas: De buisvormige cardanas is opgesloten in de cardanaskoker, welke aan de
achterbrug is verbonden en de stuwkracht via een kogelgewricht op de versnellingsbak
overbrengt. De cardanas is in het midden gelagerd. het lager is in rubber in de cardanasko-
ker geplaatst. Voor het demonteren van het middenlager is het gereedschap 80402Z
vereist, voor het monteren het gereedschap 8 0403Z. Olie vóór montage van het lager de
cardanaskoker aan de binnenzijde in en dompel het lager in motorolie.

Cardanaskoker: De cardanaskoker is voorzien van een bevestigingsoor voor de verste-
vigingsstangen die een driehoek vormen en met de achteras zijn verbonden. Vanaf
serienummers:
404 L (TW) 4 944 868
404 L (TH) 6894688
404 LD 7 222 290
is bij de Familiale en Break de plaats van het oor en de breedte ervan gewijzigd. De hoogte
tot de koker werd 7 mm groter (78 mm tot de hartlijn) en de breedte werd van 55 mm
in 45 mm gewijzigd. De onderdelen zijn als set onderling verwisselbaar.

Achteras/differentieel: De sedans hebben een wormaandrijving, de overige modellen een
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kroonwiel en pignon met hypoïdvertanding. Door de afwijkende constructie van beide
typen achterbrug worden ze afzonderlijk behandeld.

Type met worm en wormwiel: Wormaandrijving door middel van een stalen worm en
een bronzen wormwiel. Naargelang het wagentype en de toegepaste motor worden
verschillende overbrengingsverhoudingen toegepast; let hier dus op bij eventuele repara-
ties. De worm is op twee verstelbare kogellagers gelagerd, het differentieel op twee
verstelbare conische rollagers. De twee helften van het satellietenhuis zijn aan weerskan-
ten tegen het wormwiel gemonteerd, de twee differentieeltandwielen bevinden zich in
de satellietenhuishelften, de satellieten en de satellietenas in het wormwiel.

N.B.: Daar een wormaandrijving zeer hoge eisen aan de smeerolie stelt, is het van het
grootste belang dat uitsluitend de voorgeschreven transmissieolie voor de smering van
de achterbrug wordt gebruikt. Bijvullen met een andere dan de voorgeschreven oliesoort
is dan ook niet toegestaan.

Uit- en inbouwen van de achteras: Maak de schokbrekers en de panhardstang los van
de achteras, maak de handremkabels los van de wagenvloer en koppel de remslang los;
sluit de openingen af om verlies van remvloeistof te voorkomen. Maak de handremkabels
los van de uefboom en licht de wage an de achterzijde zover omhoog, tot de schroef-
veren weggenomen kunnen worden. Maak de uitlaatpijp los van het spruitstuk en van de
versnellingsbak, plaats een steun onder het koppelingshuis om te voorkomen dat de
motor op het stuurhuis kan komen te rusten, draai de bovenste bout van de versnellings-
baksteun los, evenals de twee moeren aan de onderzijde en laat de versnellingsbak ca.
45 mm zakken. Let op dat daarbij de motor niet op het stuurhuis rust. Maak vervolgens
de cardanaskoker los van de versnellingsbak, houd de koker vast en druk het geheel naar
achteren vrij van de versnellingsbak. Neem de achteras onder de wagen uit.
Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de versnellingsbak-
steun niet in aanraking komt met olie, vet of lak en maak de steun nimmer schoon met
trichlooraethyleen. Smeer het pasvlak van het kogelgewricht van de cardanaskoker vóór
montage in met vloeibare pakking. De schroefveren zijn voor links en rechts gelijk;
monteer de veren met het uiteinde van de onderste winding naar achteren gekeerd.
Vergeet niet tenslotte het remsysteem te ontluchten en bij te vullen.

Uit. en inbouwen van een steekas: Krik de wagen aan de achterzijde op en verwijder het
wiel en de remtrommel. Draai de vier bouten los waarmee de lagerhouder en de reman-
kerplaat aan de achterbrug zijn gemonteerd, bevestig het slaggereedschap aan de drie
wielbouten en tik de steekas uit de askoker. Monteer de speciale trekker 8 0507Z aan de
lagerhouder, klem het geheel in de bankschroef bij de daarvoor op de trekker aangebrach-
te verstevigingen, draai de schroef aan tot deze in de centreerboring van de steekas rust
en trek de lagerhouder, de oliekeerring, het kogellager en de opsluitring van de steekas
door de schroef van de trekker tegelijk met de steekas te verdraaien. Controleer het lager
op slijtage, evenals de oliekeerring; moet een nieuw lager worden gemonteerd, dan is
het noodzakelijk tevens de oliekeerring en de opsluitring te vervangen.
Lager en opsluitring moeten afzonderlijk, hetzij met het gereedschap 8 0517Z, hetzij onder
een pers, worden gemonteerd. Verpak het lager met vet alvorens dit te monteren; voor
het oppersen van de opsluitring moet een kracht van 900-1100 kg vereist zijn. Blijkt de
benodigde kracht te gering te zijn, dan moet een andere opsluitring worden gemonteerd.
Zorg ervoor dat het lager en de opsluitring geheel aanliggen.
Het inbouwen van de steekas geschiedt in omgekeerde volgorde van het uitbouwen.
Smeer de pasvlakken van lagerhouder en askoker in met vloeibare pakking en zet de
houder vast met 1-1,5 m'kg. Monteer de remtrommel en het wiel en draai dewielmoeren
met 6 m'kg vast bij sedans en met 8 m'kg bij de Familiale en Break.

Demontage van de achteras met wormaandrijving: Tap de olie af en demonteer de
cardanaskoker met de cardanas. Bouw de steekassen uit zoals boven beschreven en ver-
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wijder de remankerplaten, tezamen met remcilinders en remschoenen. Maak de linker
askoker los van het differentieelhuis en tik de koker zonodig los met een houten hamer.
Demonteer op dezelfde wijze de rechter askoker en het demontabele differentieellager-
deksel aan de rechter zijde van het differentieelhuis. Licht het complete differentieel uit
het huis en draai de zes wormwielbouten los; gooi de bouten weg daar deze geen tweede
keer mogen worden gemonteerd. Neem het differentieel uit elkaar maar houd de lagers,
de loopringen en de satelliethuishelften bij elkaar als de mogelijkheid bestaat dat deze
onderdelen weer kunnen worden gemonteerd. Verwijder ring en oliekeerring aan de voor-
zijde van de worm en het deksel aan de achterzijde. Dompel het differentieelhuis ver-
volgens in kokend water tot het geheel doorgewarmd is, plaats het daarna met de achter-
zijde naar boven op de van loden platen voorziene bankschroef, die tevoren in voldoende
mate is geopend om demontage van de worm mogelijk te maken. Demonteer de worm
door deze naar beneden uit het huis te tikken en pers zonodig de lagers van de worm.
Controleer na reiniging alle onderdelen en speciaal de lagers; vernieuw wat versleten of
beschadigd is.

Montage en afstelling: Indien het differentieel niet geheel uit de oorspronkelijke onderde-
len wordt samengesteld dienen de hieronder beschreven afstelwerkzaamheden zorg-
vuldig te worden uitgevoerd. Hiervoor is het gebruik van de gereedschapset 80505Z
vereist.
Olie de lagertappen van de worm in en pers hierop de twee lagers met behulp van een
passend stuk pijp dat op de binnenring wordt geplaatst. Let op dat de binnenste looprin-
gen met de gekraagde zijden naar elkaar toe zijn gekeerd. Monteer de tapeinden, indien
deze werden verwijderd, met vloeibare pakking in het differentieelhuis, de langste tapein-
den aan de rechter (open) zijde van het huis. Monteer op dezelfde wijze de vijf tapeinden
voor de bevestiging van de cardanaskoker, de langste aan de bovenkant. Dompel het dif-
ferentieelhuis in kokend water tot het tot een temperatuur van ca. 90°C is doorgewarmd
en tik de buitenste loopring van het desbetreffende differentieellager 1 mm diep in de
boring van het huis; breng op dezelfde wijze de andere loopring aan in het lagerdeksel.
Indien het hier de oorspronkelijke loopringen betreft moeten deze beslist weer op de
oorspronkelijke plaats worden gemonteerd. Plaats het differentieelhuis, met de voorzijde
van het huis naar boven, in de bankschroef voorzien van loden spanplaten en breng de
worm op zijn plaats. Monteer de stalen ring zonder de rubber ring en sluit de opening
af met een zelf gemaakt stalen plaatje, 10 cm in het vierkant en op de vier hoeken en in
het midden voorzien van een boring; zet het plaatje, dat volkomen vlak moet zijn, diago-
naalsgewijs vast met twee moeren. Keer nu het differentieelhuis om en tik met een pas-
send stuk pijp, die op de buitenste loopring van het achterste wormlager rust, de worm
terug tot deze stuit. Laat het differentieelhuis afkoelen en controleer of de worm zonder
te klemmen doch spelingvrij kan draaien. Bepaal als volgt de dikte van de onder het
achterdeksel van de worm te monteren vulringen: Plaats het tot de gereedschapset be-
horende kaliber op het pasvlak van het differentieelhuis voor het wormdeksel en meet
de diepte van de buitenste loopring ten opzichte van het pasvlak. Plaats nu het kaliber
met de tastpen op het pasvlak van het wormdeksel en meet de speling tussen de opstaan-
de rand van het deksel en de onderzijde van het kaliber. Hiermee is de dikte van de te
monteren vu/ringen bepaald; monteer de vulringen, waarvan de gezamenlijke dikte
overeenkomt met de gemeten speling, op het achterste worm lager, smeer het pasvlak
van het deksel in met vloeibare pakking en monteer dit, met de uitsparing naar links of
naar rechts gekeerd, zonder papieren pakking. Controleer of de worm nog zonderte klem-
men kan draaien. Keer het differentieelhuis om, verwijder het vierkante plaatje en monteer
de oliekeerring met de uitsparing horizontaal.
Plaats de differentieeltandwielen, voorzien van een drukring, in de satelliethuishelften,
plaats één van de twee helften op het wormwiel en let erop dat de gaten van 8 mm tegeno-
ver de uitsparingen liggen waarin de drukblokjes van de satellieten komen. Monteer de
satellieten met het asje en de drukblokjes in het wormwiel, plaats ook de andere satel-
liethuishelft op het wormwiel en zet het geheel vast met nieuwe bouten en moeren. De
boutkoppen moeten zich aan de gemerkte zijde van het wormwiel bevinden. Gebruik
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uitsluitend de speciale door Peugeot geleverde bouten en geen willekeurige handels-
bouten. Controleer of het differentieel gemakkelijk draait. De moeren worden niet ge-
borgd. Pers de differentieellagers op de lagertappen van het satellietenhuis indien de
lagers daarvan werden verwijderd, en wel op de oorspronkelijke plaatsen wanneer de
gebruikte lagers weer worden gemonteerd.
Plaats het differentieel vervolgens in het differentieelhuis, met de gemerkte zijde van het
wormwiel naar de open zijde van het huis gekeerd. Draai de worm om er zeker van te zijn
dat het wormwiel goed in de worm aangrijpt. Smeer de pasvlakken van differentieelhuis
en lagerdeksel in met vloeibare pakking en monteer het deksel met een papieren pakking.
Eén van de olieboringen in het deksel moet zich aan de onderzijde bevinden; in verband
hiermee is het lagerdeksel aan de rand van een nokje voorzien, dat tegenover de aftapplug
van het differentieelhuis moet komen te liggen. Plaats over drie van de acht tapeinden
een te ruime moer of de tot de gereedschapset behorende afstandsbusjes en zet het
lagerdeksel met drie moeren voorlopig vast. Keer het differentieelhuis om, zodat nu de
linker (gesloten) zijde boven ligt, en draai het differentieel zo, dat de boringen in het satel-
lietenhuis in lijn liggen met de openingen in het differentieelhuis. Plaats de ring van het
afstelgereedschap, met de twee uitsteeksels door genoemde boringen, op het huis en zet
deze vast met de houder. Keer het differentieelhuis vervolgens om zodat het nu op de
ring rust en monteer de van twee vleugelmoeren voorziene tweede klem op het lagerdek-
sel; draai de centrale bout zover aan tot de buitenste loopring van het differ"entieellager
spelingvrij op het lager rust. Niet forceren! Hiermee is het differentieel in de juiste positie
geplaatst; om deze situatie te handhaven moeten vulringen van de als volgt te berekenen
dikte tussen de buitenste loopringen en de opsluitplaten van de differentieellagers worden
aangebracht. Meet met het kaliber de diepte van de buitenste looprif)g ten opzichte van
het pasvlak van het lagerdeksel voor de opsluitplaat. Dezediepte moet nu geheel met vul-
ringen worden opgevuld. Verwijder de klem en plaats vulringen waarvan de gezamenlijke
dikte overeenkomt met de gemeten diepte op de buitenste loopring van het differentieel-
lager. Monteer de opsluitplaat met twee nieuwe borgplaten en borg de vier bouten, na
deze met 3-3,5 m'kg te hebben vastgezet. Keer het differentieelhuis om, vel"Vlfijderde ring
en de klem en breng de van twee vleugelmoeren voorziene klem aan om ook de buitenste
loopring van dit lager spelingvrij aan te drukken. Niet forceren! Bereken op dezelfde wijze
de dikte van de ook hier te monteren vulringen. Monteer de opsluitplaat met de uitge-
zochte vulringen. Verwijder de drie moeren waarmee het differentieellagerdeksel was
vastgezet; verdere montage geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage.

Demontage van de achterbrug met pignon en kroonwiel (hypoïd-vertanding): Voor
demontage, montage en afstelling van het differentieel dient men over de gereedschapset
80520 Y te beschikken.
Demonteer, nadat de achterbrug is uitgebouwd, de cardanaskoker met de cardanas en
beide achteraskokers en maak beide helften van het differentieelhuis van elkaar los, door
de zes bouten en vier moeren en alleen de voorste bouten van de lageropsluitplaten los
te draaien. Licht het achterste gedeelte van het differentieelhuis tezamen met het dif-
ferentieel van het voorste gedeelte en plaats dit ondersteboven op de werkbank. Tik
zonodig beide helften van elkaar los met een houten hamer.
Werk met een combinatietang de oliekeerringhouder los uit het voorste gedeelte van het
differentieelhuis. Plaats de tot de gereedschapset behorende pijpsleutel op de pignon-
moer en zet de sleutel vast op één van de vier tapeinden voor de bevestiging van de
cardanaskoker. Schuif vervolgens de daarvoor bestemde bus over de pignon, bevestig
er een passende sleutel aan en draai de pignon rechtsom uit de moer zonder tevoren de
borging te hebben verwijderd. Verwijder het gereedschap en de moer en druk de pignon
naar achteren uit het huis. Geen hamer gebruiken. Neem het voorste pignonlager uit het
huis, verwijder de vulring voor de afstelling van de lagervoorspanning en de afstandsbus
en pers het achterste lager van de pignon. Gebruik de speciale trekker om de buitenste
loopringen van de pignonlagers te verwijderen. Let op de onder de achterste loopring
gemonteerde vulringen en de dikke ring voor de afstelling van de pignondiepte.
Verwijder de opsluitplaten voor de differentieelIagers en de vulringen en licht het dif-
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ferentieel uit het huis. Houd opsluitplaten en vulringen bij elkaar als de mogelijkheid
bestaat dat het differentieel weer uit de oorspronkelijke onderdelen wordt samengesteld.
Maak het kroonwiellos van het satellietenhuis en verwijder het linker differentieeltandwiel
en de drukring. Bevestig de twee halve ringen van het gereedschap om het lager op het
kroonwiel en schroef via de boutgaten in het kroonwiel de vier poten in de twee halve
ringen. De laatste worden met twee inbusbouten, aantrekkoppel ca. 2 m.kg, aan elkaar
geklemd. Druk nu het kroonwiel onder een pers uit het diffentieellager en demonteer op
dezelfde wijze het andere lager; houd de lagers bij de desbetreffende opsluitplaten en vul-
ringen. Tik met een pen van 5 mm de borgpen voor de satellietenas weg en verwijder
de as, de satellieten met de drukringen, het rechter differentieeltandwiel met de drukring
uit het satellietenhuis. Maak alle onderdelen van het differentieel grondig schoon; gebruik
voor het reinigen van de pasvlakken, lagerboringen e.d. geen schuurpapier of een scherp
voorwerp. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Verhitten van het differentieel-
huis is niet toegestaan.

Belangrijk: Pignon en kroonwiel zijn gepaard en mogen nimmer afzonderlijk worden ver-
vangen. Bij beschadiging of slijtage aan één van beide onderdelen moet dus een complete
nieuwe set worden gemonteerd. Vernieuw in dat geval tevens de volgende onderdelen:
DifferentieelIagers, pignonlagers, vulringen, pignonmoer, kroonwielbouten, oliekeerring,
O-ring op keerringhouder en de papieren pakkingen voor de askokers.

Montage en afstelling: In verband met levensduur en geruisloosheid is een zorgvuldige
afstelling van de verschillende onderdelen van het grootste belang.
Controleer of het voorste lager gemakkelijk, doch zonder speling, op de pignon geschoven
kan worden en slijp de lagerzitting op de pignon zonodig af met fijn schuurpapier. Contro-
leer of het voorste uiteinde van de pignon volkomen vlak en glad is, daar hierop metingen
zullen worden verricht. Onderstaande afstelwerkzaamheden kunnen alleen dan achter-
wege blijven als het differentieel weer geheel uit de oorspronkelijke onderdelen, gemon-
teerd op de plaatsen waar deze bij demontage werden aangetroffen, kan worden samen-
gesteld en als het differentieel tevoren geruisloos werkte.
Pers het achterste lager op de pignon tot deze geheel tegen de schouder aanligt; bespuit
de lagerzittingen in het differentieelhuis met Molykote 321 en monteer de loopring voor
het achterste pignonlager met de dikke vulring in het differentieelhuis, tegelijk met de
loopring van het voorste lager, met behulp van het speciale gereedschap dat daarbij met
14 m'kg wordt aangedraaid. Smeer de pignonlagers uitsluitend met motorolie en breng
de pignon aan in het huis. Schuif vervolgens de afstandsbus en het voorste lager op de
pignon en draai de moer met 1 m'kg vast. Draai de pignon ca. tienmaal rond in beide
richtingen en trek de moer met 1 m'kg na. Plaats het differentieelhuis rechtovereind en
breng het afstelkaliber aan in de boringen van de differentieelIagers; zet het kaliber vast
met het bijbehorende brugstuk en zorg ervoor dat aan beide kanten de speling tussen
kaliber en pasvlak van het differentieelhuis gelijk is. Maak de tastpen van het kaliber los
en laat deze op de pignonkop rusten. Plaats de klokmicrometer met de steun op het kaliber,
zodat de meetstift op de tastpen rust. Stel de hoogte van de meetklok in de steun zo af,
dat de kleine wijzer bijv. op 3 staat en verdraai de schaal om de °tegenover de grote wijzer
te plaatsen. Verschuif nu de micrometer zodat de meetstift op het kaliber komt te rusten;
de door de meetklok aangewezen waarde geeft de diepte van de tastpen aan. Noteer deze
waarde. GéJna welke waarden op de pignonkop zijn aangegeven. De ene waarde, vooraf-
gegaan door een letter, is het paringsnummer, dat ook op het bijbehorende kroonwiel
moet voorkomen; de andere waarde, variërend van -10 tot +20, waarbij alleen wordt
aangegeven als de waarde negatief is, dient voor de bepaling van de vulringdikte in ver-
band met de gewenste pignondiepte. De door de laatste waarde aangegeven werkelijke
waarde kan gemakkelijk in de tabel worden nagegaan. De werkelijke waarde dient nu van
de door de meetklok aangegeven waarde te worden afgetrokken, waarmee, in honderd-
sten millimeters, de dikte van de onder de buitenste loopring van het achterste pignon-
lager te monteren vulringen is verkregen. Rond het bedrag zonodig met 0,05 mm naar
boven of beneden af en stel een pakket vu/ringen van de juiste dikte samen. Verwijder
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Achteras/differentieel, pignon en kroonwiel.
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het kaliber, de klokmicrometer en de pignon. Zie voor het berekenen van de vulringdikte
de tabel en onderstaand rekenvoorbeeld:

Voorbeeld: meteraflezing 67
waarde op pignonkop -4, staat voor _ ~ (zie tabel)

41
dikte van de te monteren vulringen dus 0,40 mm (afgerond).

Tabel

waarde op pignonkop
-10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

werkelijke waarde
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Code bij de figuur op blz. 66.

1. oliekeerring; 14. vulring voor differentieellagervoorspan-
2. oliekeerringhouder; ning;
3. O-ring; 15. differentieellageropsluitplaat;
4. pignonmoer; 16. satellietenhuis;
5. voorste pignonlager; 17. steekas;
6. vulring voor lagervoorspanning; 18. differentieeltandwiel;
7. afstandsbus; 19. differentieellager;
8. achterashuis; 20. drukring;
9. afstandsring 1,5 mm; 21. satelliet;
10. vulringen voor pignondiepteafstelling; 22. drukring;
11. achterste pignonlager; 23. satellietenas;
12. pignon; 24. differentieelhuisdeksel;
13. borgpen; 25. kroonwiel.
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Verwijder het voorste pignonlager en de afstandsbus en smeer één spiebaanvertanding
van de pignon over de volle lengte in met een kleurstof. Monteer de afstandsbus en het
lager weer en zet de moer met 28 m'kg vast. Klem hiertoe de tot de gereedschapset be-
horende pijpsleutel in de bankschroef en draai de pignon met een momentsleutel in de
moer. Bevestig het verlengstuk aan de meetstift van de klokmicrometer, plaats de pignon
rechtovereind op de pignonkop en plaats boven op de pignon (voorzijde) de meetklok met
steun zodanig, dat de verlengde meetstift zich tegenover de gekleurde spiebaanvertan-
ding bevindt en op het vlakke gedeelte van de pignonmoer rust. Stel de meetklok in op
bijv. 1,0 en leg deze voorzichtig terzijde. Verwijder de loopring van het achterste pignon-
lager uit het huis en breng deze weer aan met de dikke vulring en het zojuist samengestel-
de pakket vulringen; druk de loopring met 14 m'kg aan met het gereedschap. Draai de
moer van de pignon en verwijder het voorste lager, schuif de pignon vanaf de achterzijde
op zijn plaats in het differentieelhuis, breng de afstandsbus, het lager en de moer weer
aan en zet de laatste met 1 m'kg vast. Draai de pignon ca. tienmaal in beide richtingen
rond en trek de moer met 1 m'kg na. Plaats de meetklok weer op het voorste uiteinde van
de pignon, met de meetstift tegenover de gemerkte spiebaanvertanding rustend op het
vlakke gedeelte van de moer en noteer de van de meetklok afgelezen waarde. Door hiervan
de eerder afgestelde waarde (1,0), vermeerderd met 0,06 af te trekken, verkrijgt men de
dikte van de tussen afstandsbus en voorste pignonlager te monteren vulring. Deze vul-
ringen zijn verkrijgbaar in de diktematen 6,04 tot 7,33 mm, oplopend met 0,03 mmoRond
de gemeten waarde zonodig af tot de dikte van de vulring, die deze waarde het dichtst
benadert.

Voorbeeld: op meetklok afgelezen waarde 7,86
meetklok was afgesteld op 1,0
verschil - 6,86
aftrekken _ 0,06
dikte te monteren vulring 6,80 mm

Monte'er de vulring die deze waarde het dichtst benadert, dus van 6,79 mm dik. Monteer
nu definitief de pignon, met een vulring van de juiste dikte tussen de afstandsbus en het
voorste lager, in het differentieelhuis en draai de nieuwe moer met 28 m'kg vast. Draai
de pignon met een passende sleutel rond (met de hand is dit niet meer mogelijk) om de
lagers de gelegenheid te geven zich te zetten. Plaats het differentieelhuis ter controle
rechtovereind, breng het kaliber weer aan in de lagerboringen en controleer met een
voelermaat of de speling tussen beide uiteinden van het kaliber en het pasvlak van het
huis gelijk is. Laat de tastpen van het kaliber op de pignonkop rusten en meet met de klok-
micrometer de diepte van de tastpen. De door de meetklok aangegeven waarde moet nu
gelijk zijn aan de desbetreffende waarde (26) in de rechter kolom van de tabel, met een
maximaal toelaatbare tolerantie van +0,05 en -0,03 mmo Verwijder het kaliber en borg
de pignonmoer op vier plaatsen.
Tik de oliekeerring in de houder, breng de O-ring aan op de buitenkant van de houder,
olie deze ring en de lip van de keerring in, steek de beschermhuls in de keerring en monteer
het geheel in het differentieelhuis. Trek de huls met een draaiende beweging weg terwijl
daarbij de keerringhouder wordt tegengehouden.
Olie de onderdelen van het differentieel in, plaats een nieuwe drukring, met de gegroefde
zijde naar de kant van het differentieeltandwiel gekeerd, in het satellietenhuis en breng
ook het differentieeltandwiel aan. Monteer vervolgens de satellieten met de drukringen
en de satellietenas en borg de as met een nieuwe borgpen, die niet buiten het satellieten-
huis mag uitsteken. De satellieten en satellietenas zijn in de loop van de produktie gewij-
zigd. In de eerste uitvoering hebben de satellieten een smeergroef, terwijl de as geen
speciale oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. In de tweede uitvoering is de smeer-
groef komen te vervallen en heeft de satellietenas een bruingekleurd oppervlak tenge-
volge van een speciale behandeling.
Onderlinge verwisselbaarheid beperkt zich tot de mogelijkheid van montage van een
satellietenas van de tweede uitvoering met satellieten van de eerste uitvoering.
Plaats het kroonwiel, met de vertanding naar boven, op de werkbank en monteer de
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drukring, het differentieeltandwiel en het satellietenhuis; draai de acht bouten, zonder
ringen, met de hand vast. Klem het satellietenhuis in de bankschroef met zachte bekken
en draai de bouten kruiselings en gelijkmatig met 7 m'kg vast. Controleer bij montage
van nieuwe differentieelIagers of deze goed schoon en droog zijn. Pers de lagers op het
satellietenhuis en smeer de lagers rijkelijk met motorolie.
Smeer het pasvlak van het differentieelhuis in met vloeibare pakking en de zittingen voor
de buitenste loopringen met motorolie. Plaats het differentieel met de complete lagers
in het voorste gedeelte van het differentieelhuis, breng het achterste gedeelte aan en zet
dit met de vier moeren, met nieuwe ringen, met 0,8 m'kg vast. Monteer aan de linker kant,
dus de kroonwielzijde, de opsluitplaat voor het lager zonder vulring en draai de vier
bouten, met nieuwe ringen, vast met 0,8 m'kg.
Draai de vier moeren waarmee het achterste gedeelte van het differentieelhuis is be-
vestigd los en met de hand weer vast. Plaats het differentieel op de linker zijde, breng het
aandrukgereedschap aan zodat het drukstuk op de buitenste loopring van het differen-
tieellager rust en druk de loopring aan door de schroef met de hand stevig aan te draaien
(niet forceren I). Draai de pignon vijfmaal in beide richtingen rond, geef enkele korte tikken
met een houten hamer op het huis en controleer of het aandrukgereedschap nog onder
spanning staat. Draai nu de vier moeren van het achterste gedeelte van het differentieel-
huis met 0,8 m'kg vast. Plaats het differentieel in de normale stand, ontvet met een in
trichloorethyleen gedrenkte doek de rand van de lagerzitting van het kroonwiel, binnen
de opsluitplaat, en breng op deze rand een radiaal streepje aan, midden boven en in lijn
met de naad tussen beide differentieelhuishelften. Monteer het gereedschap voor het
meten van de tandspeling tussen pignon en kroonwiel in'het differentieel, in een hori-
zontale stand en met de pijl tegenover het merkstreepje. Draai de centrale bout vast en
breng de klokmicrometer met de steun aan, zodat de meetstift haaks op het gevlakte
uiteinde van de staaf rust, tussen de twee streepjes. Draai nu de pignon voorzichtig
linksom tot de kleine wijzer van de meetklok op 5 staat en stel de schaal op O. Oefen daarbij
met de hand een lichte tegendruk uit op het uiteinde van de staaf, tegenover de zijde van
de meetklok. Druk de staaf vervolgens voorzichtig naar beneden tot het differentieel door
de pignon wordt tegengehouden. Deze bewegingsvrijheid van het differentieel wordt
veroorzaakt door de tandspeling tussen pignon en kroonwiel; lees de grootte van deze
speling af van de meetklok en noteer deze waarde. Herhaal deze handeling door het
gereedschap achtereenvolgens met de drie andere merktekens tegenover het aange-
brachte merkstreepje te plaatsen en noteer steeds de afgelezen waarden, waarbij de
micrometer elke keer op 5 en °moet worden ingesteld. Verdraai het gereedschap linksom
van de ene stand naar de volgende. Bepalend voor de berekening van de vulringdikte zijn
nu de grootste en de kleinste van de vier waarden. Het verschil tussen beide waarden mag
niet groter zijn dan 0,10 mm; neem zonodig de oorzaak van een te groot verschil, bijv.
vuil of een onjuiste montage, weg en voer opnieuw de boven beschreven metingen uit.
Door van de kleinste waarde 0,10 mm af te trekken en dit bedrag zonodig met 0,05 mm
naar boven of beneden af te ronden verkrijgt men de dikte van de onder de linker opsluit-
plaat te monteren vulringen. De vulringen zijn in de diktematen 0,05-0,10-0,20-0,40 en
0,5'0en 1,00 mm verkrijgbaar.

Voorbeeld: kleinste van meetklok afgelezen waarde 0,97 mm
0,10 mm aftrekken 0,10 mm

0,87 mm
afronden op 0,85 mm

monteer dus een vulring van 0,05 mm, 0,10 mm, 0,20 mm en van 0,50 mm

Verwijder het afstelgereedschap, de micrometer en de opsluitplaat, en draai de centrale
schroef van het aandrukgereedschap los. Monteer de linker opsluitplaat met de uitge-
zochte vulringen; draai de vier bouten, met nieuwe ringen, vast met 0,8 m'kg.
Ten slotte dienen de differentieel lagers nog onder de juiste voorspanning te worden
gebracht. Ga hiervoor als volgt te werk: Plaats het differentieel weer op de linker zijde
en draai de schroef in het aandrukgereedschap met de hand stevig vast, terwijl de pignon
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wordt gedraaid. Plaats de klokmicrometer met de van een vlakke onderzijde voorziene
houder op het differentieelhuis, met de meetstift rustend op de buitenste loopring van
het lager. De houder moet zich opzij van de naad tussen de differentieelhuishelften be-
vinden. Stel de meetklok in op bijv. 1,0 en plaats het geheel vervolgens op de geslepen
bovenzijde van het grote kaliber voor de afstelling van de pignondiepte. Devan de meet-
klok afgelezen waarde, verminderd met de oorspronkelijke afstelling van de meetklok
(1,0). geeft de diepte van de loopring in het differentieelhuis aan. Voeg bij deze waarde
nog 0,25 en noteer de aldus berekende waarde. Plaats vervolgens de houder met de
micrometer op de opstaande rand van de rechter opsluitplaat, met de meetstift rustend
op het pasvlak naast de rand. Stel de meetklok in op bijv. 1,0 en bepaal de hoogte van
de opstaande rand door de meetklok weer op het kaliberte plaatsen. Trek de oorspronkelij-
ke meterafstelling (1,0) van de door de meetklok aangegeven waarde af en noteer ook
deze waarde. Door nu de laatste waarde van de eerder genoteerde waarde af te trekken
verkrijgt men de dikte van de onder de rechter opsluitplaat te monteren vulring. Rond het
bedrag zonodig met 0,05 mm naar boven of beneden af.

Voorbeeld: eerste meteraflezing
oorspronkelijke afstelling

0,25 bijtellen
eerst genoteerde waarde

2,32 mm
1,00 mm
1,32 mm

+ 0,25 mm
1,57 mm

tweede meteraflezing 2,54 mm
oorspronkelijke afstelling 1,00 mm
tweede genoteerde waarde 1,54 mm
beide genoteerde waarden van elkaar
aftrekken 1,57 mm

1,54 mm
0,03 mm

afronden op 0,05 mm
onder de rechter opsluitplaat moet dus een vulring van 0,05 mm dikte
worden gemonteerd.

Monteer de rechter opsluitplaat met een vulring van de berekende dikte en zet de vier
bouten voorzien van nieuwe ringen, vast met 0,8 m'kg. Zet tenslotte de acht bouten van
de opsluitplaten en de vier moeren van de achterste differentieelhuishelft in onderstaande
volgorde definitief met 3,5 m'kg vast: eerst de twee voorste bouten van de linker opsluit-
plaat, vervolgens die van de rechter opsluitplaat, de twee moeren rechts achter, de twee
moeren links achter, de twee achterste bouten van de linker opsluitplaat en ten slotte die
van de rechter opsluitplaat. Draai de vier moeren aan de achterzijde van het differentieel
weer los en tik de achterste helft van het differentieelhuis precies in lijn met de voorste
helft, zodat de pasvlakken voor de askokers volkomen vlak zijn. Draai daarna eerst de twee
rechter moeren en dan de twee linker moeren met 3,5 m'kg vast. Draai het differentieel
enkele malen in beide richtingen rond. Meet ter controle de tandspeling tussen pignon
en kroonwiel met behulp van het gereedschap en de klokmicrometer; deze speling moet
0,20 mm bedragen, met een tolerantie van +0,05 en -0,02 mmo In geen geval mag de
tandspeling minder dan 0,18 mm bedragen, terwijl de maximaal toelaatbare speling de
0,22 mm niet te boven mag gaan. Breng de resterende zes bevestigingsbouten van beide
differentieelhuishelften aan met 1 m'kg en monteer de askokers, met een papieren pak-
king, met 1,8 m'kg. Monteer de cardanas en de cardanaskoker met 5,5 m'kg. Vergeet niet
de achterbrug met de juiste hoeveelheid van de voorgeschreven transmissieoliete vullen;
zie hiervoor onder Smering en onderhoud.
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CHASSIS

Bodemplaat/carrosserie: Bodemplaat en carrosserie zijn uit verschillende eenheden op-
gebouwd en tot één geheel samengelast, de zgn. monoconstructie.

Bodemplaatrichtmaten: Voor het controleren en richten van de bodemplaat moet van de
speciaal hiervoor geconstrueerde bank met verstelbare mallen gebruik worden gemaakt.
Richtmaten worden niet door de fabrikant opgegeven.

Voorwielvering: Onafhankelijke voorwielvering door middel van MacPherson-voorveer-
elementen die tevens als fusee dienst doen, driehoekige wieldraagarmen en een stabilisa-
torstang. De schokbrekers zijn van het hydraulische dubbelwerkende telescooptype. Aan
de onderzijde van het veerelement is de astap voor de bevestiging van de wielnaaf
geconstrueerd. Boven is het veerelement in rubber aan de carrosserie bevestigd, onder
is het element door middel van een kogelgewricht met de wieldraagarm verbonden. De
wieldraagarmen zijn aan de binnenzijde in rubber bussen gelágerd. Het wagengewicht
wordt in het veerelement opgenomen door een onder de onderste veerschotel gemon-
teerd naald lager. De schroefveren zijn met betrekking tot hun veerkarakteristiek in klassen
ingedeeld, gemerkt met een kleurmerk. Monteer steeds aan weerszijden van de wagen
veren van dezelfde klasse.

Uit- en inbouwen van de voortraverse: Plaats de wagen aan de voorzijde op bokken zodat
het wagengewicht niet meer op de voorwielvering rust en licht de motor met een takel
een weinig op om de motorsteunen los te kunnen maken. Draai de twee bouten los
waarmee het stuurhuis aan de voortraverse is bevestigd, verwijder de twee lagerbouten
van de wieldraagarmen, maak de remleiding los van de traverse, verwijder de zes bouten
en neem de traverse onder de wagen uit.
Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen; monteer de voortra-
verse met 5,5 m.kg aan de wagen en het stuurhuis met 4 m.kg aan de traverse. Alvorens
de nieuwe lagerbouten van de wieldraagarmen geheel op hun plaats te tikken en de
moeren met 8,5 m.kg vast te draaien, moet de voorwielvering onder een zodanige belas-
ting worden gebracht, dat een stuk hout met een dikte van 21 mm, aan beide kanten van
de wagen, tussen het stootrubber op de wieldraagarm en de voortraverse, juist klem zit.
Alleen in deze stand van de wieldraagarmen mogen de lagerbouten op hun plaats worden
getikt en moeten de moeren met het voorgeschreven aantrekkoppel worden vastgezet.
Hierdoor wordt voorkomen dat de rubber lagerbussen aan te grote mate van verwringing
worden blootgesteld en vroegtijdig onbruikbaar raken. Vergeet niet de moeren te borgen.
Maak de motorsteunen aan de traverse vast.

Uit- en inbouwen van een halve voorwielvering: Plaats de wagen aan de voorzijde op
bokken. Verwijder het desbetreffende voorwiel, wip het naafdopje los en draai de naaf-
moer los, waarna de remtrommel tezamen met de wielnaaf van de fuseetap kan worden
geschoven. Bij wagens met schijfremmen moet de remklauw worden losgenomen. Maak
de remankerplaat los zonder de remslang los te koppelen maar let op dat niet per ongeluk
het rempedaal wordt ingetrapt. Koppel de spoorstang los van de fuseearm met behulp
van een trekker, koppel de stabilisatorstang los en maak de wieldraagarm aan voor- en
achterzijde los. Verwijder de drie bouten van de bovenste bevestiging van het veerelement
en neem de halve voorwielvering in zijn geheel onder de wagen uit. Verwijder de rubber
ring van het voorste draaipunt van de wieldraagarm.
Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen, met inachtneming van de
volgende punten: het waterafvoergaatje in de veiligheidsschotel boven aan het veereIe-
ment moet naar de kant van de motor zijn gekeerd; zet de drie bouten met 1,25-1,50 m.kg
vast en breng de speciale plug aan. Bevestig de wieldraagarm voor en achter aan de
wagen maar tik de bouten nog niet geheel op hun plaats. Indien in het voorste draaipunt
een rubber ring was gemonteerd moet deze weer worden aangebracht. De boutkoppen
van de lagerbouten van de wieldraagarm moeten zich aan de voorzijde bevinden. Het
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Halve voorwielvering.
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definitief vastzetten van de draaipunten mag pas geschieden nadat het wagengewicht
weer op de voorwielvering is geplaatst. Bevestig de stabilisatorstang aan de wieldraagar-
men. Monteer de vetkeerplaat en de remankerplaat met 5,5-6,5 m'kg en controleer of
de bovenste bout niet op het veerelement vastloopt en borg de bouten met een center-
punt. Sluit de naad tussen fusee en vetkeerplaat af met een reepje festinol of een dergelijk
afdichtmateriaal en monteer de remtrommel met de wielnaaf; draai de naafmoer met 3'kg
aan, en vervolgens met 1 m.kg na de moer eerst te hebben losgedraaid. Borg de moer.
Breng het naafdopje aan, gevuld met het voorgeschreven wiellagervet, en monteer het
voorwiel met 6 m.kg. Plaats de wagen weer op de wielen en belast de wagen aan de voor-
zijde tot een tussen het stootrubber op de wieldraagarm en de voortraverse gestoken
blokje hout van 21 mm juist vastgeklemd wordt. Tik pas nu de lagerbouten van de wiel-
draagarm op hun plaats en draai de moeren met 8,5 m'kg vast. Hiermee wordt voorkomen
dat de rubber lagerbussen aan te grote mate van verwringing worden blootgesteld. Borg
de twee moeren. Sluit de spoorstang met 5-5,5 m'kg aan op de fuseearm en borg de
moer. Ontlucht de remmen indien de remslang was losgekoppeld en controleer de voor-
wieluitlijning.

Demontage van een veerelement: Klem het veerelement. nadat dit is uitgebouwd, voor-
zichtig in de bankschroef en druk de veer met behulp van de veerspanner een weinig
samen. Draai de centrale moer aan de bovenzijde van het veerelement los en verwijder
de veerspanner met de ertussen geklemde onderdelen. Verwijder de lagernaalden en
draai met een speciale pijpsleutel de kartel dopmoer 16s.Trek de zuigerstang langzaam
naar boven uit het element om te voorkomen dat de olie eruit spuit en verwijder aldus
de zuigerstang met de daaraan bevestigde onderdelen. Verwijder de afdichtring voor het
naaldlager. Keer het element om en laat de vloeistof weglopen. Verwijder de cilinder en
het bodemventiel, klem het veerelement ondersteboven in de bankschroef en tik met een
hamer en een dunne drevel het materiaal voor borging van de moer van het kogelgewricht
terug. Verwijder de moer, de onderste cup en draai de moer die de bovenste cup en de
kogel opsluit los. Tik de wieldraagarm met een houten hamer los van het veerelement
en verwijder de kogel met de nyloncup en de rubberstofkap. Maak beide delen van de
wieldraagarm van elkaar los en verzamel de twee rubberbussen met sluitring- en drukring.
Ontspan zonodig de veerspanner en verwijder de veer, de rubberstofhoes en de veerscho-
tels. Reinig alle onderdelen grondig, ook het inwendige van de schokbrekercilinder en
controleer de zuigerstang met de daarop geschoven onderdelen op slijtage. Indien de
laatste weer kunnen worden gemonteerd dienen alle rubber pakkingringen te worden
vernieuwd. Door de lagerbus over de zuigerstang te schuiven kan men vaststellen of de
zuigerstang gesleten of verbogen is; monteer zonodig een nieuwe zuigerstang.

Montage van een veerelement: Afhankelijk van de reparatie c.q. het slijtagebeeld der
onderdelen kunnen zich twee gevallen voordoen, nl.:
a. Montage van een gebruikte schokbreker in een nieuw veerelement en nieuwe fusee.

1. plug';
2. rubberlager;
3. aanslag huls;
4. schroefveer;
5. huls;
6. rubber stofhoes;
7. stofringhouder;
8. stofri ng;
9. stalen ring;
10. veer;
11. hulsmoer;
12. afdichtring;
13. zuigerstanggeleider;
14. onderste veerschotel;

Code bij de figuur op blz. 72.

15./ afdichtring voor 17;
16.'
17. druklager met loopring;
18. aanslagbuis;
19. zuigerstang;
20. compressieklep;
21. zuiger;
22. moer;
23. schokbrekercilinder;
24. veerelementcilinder;
25. bodemventiel;
26. fuseearm;
27. naafdop;
28. naafmoer;

29. drukring;
30. afdichtring;
31. buitenste wiellager;
32. wielnaaf;
33. binnenste wiellager;
34. vetkeerri ng;
35. remschijf;
36. montageplaat;
37. spatplaat;
38. stofkap;
39. fuseekogel ;
40. reactiearmbevestiging;
41. wieldraagarm;
42. stootrubber.
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b. Montage van een nieuwe schokbreker in een gebruikt veerelement en gebruikte fusee.
let er bij het eerstgenoemde geval op dat de zuigerstang niet verbogen is of groeven
vertoont. Vervang ook alle rubber afdichtringen en smeer ze met talkpoeder alvorens ze
te monteren.
Schuif op de zuigerstang, voorzien van de schokbrekeronderdelen, achtereenvolgens de
aanslaghuls, de zuigerstanggeleider (voorzien van de afdichtring) gevolgd door de druk-
veer, de stalen ring met de bolle zijde naar de drukveer gekeerd en de stofring.
Smeer de groeven van de stofring met Molykote.
Plaats hier de stofringhouder overheen. Druk de stofring er goed in aan en schuif de
zuigerstang langzaam in de schokbrekercilinder; plaats de laatste op de zuigerstang-
geleider, vul de buitencilinder met 350 cm3 schokbrekervloeistof en laat het geheel er
langzaam in zakken.
Druk de stofringhouder aan, plaats de pakkingring over de kraag en plaats daaroverheen
de hulsmoer om het geheel op te sluiten.
Zet de hulsmoer vast met 6-7 m'kg.
Controleer de werking van de schokbreker door de zuigerstang op en neer te bewegen
en deze om zijn as te draaien en laat de zuigerstang daarna in de bovenste stand staan.
Plaats nu de afdichtring voor het naaldlager op de buitenrand van de montagekraag van
het veerelement met de open zijde naar beneden gekeerd. Verpak het naaldlager met vet.
Plaats eèrst de loopring ervan op de kraag, gevolgd door het naaldlager.
Vul de holte met vet en plaats de veerschotel op het veerelement. Druk de afdichtring voor
de veerschotel op de montagekraag en schuif de rubber stofhoes over de zuigerstang op
zijn plaats.
Schuif de stalen kap op de zuigerstang en breng de schroefveer op zijn plaats. Plaats het
rubber lager en de aanslaghuls op de schroefveer en span de schroefveer met een pas-
sende veerspanner zodat de zuigerstangmoer kan worden gemonteerd.
Zet deze vast met een aantrekkoppel van 4,5 m'kg. Verwijder de veerspanner. Draai het
veerelement om in de bankschroef.
Druk de rubber stofkap van het onderste fuseedraaipunt op het tapse bouteinde, vul de
holte met multipurposevet.
Steek de wieldraagarm voorzien van de cup met afgeschuinde rand over het tapse bout-
einde en monteer de kogelconus.
Zet de nieuwt1 moer vast met 4-5 m'kg en borg deze op de twee daarvoor bestemde
plaatsen. Plaats de onderste nyloncup in de boring en monteer de hulsmoer, voorzien van
een smeernippel.
Houd het geheel in een zodanige stand dat de draagarm met de boring van het kogeldraai-
punt in de hartlijn van het veerelement ligt en zet de hulsmoer vast met een aantrekkoppel
van 0,75 m'kg. Borg de hulsmoer in de daartoe aangebrachte uitsparingen.
Smeer het kogeldraaipunt met vet door.
Monteer als volgt de beide delen van de wieldraagarm aan elkaar: Steek op de lagertap
van het voorste deel achtereenvolgens de drukring, een komvormige sluitring en een rub-
ber bus en schuif dit in de boring van het achterste gedeelte van de wieldraagarm. Breng
de andere bus van het silent-bloc met de komvormige sluitring aan en draai de moer met
de hand vast.
Het veerelement kan nu worden ingebouwd; zie hiervoor onder Uit- en inbouwen van
een halve voorwielvering.
Bovengenoemde, met de hand vastgedraaide, moer mag pas met het voorgeschreven
koppel worden vastgezet nadat het wagengewicht weer op de voorwielvering rust.

Voorwielafstelling: Een juiste afstelling van de voorwielen is in verband met de besturing,
de wegligging en de bandenslijtage van het grootste belang. De verschillende metingen
moeten worden uitgevoerd met de wagen op een vlakke, horizontale vloer of op een uit-
lijnapparaat, met de voorwielen in de stand rechtuit en de banden, die in gelijke mate
gesleten moeten zijn, op de voorgeschreven spanning. Veer de wagen enige malen door
alvorens de metingen te verrichten. Indien van optisch meetgereedschap gebruik wordt
gemaakt, dienen de aanwijzingen van de fabrikant nauwkeurig te worden opgevolgd.
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Controleer bij afwijkingen in de voorwielafstelling de onderdelen van de voorwielvering
en wel vooral de silent-blocs van de wieldraagarmen op beschadiging en vervorming;
vervang de onderdelen die daarvoor in aanmerking komen. Voor het afstellen van het
toespoor is alleen de linker spoorstang in lengte verstelbaar uitgevoerd. Dezespoorstang
is hiertoe op een in de tandheugel gemonteerde kogelbout geschroefd. Door nu de borg-
moer los te draaien en de kogel bout in of uit de spoorstang te draaien kan het toespoor
op de juiste waarde worden afgesteld. Eén omwenteling van de kogel bout geeft een
spoorverandering van 3 mmo Plaats het stuurwiel weer in de middenstand door dit met
een speciale trekker van de stuuras los te maken en vervolgens in de juiste stand te
monteren. Zie ook onder Stuurinrichting. Zie voor de gegevens betreffende de voor-
wielafstelling onder Specificaties.

Voorwielnaven: De voorwielen zijn op twee nastelbare kogellagers van ongelijke diame-
ter gelagerd. De remtrommel is met drie kruiskopschroeven en met de drie wiel moeren
aan de voorwielnaaf bevestigd en moet na demontage weer in de oorspronkelijke stand
op de naaf worden gemonteerd. Merk dus de remtrommel en de naaf alvorens de rem-
trommel te verwijderen. Naaf en lagers moeten vóór montage van 100 g vet van de
voorgeschreven soort worden voorzien; vul het naafdopje met 15g van dezelfde vetsoort.
Draai de naafmoer, na montage van de naaf op de astap, eerst met 3 m.kg vast, draai de
moer vervolgens los en daarna weer definitief vast met 1 m.kg. Borg de naafmoer zorg-
vuldig.

Stuurinrichting: De stuurinrichting is van het tandheugeltype; de speling tussen tand-
heugel en rondsel wordt automatisch door middel van een druktaats op een bepaalde
waarde gehouden. De linker spoorstang is op een in het uiteinde van de tandheugel
gemonteerde kogel bout geschroefd, de rechter spoorstang is beweegbaar aan een in het
andere uiteinde van de tandheugel geschroefde oogbout bevestigd. Door de kogelbout
verder of minder ver in de linker spoorstang te draaien kan het toespoor nauwkeurig
worden afgesteld. De stuuras is door middel van een flexibele koppeling met het rondsel
verbonden.

Uit- en inbouwen van het stuurhuis: Plaats de wagen, met de voorwielen in de stand
rechtuit, op de brug of boven de werkkuil en maak de accukabel los. Verwijder de klembout
uit de flens van de flexibele koppeling en maak de spoorstangen los van de fuseearmen
met behulp van een trekker. Draai de twee bouten van het stuurhuis los en neem het stuur-
huis te zamen met de spoorstangen onder de wagen uit.
Bevestig een takel aan de motor, maak de motorsteunen los en hijs de motor een weinig
op om de bevestigingsbouten van het stuurhuis met de momentsleutel vast te kunnen
draaien. Plaats het stuurhuis tegen de voortraverse, breng de bouten aan en zet de twee
bouten met 4 m.kg vast. laat de motor weer zakken en maak de motorsteunen vast. Breng
een nieuwe bout aan in de bovenste flens van de flexibele koppeling en zet de bout met
0,75-1,25 m.kg vast; borg de bout door het uiteinde om te klinken. Monteer de spoorstan-
gen met 5-5,5 m.kg aan de fuseearmen en monteer nieuwe splitpennen. Plaats de vork
van de rechter spoorstang in de juiste stand en draai de borgmoer van de oogbout vast.
Zet de bout waarmee de vork aan de oogbout is bevestigd vast en borg deze.Stel het
toespoor van de voorwielen af op 2 mm ::I:1mm door de kogel bout aan het andere uiteinde
van de tandheugel, na losdraaien van de borgmoer, in of uit de linker spoorstang te
draaien; zet de borgmoer vast op de spoorstang. Schuif de stofhoezen op hun plaats en
controleer of de voorwielen, bij maximale uitslag naar links of naar rechts, niet op de
kokerbalken aanlopen.
Smeer het stuurhuis door (zie onder Smering en onderhoud) en maak een proefrit om
te controleren of het stuurwiel bij rechtuitrijden in de middenstand staat. Verwijder
zonodig het stuurwiel waarna het weer in de gewenste stand op de stuuras kan worden
geschoven.

Demontage van het stuurhuis: Maak de rechter spoorstang los van de oog bout in het
uiteinde van de tandheugel, schuif de rubber stofhoes op, draai de borgmoer los en draai
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de oog bout uit de tandheugel. Draai de borgmoer los, draai de linker spoorstang van de
kogelbout. verwijder de stofhoezen en het deksel van het stuurhuis. Draai de moer aan
de onderzijde van het rondsel los en demonteer de twee druktaatsen. Schuif de tand-
heugel uit het stuurhuis na het rondsel te hebben verwijderd. Maak zonodig de flexibele
koppeling los van het rondsel en verwijder de borg veren en het rondsellager uit het stuur-
huis. Klem de tandheugel in de bankschroef voorzien van zachte bekken en draai de
opsluitmoer van de kogelbout los; verwijder de kogel bout, de vulring, de holle drukring,
de drukveer of de in plaats daarvan gemonteerde verende ringen.
Reinig alle onderdelen van het stuurhuis en vervang versleten of beschadigde onderdelen.
Olie de bewegende onderdelen in.

Montage en afstelling van het stuurhuis: Klem de tandheugel met het linker uiteinde naar
boven in de bankschroef voorzien van zachte bekken en bepaal als volgt de dikte van de
onder de opsluitmoer van de kogelbout te monteren vulring voor de juiste afstelling van
het kogelgewricht: Monteer de stel beugel B0703c met de opstaande rand naar boven op
de tandheugel, gevolgd door de opsluitmoer voor de kogelbout; zet de laatste met 4 m'kg
vast. Druk de stel beugel terug tegen de opsluitmoer en zet de klembout vast. Verwijder
de opsluitmoer zonder de stel beugel te verschuiven, plaats de holle drukring in de boring
van de tandheugel en breng daarop de kogel bout met de opsluitmoer aan terwijl een pen
door de holle bout wordt gestoken om de drukring te centreren. Draai de opsluitmoervast
tot de kogelbout vastgeklemd zit en verwijder de pen. Meet met een voelermaat de speling
tussen de stelmoer en de opsluitmoer en tel bij deze speling 0,05 mm op voor het verkrij-
gen van de vereiste speling van 0,05 :J: 0,02 mm; hiermee is de dikte van de te monteren
vulring berekend. De vulringen zijn in de diktematen 0,10-0,15-0,20 en 0,50 mm verkrijg-
baar. Verwijder de kogelbout, de drukring en de stelbeugel en meet de diepte van de
boring in de tandheugel tot op de zitting van de drukveer of de verende ringen. Indien
nu deze boring niet 22,5 mm maar 23 mm diep is moet eerst een 0,5 mm dikke vulring
op de zitting worden aangebracht. Monteer vervolgens de platte ringen en de eerste van
de verende ringen met de bolle zijde naar boven; plaats hier de tweede verende ring op,
met de bolle zijde naar beneden, en monteer zo de overige elf verende ringen om en om.
Breng de vulring van de berekende dikte aan op de rand van de tandheugel en monteer
de kogel bout met de drukring, gecentreerd door middel van de door de bout gestoken
pen, en de nieuwe opsluitmoer. Zet de laatste met 4-5 m'kg vast en borg de moer door
stuiken.
Monteer het rondsellager en de borgveren in het stuurhuis en monteer op het rondsel
de flexibele koppeling indien deze was verwijderd; draai de nieuwe bouten met 1,5-2
m.kg vast en borg de moeren. Schuif de tandheugel in het stuurhuis, tot deze aan de
rechter zijde nog 95 mm buiten het stuurhuis uitsteekt, schuif een nieuwe rubber afdicht-
ring op het rondsel en monteer de laatste, met de boring in de bovenste flens van de
flexibele koppeling voor de klembout naar beneden en evenwijdig aan de langsas van
de tandheugel, in het stuurhuis. Draai de nieuwe moer onder aan het rondsel met 4 m.kg
vast en borg de moer. Breng het opsluitdeksel aan. Bepaal als volgt de dikte van de tussen
het deksel en de afstandsbus van de druktaats aan de kant van het rondsel te monteren
vulringen: Plaats de afstandsbus op een plat vlak en plaats op de bus de druktaats, met
het holle uiteinde naar boven; monteer nu zoveel vulringen tussen afstandsbus en druk-
taats, tot de onderzijde van de laatste zich op 0,2 mm boven het vlak bevindt. De drukrin-
gen zijn in de diktematen 0,10-0,20 en 0,50 mm verkrijgbaar. Druk nu de onder de
druktaats geplaatste vulringen over het uitstekende gedeelte van de smeernippel in het
deksel en zet de vulringen vast door de nylon afstandsbus op de nippel te draaien. Schuif
de druktaats, gevolgd door de drukveer, in de boring en monteer het deksel met 1-1,25
m.kg. Monteer de andere druktaats met drukveer en deksel en bevestig de rubberstofhoe-
zen aan het stuurhuis.
Draai de borgmoer zover op de kogel bout, te zamen met de linker spoorstang, dat de
afstand tussen de moer en de opsluitmoer van de kogel bout precies 24 mm bedraagt, ter-
wijl de spoorstang in het verlengde van de tandheugel wordt gehouden. Draai de borg-
moer nog niet vast. Draai de oogbout, met de borgmoer, zover in het andere uiteinde van
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de tand heugel, tot de borgmoer tegen de tand heugel aanligt en de afstand tussen de borg-
moer en het oog van de oogbout 9,5-13,7 mm bedraagt. Draai ook deze borgmoer nog
niet vast en monteer de rechter spoorstang met de stuurkogel naar boven gekeerd aan
de oog bout. Zet de bevestigingsbout nog niet vast. Hiermee is een basisafstelling van het
toespoor verkregen; corrigeer het toespoor na het inbouwen van het stuurhuis zoals
beschreven onder Voorwielafstelling en zet de borgmoeren en de bevestigingsbout nog
niet vast.

Demontage en montage van een stuurkogel: Klem de spoorstang in de bankschroef en
tik met een drevel via de daarvoor aangebrachte boring de borgveer voor het opsluitdeksel
weg. Verwijder het deksel, de vier verende ringen, de onderste nyloncup, de kogelbout
en de bovenste stalen cup.
Maak de onderdelen goed schoon en vervang wat versleten of beschadigd is; vernieuw
in elk geval de borgveer. Monteer de stuurkogel in omgekeerde volgorde van demontage.
Breng de eerste verende ring zó aan, dat deze met de rand op de nyloncup rust en monteer
de overige ringen om en om. Draai de kogelbout na montage tot de splitpenboring haaks
op de spoorstang staat en smeer de stuurkogel door.

Achterwielvering: Door middel van schroefveren, dubbelwerkende hydraulische tele-
scoopschokbrekers, een stabilisatorstang en een panhardstang voor het opnemen van
de zijdelingse krachten.
De modellen Familiale en Break zijn met dubbele, naast elkaar gemonteerde schroefveren
uitgerust.
Er worden bij deze wagens brugstukken tussen de schroefveren en de carrosseriebodem
gemonteerd om een goede geluidsisolatie te waarborgen en om doorgeven van trillingen
naar de carrosserie te voorkomen. Op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen is
rubber isolatie aangebracht. De schokbrekers zijn aan het voorste gedeelte van het
brugstuk bevestigd, de panhardstang aan het achterste gedeelte.
De aandrijf- en rem krachten worden opgenomen door de cardanaskoker.
Voor het verwijderen van de schroefveren moeten de schokbrekers van de achteras
worden losgemaakt, waarna de wagen zover kan worden opgekrikt, tot de veren kunnen
worden weggenomen.
Monteer steeds links en rechts veren die van dezelfde merkkleur zijn voorzien.
Zie voor de verschillende typen veren en hun karakteristieken de tabel onder Specificaties.
Bij de Familiale en Break met benzinemotor vanaf serienummer 7 459 562 en bij deze
wagens met dieselmotor vanaf nr. 7 224 207 is de speling tussen bodemplaat en traverse
5 mm vergroot. Dit werd bereikt door toepassing van rubber schotels met een kraag van
17 mm i.p.v. 12 mm dikte en overeenkomstig langere bevestigingsbouten. Let dus bij ver-
vanging van de rubber schotels op deze twee uitvoeringen. De eerste uitvoering is ook
te herkennen aan de boutlengte van 50 :!: 1mm, waarmee het brugstuk wordt bevestigd.

Achterwielnaven: De achterwielnaven maken deel uit van de steekassen; de naafflens is
op de steekas geperst, aan de flens zijn de remtrommel en het wiel bevestigd. De steekas
is op een niet-nastelbaar kogellager gelagerd.

Schokbrekers vervangen: De voorschokbrekers maken deel uit van een zgn. Mac Pherson-
veerelement; zie hiervoor de rubriek voorwielvering.
De achterschokbrekers zijn bij de sedan boven op de carrosserie en onder op de achteras-
koker bevestigd.
Bij de Familiale en Break zijn ze boven op het brugstuk en onder op de veerstoel voor de
schroefveren bevestigd.

Sedans:
Plaats de wagen op bokken of boven een werkkuil.
Het verwijderen van de schokbrekers gebeurt bij de sedans door de schokbrekerzuiger-
stang met een steeksleutel tegen te houden en de nyloc-moer los te draaien. Druk de
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schokbreker samen, houd de vrijgekomen onderdelen bij elkaar en draai de onderste
nyloc-moer los, zodat de schokbreker onder de wagen kan worden uitgenomen. Het aan-
brengen van de schokbreker gebeurt als volgt: Schuif een rubber ring aan onder- en bo-
venzijde op de schokbreker. Steek de schokbreker in de bovenste bevestiging, plaats de
tweede rubber ring en de schotel ring op de pen. De schotel ring moet met de holle kant
van de rubber ring afgekeerd worden gemonteerd.
Zet de nieuwe nyloc-moer vast met 1,25 m'kg.
Let erop dat ca. 9,5-10 mm van de schokbrekerpen boven de moer moet uitsteken.
Trek de schokbreker uit en zet deze onderaan op dezelfde wijze vast. De nieuwe nyloc-
moer moet eveneens met 1,25 m'kg worden vastgezet. Plaats tenslotte de kap op de bo-
venste schokbrekerbevestiging die hiertoe van een vaste kraagring is voorzien, waarover
de kap wordt gedrukt.

Familiale en Break:
Plaats de wagen op bokken of boven een werkkuil.
Verwijder de doorgaande bout aan de onderzijde en draai de bovenste bout enkele slagen
los. Kantel de schokbreker zodat deze zich haaks ten opzichte van het brugstuk bevindt.
De moeren van de schokbrekersteun zijn nu bereikbaar. Verwijder de schokbreker te
zamen met de steun.
Ga voor het aanbrengen van de schokbreker in omgekeerde volgorde te werk en zet de
bovenste schokbrekersteun vast met 2,5 m'kg, de bovenste schokbrekerbout met 5,5 en
de onderste met 4,7 m'kg. .

Remmen, algemeen: De sedans met benzinemotor zijn uitgerust met schijfremmen vóór
en trommelremmen achter en een remservo. De sedan met dieselmotor, evenals de
Familiale met dieselmotor hebben Twinplex-trommelremmen vóór, HCSF-trommelrem-
men achter en geen remservo.
De Familiale en Break met benzinemotor hebben Thermostable-trommelremmen en een
remservo.
Alle modellen behalve die met een dieselmotor, zijn uitgerust met een belastingafhankelij-
ke remdrukregelaar.
Deze bij de achteras gemonteerde remdrukregelaar begrenst bij het remmen een op de
achterwielremmen uitgeoefende remdrukverhoging afhankelijk van de belasting van de
achterwielen. De sedans met benzinemotor hebben e.en Hydrovac- en de Familiale en
Break met benzinemotor hebben een Mastervac-remservo. Deze dienen om de op het
rempedaal uit te oefenen druk te reduceren.
De handrem werkt, bij alle modellen, mechanisch d.m.V. kabels en een handrembalans
op de achterwielen. De bediening van de handrem werd in 1970 gewijzigd.

Ontluchten van het remsysteem: Na werkzaamheden aan het hydraulisch systeem van
de remmen of indien de remvloeistof, overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften moet
worden ververst, is het noodzakelijk het systeem te ontluchten. Als lucht binnengedron-
gen is tengevolge van een tekort aan remvloeistof, moet het gehele remsysteem aan alle
wielen ontlucht worden. Bij aan één wielremcilinder uitgevoerde werkzaamheden kan in
de regel met het ontluchten van die wielremcilinder worden volstaan. De aanwezigheid
van lucht in het remsysteem openbaart zich onmiddellijk door een slecht of in het geheel
niet functioneren van de remmen en een "sponzig" aanvoelend rempedaal. Door met het
rempedaal te pompen, kan in dat geval nog enige remdruk worden opgebouwd. Demotor
mag tijdens het ontluchten niet draaien; trap het rempedaal vier- tot vijfmaal in om het
nog in de remservo aanwezige vacuüm te verwijderen.
Verder moet in verband met de toegepaste remdrukbegrenzer de achterwielvering door
het normale wagengewicht zijn belast, daar bij vrijhangende achterwielen de toevoer naar
het achterste gedeelte van het circuit onderbroken kan zijn. Het ontluchten geschiedt op
de gebruikelijke wijze met behulp van een slangetje dat op de ontluchtnippel van de wiel-
remcilinder van het rechter achterwiel wordt geschoven en dat uitmondt in een half met
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remvloeistof gevuld transparant potje. Draai de tevoren schoongemaakte nippel een halve
slag los en laat een helper het rempedaal langzaam intrappen en weer opkomen, hetgeen
moet worden herhaald tot de uit de slang stromende vloeistof geen luchtbellen meer be-
vat. laat daarbij het rempedaal steeds minstens vier seconden in de ruststand staan, zodat
de hoofdremcilinder zich geheel met remvloeistof kan vullen. Draai de ontluchtnippel vast
terwijl het rempedaal wordt ingetrapt. Herhaal deze handeling zonodig achtereenvolgens
bij het andere achterwiel. het rechter- en het linkervoorwiel. Vul het remvloeistofreservoir
geregeld bij met ongebruikte schone remvloeistof van de voorgeschreven soort en af-
komstig uit een goed afgesloten blik.
Als bij het ontluchten, ondanks langdurig pompen met het rempedaal, steeds luchtbellen
worden geconstateerd, is het mogelijk dat er lucht langs de schroefdraad van de nippel
naar binnen dringt als het pedaal omhoog komt. In dat geval moet de nippel steeds
worden gesloten zodra het rempedaal bijna geheel is ingetrapt.
Na het ontluchten moet het rempedaal "hard" aanvoelen. Monteer tenslotte de stofdop-
jes.

Hoofdremcilinder: De hoofdremcilinder is voor het rempedaal op de pedaalsteun c.q. op
de remservo gemonteerd en samengebouwd met het remvloeistofreservoir.
Zie voor de boringdiameter van de hoofdremcilinders onder Specificaties.

Hoofdremcilinder, doorsnede.

,. remvloeistofreservoir met vloeistof-
niveaucontact;

2. drukveer met veerschotel;
3. primaire cup;
4. hoofdremzuiger;

5. hoofdremcilinder;
6. drukpen;
7. secundaire cup;
8. opsluitplaat;
9. borgveer.

In de vuldop van het remvloeistofreservoir is een vlottercontact ondergebracht met op
het dashboard een controlelampje dat gaat branden bij een te laag remvloeistofpeil. De
hoofdremcilinder kan worden uitgebouwd door de remleiding daarvan los te maken en
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de cilinder van de pedaalsteun of de rembekrachtiger los te maken; de drukstang blijft
aan het rempedaal zitten. Ontlucht het remsysteem na inbouwen van de hoofdrem-
cilinder.

Demontage en montage van de hoofdremcilinder: Verwijder het remvloeistofreservoir,
de stofkap en de stoplichtschakelaar (indien gemonteerd). Verwijder de borgveer en de
opsluitring en neem de remzuiger, de primaire cup, de drukveer, de veerschotel en indien
gemonteerd het restdrukventiel uit de boring. Neem de secundaire cup voorzichtig uit de
groef in de zuiger. Reinig de onderdelen uitsluitend met spiritus of schone remvloeistof
en vervang hetgeen versleten of beschadigd is. Vervang de hoofdremcilinder als de boring
roestplekken of slijtagegroeven vertoont. Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van
demontage. Monteer de secundaire cup met de afdichtlip naar de kop van de zuiger
gekeerd in de groef. Dompel de rubberdelen vóór montage in schone remvloeistof.

Twinplex-trommelrem. voor.

1. terugtrekveer;
2. wielremcilinder;
3. zuiger;

4. cup;
5. stofkap;
6. drukstuk;

7. stelnok;
8. remschoen;
9. centreerveer.

Trommelremmen: De Twinplex-trommelremmen, vóór, bestaan uit twee enkelwerkende
wielremcilinders die aan de voor- en achterzijde van de remankerplaat zijn gemonteerd.
De beide remschoenen zijn dan ook van het zgn. oplopende type. De remtrommels zijn
uitgerust met een ingegoten plaatstalen flens en hebben een diameter van 280 mmo In
de loop van de produktie zijn wielremcilinders met verschillende diameters ingebouwd,
zie Specificaties.
Bij de Thermostable-remmen zijn de beide enkelwerkende wielremcilinders vervangen
door dubbelwerkende en zijn de van een sleufgat voorziene einden van de zwevende
remschoenen door geleidepennen gefixeerd. De remschoenen worden aan beide einden
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met een even grote kracht tegen de trommels gedrukt. De Thermostable-remtrommels
kunnen niet worden vervangen door trommels van Twinplex-remmen.
De HCSF-trommelremmen, achter, hebben een dubbelwerkende wiel remcilinder, aan de
bovenzijde van de remankerplaat gemonteerd. Tijdens de produktie zijn wielremcilinders
met verschillende diameter ingebouwd, zie Specificaties.

Uit- en inbouwen van de remschoenen:

N.B.: Het vervangen van de remvoeringen dient altijd gelijktijdig aan beide zijden van de
wagen te geschieden om een goede remwerking te waarborgen. Vergeet niet bij bestellen
van de onderdelen het serienummer van de wagen te vermelden om er zeker van te zijn
de goede onderdelen te monteren.

Draai de stel nokken van de remschoenen geheel terug en zet bij de achterwielremmen
de parkeerrem los. Merk de stand van de remtrommels ten opzichte van de naven en ver-
wijder de trommels; deze zijn door middel van kruiskopschroeven bevestigd. Plaats een
passende klem op de wielremcilinders om de zuigers in de boringen te houden, haak de
terugtrekveren los en verwijder de remschoenen. De remvoeringen zijn op de remschoe-
nen geklonken. Voor revisiedoeleinden zijn complete remschoenen met voeringen lever-
baar. Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

1. stofkap;
2. remzuiger;
3. drukveer;
4. doorboorde tussenplaat;

Thermostable-trommelrem, voor.

5. wielremcilinder;
6. cup;
7. remzuiger;
8. trekveer;

9. remschoen;
10. remankerplaat;
11. remstelnok;
12. centreerveer.
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De remschoenen van Twinplex-remmen moeten met het langste onbeklede einde naar
de open cilinderzijde zijn gekeerd, evenals de lange haak van de terugtrekveren. Bij de
achterremmen moet de primaire remschoen met het langste onbeklede gedeelte naar bo-
ven, en de secundaire met het langste onbeklede gedeelte naar onderen gekeerd worden
gemonteerd en de lange haak van de lange terugtrekveer moet in het driehoekige gat van
de voorste remschoen, de korte haak in het sleufgat van de achterste remschoen vallen.
Bij de Thermostable-remmen zijn de bovenste en de onderste remschoen per wiel aan
elkaar gelijk, maar die van de Iinker- en rechterzijde van de wagen onderling verschillend;
verwissel ze links/rechts niet. Monteer de remschoenen met het op omgebogen einde van
de remankerplaat afgekeerd, de bovenste remschoen met dit einde naar voren, de onder-
ste met dit einde naar achteren. De lange terugtrekveren zijn alle aan elkaar gelijk en
moeten aan de binnenzijde van de remschoenen worden geplaatst. De korte, aan de
buitenzijde te monteren veren zijn aan de linker- en rechterzijde van de wagen verschillend
en mogen niet links/rechts worden verwisseld. Bij latere modellen zijn ook de buitenste
veren links en rechts aan elkaar gelijk.
Stel ten slotte de remmen af zoals in de volgende rubriek is beschreven.

12 13 14

HCSF,trommelrem, achter (uitvoering met bladveren voor remschoenen).

1. primaire remschoen; 6. wiel remcilinder; 11. centreerveer;
2. stofkap; 7. bovenste terugtrekveer; 12. terugtrekveer;
3. zuiger; 8. parkeerremhefboom; 13. parkeerremkabelveer;
4. cup; 9. drukstrip; 14. parkeerremkabel.
5. drukveer; 10. stelnok;

Wielremcilinders, uit- en inbouwen: Verwijder de remtrommels en de remschoenen zoals
hierboven is beschreven. Maak de remleiding bij de achterwielremmen en de remslang
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alsmede de verbindingsleiding bij de voorwielremmen los en verwijder de beide bouten
waarmee de remcilinder op de remankerplaat is bevestigd.
Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen. Ontlucht het remsysteem
en stel de remmen af.

Demontage en montage: Verwijder bij de Twinplex-remcilinders de rubberstofkap en
neem de cup en de zuiger uit de boring. Verwijder bij de achterwielremcilinders de beide
stofkappen en neem de zuigers, de cups en de centrale drukveer uit de cilinder.
Neem bij de Thermostable-remcilinders de stofkappen uit de groeven van de zuigers en
de remcilinder en verwijder aan beide zijden de zuiger en de drukveer. De remcilinder-
boringen zijn door een doorboord metalen plaatje van elkaar gescheiden, dat normaliter
niet behoeft te worden verwijderd. Wip de cup voorzichtig uit de zuigers.
De HCSF-remcilinders hebben los van de zuigers liggende cups; verwijder hier de stofkap-
pen en zuigers en blaas met perslucht de cups uit de boring. Verwijder de drukveer.
Reinig de onderdelen uitsluitend met spiritus of schone remvloeistof en vervang hetgeen
versleten of beschadigd is. Als de cilinderboringen slijtagegroeven of roestplekken verto-
nen moet de remcilinder worden vernieuwd.

4 5 6

12 13 14

HCSF-trommelrem, achter (uitvoering met trekveren voor remschoenen).

1. primaire remschoen; 6. wielremcilinder;
2. stofkap; 7. bovenste terugtrekveer;
3. zuiger; 8. parkeerremhefboom;
4. cup; 9. drukstrip;
5. drukveer; 10. stelnok;
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Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage; zie tevens de figuren.
Dompel de cups en remzuigers voor montage in schone remvloeistof. Monteer de cups
met de afdichtlip naar de binnenzijde van de remcilinderboring gekeerd, dus bij de
Twinplex- en Thermostable-remcilinders naar de vlakke zijde van de zuiger gekeerd. Let
er bij laatstgenoemde remcilinders op de drukveren met de grootste diameter naar de
zuigers gekeerd te monteren.

Afstellen van de remmen: De voor- en achterwiel remmen worden afgesteld door middel
van twee stel nokken met vierkante kop aan de binnenzijde van elke remankerplaat.
Zet de parkeerremhefboom geheel los. Krik de voorzijde van de wagen op en draai één
van beide stel nokken volgens .de normale draairichting van het wiel tot de remvoering
de trommel raakt en vervolgens een weinig terug tot het wiel juist vrij draait. Ga voor de
andere stel nok op dezelfde wijze te werk en herhaal deze handelingen bij het andere voor-
wiel.
Het afstellen van de achterwielremmen geschiedt op overeenkomstige wijze; de voorste
stel nokken moeten echter in de normale draairichting van het wiel, de achterste stel nok-
ken tegen de draairichting van het wiel in worden gedraaid.

Vrije slag van het rempedaal: De vrije slag van het rempedaal is tijdens de produktie door
(je fabriek afgesteld en mag niet worden veranderd.

Schijfremmen (Girling): Deze bestaan uit een met bouten op de wielnaaf bevestigde
remschijf en een op de fusee bevestigde, uit twee delen bestaande rem klauw. In de
buitenste helft bevinden zich twee, in de binnenste helft één remcilinderboring. De totale
oppervlakte van de twee kleine remzuigers in de buitenste helft is even groot als de opper-
vlakte van de grote in de binnenste helft. De zuigers zijn in de boringen afgedicht door
een ring die in een groef in de boring is opgesloten en om de zuiger klemt. Als de zuigers
tijdens het remmen de remblokken naar de remschijf bewegen, vervormt de afdichtring,
die na loslaten van het rempedaal zijn oorspronkelijke vorm herneemt en de remzuiger
over de gemaakte slag terugbeweegt. Als de remzuigers tengevolge van slijtage van de
remblokken een grotere slag maken dan de vervorming van de afdichtring toelaat, ver-
plaatsen zich de zuigers t.O.V.de ringen en worden na het remmen slechts terugbewogen
voor zover de ringen werden vervormd. De zuigers hebben nu een nieuwe ruststand
ingenomen, zodat de speling van de remblokken automatisch constant blijft. Deschijfrem-
men behoeven dan ook nooit te worden afgesteld. De beide remklauwhelften, die met
vier bouten aan elkaar zijn bevestigd en door een uitwendige leiding met elkaar zijn ver-
bonden, mogen nooit van elkaar worden gescheiden.

Schijfremmen (Bendix): Deze bestaan uit een met bouten op de wielnaaf bevestigde
remschijf en een op de fusee bevestigde, uit twee delen bestaande remklauw. In iedere
helft bevinden zich twee remcilinderboringen met ieder dezelfde diameter. De zuigers zijn
in de boringen afgedicht door een ring die in een groef in de boring is opgesloten en om
de zuiger klemt. De zelfinstellende werking van de Bendix-schijfremmen berust op het-
zelfde principe als die van de Girling-schijfrem.

Remblokken vervangen: N.B.: De remblokken moeten worden vervangen als de voering-
dikte 2 mm of minder is. Vervang de remblokken altijd aan beide zijden van de wagen
om een goede remwerking te waarborgen.
Krik de wagen op en verwijder het wiel, na de stand hiervan t.O.V. de naaf te hebben
gemerkt.
Schuif een stukje slang op de ontluchtnippel en laat die uitmonden in een met remvloeistof
gevuld transparant potje. Verwijder de borgveren en tik de geleidepennen van de rem:
blokken uit de remklauw. Draai de ontluchtnippel één slag los en druk de remblokken met
behulp van een tang terug. Draai de ontluchtnippel dicht en verwijder de slang. Verwijder
de remblokken en controleer de remklauw op lekkage en de rubber stofkappen op bescha-
digingen. Controleer of de remschijf geen diepere slijtagegroeven vertoont. Dezijdelingse
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slingering mag niet meer dan 0,07 mm bedragen, op ca. 23 mm vanaf de buitenomtrek
gemeten. Steek de nieuwe remblokken met de voering naar de remschijf gekeerd in de
daarvoor bestemde uitsparingen. In sommige gevallen zijn er trilplaten tussen de rem-
blokken en de zuigers geplaatst. Let erop de stofkap van de remzuiger bij het monteren
van de borgveer niet te beschadigen. Trap het rempedaal enkele malen krachtig in zodat
de remblokken zich kunnen zetten nadat het peil in het remvloeistofreservoir is gecontro-
leerd. Monteer de wielen in de oorspronkelijke stand op de wielnaven en controleer de
remwerking tijdens een proefrit of op een remmentestbank op gelijkmatige remwerking.

Belangrijk: Vermijd na montage van nieuwe remblokken krachtig en langdurig remmen
zoveel mogelijk gedurende de eerste tijd.

1. toevoerleiding;
2. buitenste remklauwhelft;
3. remzuiger;
4. afdichtring;
5. stofkap;
6. geleidepen;
7. borgveer;
8. stofkap;
9. remblok;
10. remzuiger;
11. afdichtring;
12. binnenste remklauwhelft.

4

5

Schijfrem, Girling.

Uit- en inbouwen, demontage en montage van een voorwielremklauw: Plaats de wagen
aan de voorzijde op bokken, merk de stand van het wiel t.o.v. de naaf en verwijder het
wiel. Koppel de remslang los van de remklauw en sluit de slang af met een passende rub-
ber plug. Draai de bouten los waarmee de remklauw aan de fusee is bevestigd en neem
de remklauw onder de wagen uit. Indien de remklauw moeilijk van zijn plaats kan worden
genomen doordat de remblokken klemmen, moeten deze met behulp van een banden-
lichter van elkaar worden gedrukt. Klem de remklauw vervolgens in de bankschroef voor-
zien van zachte bekken en verwijder de remblokken als dit nog niet is gebeurd. Wip de
borgveren Win de rubber stofkappen aan weerskanten van de cilinderboring weg, ver-
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wijder de stofkappen en druk de zuigers eventueel met gebruik van perslucht naar buiten.
Werk tenslotte voorzichtig de in een groef gemonteerde rubber afdichtringen uit de
boring. let er goed op daarbij de wand niet te beschadigen. Gebruik de rubber afdichtin-
gen niet opnieuw.
Reinig de zuigers en remklauw uitsluitend met spiritus of remvloeistof en controleer
cilinderwand en zuigers zorgvuldig op tekenen van slijtage, groeven of oxydatie. Indien
dit het geval is, moeten remklauw en zuigers zonder meer worden vervangen.
Smeer de nieuwe afdichtringen in met remvloeistof of lockheed-Spagraph-remcilinder-
pasta en breng de ringen met de hand in de groeven aan. Smeer de zuigers dun in met
remvloeistof of genoemde pasta en druk ze na elkaar in de cilinders. Monteer de twee
stofkappen, zet ze vast met de borgveren en druk de zuigers geheel terug in de cilinder.
let erop dat geen remvloeistof overstroomt en breng de vloeistof op het juiste niveau.
Monteer een Girling-remklauw met 7 m'kg en een Bendix-remklauw met 5 m'kg aan de
fusee en gebruik daarbij nieuwe borgringen.
Sluit de remslang met nieuwe pakkingringen aan op de remklauwen monteer de remblok-
ken. Ontlucht de remklauw (zie de desbetreffende rubriek) breng het wiel in de oorspron-
kelijke stand aan. Druk het rempedaal enige malen in om remwerking te verkrijgen.
Controleer de remwerking tijdens een proefrit of op de remmentestbank.

4

Schijfrem, Bendix.

1. binnenste remklauwhelft;
2. afdichtring;
3. remzuiger;

4. stofkap;
5. borgveer;
6. anti-trilplaat;

7. remblok;
8. draadveer;
9. buitenste remklauwhelft.

Uit- en inbouwen en controleren van een voorwielremschijf: Maak de remklauw los van
de fusee zoals beschreven in de rubriek "Uit- en inbouwen, demontage en montage van
een voorwielremklauw", zonder echter de remslang los te koppelen. Hang de remklauw
met behulp van een stuk ijzerdraad op aan de veer en laat de remklauw dus niet aan de
remslang hangen. Draai de naafmoer los, verwijder de ring en schuif de wielnaaf van de
astap. Maak met elkaar corresponderende merktekens op de naaf en de remschijf en ver-
wijder de bouten waarmee de schijf op de naaf is bevestigd. Controleer de remschijf op
slijtage en beschadigingen; lichte, concentrische groeven zijn onschadelijk, maar radiale
groeven of ruwe plekken moeten door slijpen worden verwijderd, mits de daarvoor vast-
gestelde minimumdikte niet wordt overschreden; zie Specificaties. Om een ongelijk-
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matige werking van de remmen te voorkomen, moeten altijd de remschijven van beide
voorwiel remmen worden geslepen. Controleer na het slijpen van beide zijden van de
remschijf of de dikte, het dikteverschil, de oppervlakteruwheid en de zijdelingse slingering
(zie Specificaties) aan de gestelde eisen voldoen. Controleer of de pasvlakken van rem-
schijf en wielnaafflens volkomen schoon en vlak zijn en monteer de remschijf met 5,5 m'kg
aan de naafflens met gebruikmaking van nieuwe borg ringen.
Monteer het geheel op de astap (zie voor Montage en afstellen van de wiellagers blz. 75).
Controleer de zijdelingse slingering met behulp van een klokmicrometer op 23 mm van
de buitenrand van de remschijf. Monteer de remschijf '/3 slag verdraaid op de naafflens
als de slingering méér dan 0,07 mm blijkt te bedragen en controleer opnieuw de slinge-
ring. Zonodig kan de remschijf nog '/3 slag worden verdraaid. Verwijder eventuele
vingerafdrukken met een in tri gedoopte schone doek van de remschijf en monteer de
rem klauw en de remblokken. Vergeet niet ten slotte de rem enkele malen te bedienen,
zodat er remwerking aanwezig is.

14

Remdrukregelaar, doorsnede.

9. afdichtring;
10. stofkap;
11. bedieningsarm;
12. trekveer;
13. afgeregelde remvloeistofdruk naar achter-

remmen;
14. aansluiting voor voorremmen.

1. opsluitplug met pakkingring;
2. remdrukverdeler;
3. afdichtring;
4. plug in regelzuiger;
5. klep;
6. afdichtring;
7. drukveer van 5;
8. regelzuiger met twee diameters;

Remdrukregelaar: De remdrukregelaar is d.m.v. een hefboom en een veer met de stabili-
satorstang verbonden. Bij het uitveren tijdens het remmen wordt de stang via de trekveer
omlaag gedrukt en bedient daardoor de regelplunjer van de remdrukregelaar. Hierdoor
wordt de vloeistofdruk voor de achterwielremmen overeenkomstig de belasting van de
wagen geregeld en wordt vroegtijdig blokkeren van de achterwielen voorkomen.

Remdrukregelaar afstellen: De afstand tussen de zuigerkop van de remdrukregelaar en

zijn montagevlak moet in gemonteerde toestand 18,2 ~ ~:; mm zijn. Indien dit niet het

geval is, kan deze afstand worden gewijzigd met vulplaten die verkrijgbaar zijn in de dikten
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I,

0,5 en 1 mm en tussen de flens van de remdrukregelaar en zijn montagevlak worden
geplaatst.

Handrem: De handrem werkt op de achterwie'len en wordt d.m.v. kabels bediend. Stel
de' handrem zó af bij de handrem balans aan het eind van de voorste kabel, dat de achterka-
bels gespannen zijn zonder dat de remvoering de remtrommel raakt.

Mastervac-remservo (sedans): De Bendix Mastervac-remservo bevindt zich in het motor-
compartiment en is tussen hoofd remcilinder en rempedaal gemonteerd. Via een slang
is de remservo met het inlaatspruitstuk van de motor verbonden.
In de slangaansluiting op het remservohuis is een terugslagventiel ondergebracht, zodat
het hoogst optredend motorvacuüm in de remservo gehandhaafd blijft. Door het druk-
verschil tussen de buitenlucht en het in de remservo heersende vacuüm wordt de op het
rempedaal uitgeoefende druk 1,8 maal versterkt, zodat de voor Thermostable-remmen
vereiste, hogere remdruk wordt verkregen bij relatief lage pedaaldruk. Als om een of
andere reden het motorvacuüm zou wegvallen kan nog verscheidene keren met bekrachti-
ging worden geremd tot ook het vacuüm in de remservo is opgeheven, waarna verder
normaal remmen mogelijk is; dit vereist echter een bijna dubbel zo hoge pedaaldruk. De
rem servo is geheel onderhoudsvrij.

N.B.: Let er bij het uitbouwen van de hoofdremcilinder op, de drukstang niet uit het
remservohuis te trekken; de reactieschijf zou uit de boring kunnen vallen, waarna deze
niet meer op zijn plaats kan worden gebracht. De drukstang is tijdens de produktie zo af-
gesteld dat deze 36,5 mm buiten het pasvlak voor de hoofdremcilinder uitsteekt. Aan deze
fabrieksafstelling mag niets worden gewijzigd.

Hydrovac-remservo: De Familiale- en Break-modellen zijn met een Hydrovac-remservo
uitgerust. Hierbij wordt de remservo niet direct door het rempedaal bediend zoals bij de
Mastervac het geval is, maar levert de op het schutbord gemonteerde hoofdremcilinder
de vloeistofdruk die naar een werkcilinder op de remservo wordt overgebracht.
Deze op zijn beurt bedient de remservo, zodat op de eerder beschreven wijze een hogere
vloeistofdruk naar de wielremcilinders wordt doorgegeven. De remservo is onderhouds-
vrij met uitzondering van het luchtfilterelement dat periodiek dient te worden vervangen.
Zie Smering en onderhoud.

Wielen en banden: Geperst stalen schijfwielen van het fabrikaat Michelin of Dunlop met
de velgmaat 4'/2 J X 15. De wielmoeren van beide merken wielen zijn niet onderling ver-
wisselbaar. De wielmoeren van de sedans worden met 6 m.kg vastgezet, de overige typen
met 8 m.kg.
De slingering van het wiel, gemete'n aan de velgrand, mag niet meer dan 2 mm bedragen.
De wagens worden geleverd met bandenmaat 165 x 380 (banden met binnenband); de
404/8 (Comfort) met de bandenmaat 155 x 380.
Voor een lange levensduur van de banden is een periodieke controle van de bandenspan-
ning en een juiste sporing van de wielen van het grootste belang. Bovendien moet hierbij
de onbalans van de wielen als slijtagebepalende factor niet over het hoofd worden gezien.
Monteer Michelin XAS-banden met de aanduiding "cöté extérieur" (naar buiten). Zie voor
de bandenspanning onder Smering en onderhoud.

ELEKTRISCHE INSTAllATIE

Elektrisch systeem: 12 V, minpool (-) aan massa.)

Schema's elektrische installatie: zie de blz. 90 t/m 98 en 100, 102.
De verklarende lettercode is een universele code die voor alle schema's geldt. De in de
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Schema van elektrische installatie
sedans. juli 1968 t/m juni 1969
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Schema van elektrische installatie
sedans, juli 1969 t/m dec. 1969
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Schema van elektrische installatie
sedans, jan. 1970 t/m juni 1970
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Schema van elektrische installatie
sedans, juli 1970 e.v.
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Schema van elektrische installatie
Familiale en Break, juli 1968 t/m juni 1969
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Schema van elektrische installatie
Familiale en Break, juli 1969 t/m dec. 1969
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Schema van elektrische installatie
Familiale en Break, jan. 1970 t/m juni 1970

-BLUS ~~"
'6 Y~lU DSWRC.116, I.~I'

6~.

t.O---D--1l'

"/-M3~51~50

. fû\OIRR \:.V'"~48-@48~ j17

. fö\D1RF --!f [
'1~38.-ll:JL.l lB8~---<D-18B7
. fû\OllF 05 17

'1~37~19

. fö'\olL.R 37
"~49-ID37---.J T-7993

96 - PEUGEOT 404-modellen, 1969-1973



Schema van elektrische installatie
Familiale en Break, juli 1970 e.v.
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Aanvullend diesel schema juli 1968 t/m dec. 1969
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schema's genoemde nummers zijn draadnummers en duiden niet zoals bij diverse andere
systemen op een kleuridentificatie. Zie ook blz. 104 bovenaan.
De verbindingsblokjes met letteraanduiding verbinden de diverse kabelbundels, de niet
nader aangeduide blokjes verbinden de aparte stroomdraden van de elektrische instal-
latie.

Accu: De negatieve (-) accu-aansluiting is met een plastic-vleugelmoer uitgerust; door
deze twee slagen los te draaien, maakt men de elektrische installatie stroomloos. Na dit
eventueel te hebben gedaan, moet men eraan denken bij het inschakelen van de stroom
direct het elektrische tijdklokje op het dashboard weer op gang te brengen door het knopje
in te drukken en zonodig gelijk te zetten.
Om oxydatie van de polen en aansluitingen te voorkomen, moeten deze met vaseline of
een zuurvrij vet worden ingesmeerd. Vul de accu uitsluitend bij met gedestilleerd water
en controleer nimmer het vloeistofniveau met open vuur!
Zorg dat de accu schoon en droog blijft, zonodig kan men deze reinigen met ammoniak
en de accubak ontroesten. Accu's die niet (meer) in gebruik zijn, moeten elke 6tot 8weken
worden opgeladen met een acculader om het schadelijke sulfateren van de platen te
voorkomen.

Accupoolklemmen/stekkercontact: De accupoolklemmen zijn zodanig uitgevoerd dat er
een pechlamp op kan worden aangesloten, ook indien de massa-aansluiting is losge-
draaid. Steek de stekkers daartoe in het centrale gat van de poolklemmen.

Gelijkstroomdynamo (wagens met dieselmotor tot juni 1970):

Demontage. revisie en montage: Verwijder de poeliemoer en trek de poelie van de
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ankeras; let op de spie. Verwijder de doorlopende bouten, licht de koolborstels op en klem
ze met de borstelveer ertegen gedrukt in de houder. Verwijder het achterste en het voorste
deksel en neem het anker uit het huis. Reinig de onderdelen, maak de anker- en veldwik-
kelingen voorzichtig met een droge doek schoon. De commutator kan met behulp van een
in benzine gedrenkte lap worden gereinigd en zonodig met fijn glaspapier worden opge-
zuiverd. Een ingesleten commutator moet op een draaibank worden afgedraaid en met
fijn glaspapier worden nabewerkt. Snijd de isolatie tussen de lamellen tot een diepte van
1 mm uit met een zaagblaadje van de juiste dikte en verwijder eventuele scherpe randen
met fijn glaspapier. De borstels moeten vrij in de houders kunnen bewegen; vijl zonodig
de hoge punten af. laat nieuwe borstels inlopen op de commutator door hier fijn glaspa-
pier omheen te wikkelen en het anker te draaien terwijl de borstels in de houders worden
aangedrukt. Controleer de veldwikkelingen met behulp van een accu en een ampèremeter
of proeflamp op massasluiting en onderbreking. Voor het testen van het anker is een
ankergrommer noodzakelijk. Controleer ook de borstelhouder op massasluiting. Vervang
zonodig de lagerbussen; indien in het voorste deksel een kogellager is gemonteerd moet
dit vóór montage met vet worden verpakt.
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage. Klem de borstels weer vast
in de houders als het deksel wordt aangebracht.

Spanningsregelaar: Het nastellen en repareren van de spanningsregelaar wordt door de
fabrikant afgeraden. Het verdient aanbeveling in geval van storing een nieuwe spannings-
regelaar te monteren. Gebruik bij elk type dynamo het bijbehorende, door de fabrikant
voorgeschreven type spanningsregelaar.
Wanneer om de een of andere reden de kap van de spanningsregelaar werd verwijderd,
moet men de regelaar enige tijd laten werken alvorens de kap weer te monteren om
schadelijke condensvorming te voorkomen. Volg bij het monteren van radio-ontstoorders
zorgvuldig de aanwijzingen van de fabrikant op, daar door een verkeerde aansluiting de
spanningsregelaar onherstelbaar kan worden beschadigd.

Wisselstroomdynamo:

Algemeen: De wisselstroomdynamo omvat de volgende hoofdcomponenten: De stator,
de rotor, de houder met de positieve dioden, de houder met de negatieve dioden, het voor-
en achterdeksel en de poelie met ventilateur. De rotor is op twee kogellagers gelagerd.
Een op het laadstroomcircuit aangesloten thermische voltmeter geeft de ladingstoestand
van de accu en het juist functioneren van de wisselstroomdynamo aan. Zodra de motor
loopt moet de wijzer van de meter zich vanuit de meest linkse stand naar de middenstand
begeven. Staat de wijzer, bij draaiende motor, op de positieve helft van de schaal, dan
betekent dit dat de accu goed geladen is. Als de wijzer op de negatieve helft van de schaal
blijft staan moet de installatie worden nagezien.
De dioden (halfgeleiders). ook wel gelijkrichtcellen genoemd, laten de stroom slechts in
één richting door en houden de stroom in de tegenovergestelde richting tegen. Terug-
vloeien van de stroom zodra de motor wordt afgezet is dus niet mogelijk, zodat de
automatische schakelaar kan vervallen. Tevens zetten de dioden de wisselstroom om in
gelijkstroom; de hierbij vrij komende warmte wordt door de ruim bemeten ventilateur
afgevoerd. De draaiende veldspoelen op de rotor zijn door middel van twee koolborstels
met het overige gedeelte van de installatie verbonden. Daar de koolborstels op twee glad-
de sleepringen rusten staan deze in geringe mate aan slijtage bloot.

Veiligheidsvoorschriften voor wagens met wisselstroomdynamo
1. Zorg voor een goede massaverbinding tussen motor en chassis.
2. Sluit de accuklemmen nimmer verkeerd aan.
3. Wanneer de accu met behulp van een acculader moet worden opgeladen dient men

beide accuklemmen los te maken alvorens het laadapparaat aan te sluiten.
4. laat de motor of de wisselstroomdynamo nooit zonder aangesloten accu draaien.
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Aanvullend dieselschema jan. 1970 t/m juni 1970
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5. Zorg er bij vervanging van stroomdraden in het laadcircuit voor dat de nieuwe draden
dezelfde lengte en dikte hebben als de oorspronkelijke.

6. Controleer de laadstroom alleen met een volt- of ampèremeter.
7. Indien aan de wagen elek1risch moet worden gelast, dient men alle verbindingen
van de wisselstroomdynamo los te nemen. .

Indien de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, zal de
wisselstroomdynamo (dioden) of de regelaar defect raken.

Testen van de laadstroom van een wisselstroomdynamo
Sluit een voltmeter aan en start de motor, de spanning mag niet beneden de 9 V dalen.
Is dit wel het geval dan is de accu leeg, de accuklemmen zijn gesulfateerd of de startmotor
moet worden gecontroleerd.
Sluit een ampèremeter aan en laat de motor met 3000 t./min draaien, lees direct de
stroomsterkte en de spanning af.
Bij een spanning tussen 12,8 en 14,8 V moet de stroomsterkte 22 A bij een 350 W-wis-
seistroomdynamo en 32 A bij een 500 W-wisselstroomdynamo bedragen.
Schakel zonodig verlichting en ventilateurmotor in. Boven de spanning van 13 V moet
de regelaar in werking treden en de max. spanning mag niet boven de 14,8 V komen. Is
dit niet het geval dan moet de regelaar worden vervangen.
Als de accu niet goed geladen is en de stroomsterkte bij 3000 t./min ver beneden de 22
resp. 30 A blijft, moet de regelaar worden vervangen of er zijn één of meer dioden die
niet goed meer functioneren.

Demontage en montage van SEV-Motorola-driefasewisselstroomdynamo: Verwijder de
koolborstelhouder en merk de stator t.O.V.het voor- en achterdeksel van de dynamo. Ver-
wijder de vier bouten en tik met een plastic-hamer het voorste gedeelte los van de stator.
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Verwijder de 4 moeren met ringen en neem het achterste gedeelte los van de stator. Let
erop de isolatiehulsjes van de plus (+) aansluitingen niet te verliezen en bewaar ze te
zamen met de twee fiberringen.
Indien het voorste lager moet worden vervangen, moeten de poelie, de ventilateurschijf
en de tussenring worden verwijderd. Dit is mogelijk door de moer op de rotoras te ver-
wijderen waarbij men de poelie in een bankschroef klemt. Verwijder de 3 schroeven van
de lageropsluitplaat. Door licht op het rotoraseinde te tikken, komt het lager vrij uit de
boring. Trek het lager nu van de as met behulp van een passende trekker. Montage van
de dynamo geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage. Let erop de lagerplaatvan
het voorste lager met de verhogingen naar de rotor gekeerd te monteren. Na het lager
in het voorste deksel te hebben gemonteerd en de lageropsluitplaat te hebben aange-
bracht, monteert men de tussenring met de zijde met de kleine buitendiameter naar de
poelie gekeerd. Zet de poeliemoer vast met een aantrekkoppel van 4 m'kg. Let erop dat
de bij demontage gemaakte merktekens van de stator en de deksels met elkaar cor-
responderen.

Demontage en montage van Paris-Rhöne-driefasewisselstroomdynamo: Merk de stator
t.O.v. de beide deksels (huishelften), draai de drie bouten los en tik met behulp van een
plastic-hamer het complete voordeksel los.
Verwijder de drie moeren te zamen met de opsluitringen waarmee de stator met de plus
(+) van de diodenhouder is verbonden en neem de stator, de min (-) borstelhouder en
het plugplaatje van de andere borstelhouder uit het huis. Let op de plaats van de fiberring
tussen de plus (+) van de dioden houder en het achterdeksel; deze ring komt vrij na het
verwijderen van de isolatiehuls. De rotorlagers kunnen op dezelfde wijze als beschreven
bij de SEV-Motorola-wisselstroomdynamo worden vervangen.
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage. Zet de poeliemoer zonodig
vast met een aantrekkoppel van 4 m'kg. Controleer of de O-ring in de boring van het
achterdeksel in goede staat verkeert en maak zonodig het ontluchtgaatje open. Plaats de
bij demontage gemaakte merktekens op de stat or en het voorste en achterste deksel in
lijn. Bij het op zijn plaats brengen van het achterdeksel moeten de borstels gelicht zijn.
Dit kan met een U-vormig gebogen staaldraad, die door de lagerboring wordt gestoken,
worden gedaan.

Controle van onderdelen van wisselstroomdynamo's

Rotor: Controleer de isolatie van de plus (+) sleepring t.O.V.de rotor met speciale testap-
paratuur of een testlamp van ten hoogste 12 V.
Controleer eveneens de overgangsweerstand van de min (-) sleepring t.O.V.de rotor.

Stator: Controleer de isolatie van de statorwikkelingen t.o.V. het statorhuis. Controleer
eveneens of een van de wikkelingen onderbroken is.

Dioden: In geval van een slechte diode moet de diodenhouder c.q. het complete achter-
deksel worden vervangen.

Startmotor: Destartmotor, merk Ducellier of Paris-Rhöne, is uitgevoerd met een startsole-
noïde. Demontage geschiedt door de doorgaande trekbouten te verwijderen, waé.rna het
achterste lagerdeksel met de borstels kan worden losgenomen.
Licht hiertoe eerst de borstels op en klem ze met de borstelveer opzij in de houder. Neem
daarna het voorste lagerdeksel met het anker uit het huis.
Zie voor het weer bruikbaar maken van een vervuilde of ingesleten commutator en voor
het controleren van de anker- en veldwikkelingen onder Gelijkstroomdynamo. De com-
mutatorisolatie kan met behulp van een zaagblaadje van de juiste dikte 0,5 mm diep
worden uitgesneden. Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage.
Om een goed aangrijpen van het rondsel in de starterkrans te verzekeren, moet het rondsel
aan de volgende voorwaarden voldoen: de afstand van het pasvlak van het dynamohuis
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Aanvullend dieselschema juli 1970 e.v.
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tot de voorzijde van het rondsel moet bij een Ducellier-startmotor 66,5 mm bedragen, de
afstand tussen pasvlak en aanslag van het rondsel 82 mmo
Demonteer de dopmoer van het startrelais, draai de afstelmoer geheel los. Draai nu de
afstelmoer geleidelijk weer aan, totdat er geen lengtespeling van de Bendix meer is, draai
de moer een kwartslag terug en monteer tenslotte de dopmoer weer.
Bij de Paris-Rhöne-startmotor moet de afstand tussen het tandwiel en de voorste aanslag
1-2 mm bedragen.
Zet hiervoor het startrelais onder een spanning van 10 V tussen de twee kleine klemmen
en druk het anker en de Bendix terug om de spelingen op te heffen.

N.B.: Laat het startrelais niet langer dan enkele seconden onder spanning staan.

Zekeringenhouder: De zekeringenhouder met vier zekeringen bevindt zich links onder het
dashboard. Zie voor de door deze zekeringen beveiligde stroomverbruikers de zekerin-
gentabel onder Technische gegevens. Indien een zekering is doorgebrand, moet de oor-
zaak hiervan worden opgespoord en verholpen alvorens een nieuwe zekering te monte-
ren.

Elektrisch klokje: Het elektrische klokje blijft stilstaan zodra de accu wordt losgekoppeld
of de hoofdschakelaar wordt omgedraaid en start zichzelf niet als de stroom weer wordt
ingeschakeld. Het klokje moet daarom op gang worden gebracht door het gelijk te zetten.
Het stroomverbruik is zeer gering nl. 5 mA.

Koplampen: De koplampen van het fabrikaat Marchal, Ducellier of Cibié zijn voorzien van
asymmetrisch dimlicht. Het verstellen van de lichtbundel geschiedt als volgt: Trek de sier-
ring aan de onderzijde los en verdraai de stelschroef bovenaan de lamp om de lichtbundel
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Lettercode voor schema's elektrische installatie op de blz. 90 t/m 98 en 100. 102.

ALT.
B.
BFI.

BFS.
BS.

BSW.

BVS.

CL.
CLI.
CO.
CW.
CWS.

D/LS.

DE.
DER.
DESW.

DF.
DI.L.F.

DI.R.F.

DI.L.R.

DI.R.R.

DIS.
DS.
DSW.L.
DSW.R.
DSW.T.

DW.
FC.

FG.
FGU.
FU.
GEN.

GL.

GP.
GPF.

GPS.
GPW.
GS.

H.
HB.

Wisselstroomdynamo.
Accu.
Verklikkerlicht voor remvloei-
stofpeil.
Contact voor remvloeistofpeil.
Hoofdschakelaar op negatieve
accupool.
Controlelampje voor remvloei-
stofniveau en remvacuüm (laat-
ste functie niet op wagens met
dieselmotor).
Contact voor remvacuümver-
klikkerlicht.
Klok.
Sigarette-aansteker.
Bobine.
Cho keverkl ikkerl icht.
Contact voor chokeverklikker-
licht.
Lichtschakelaar voor stads-,
dim- en grootlicht en lichtsig-
naal.
Ruitverwarming.
Ruitverwarmi ngsrelais.
Schakelaar voor achterruitver-
warming met verklikkerlicht.
Knipperlichtautomaat.
Richti ngaa nwi jzerkn ipperl icht.
links voor.
Richt ingaa nwi jzerkn ipperl icht.
rechts voor.
Richti ngaa nwi jzerkn ipperl icht.
links achter.
Richt ingaa nwi jze rkn ippe rl icht,
rechts achter.
Stroomverdeler.
Richti ngaa nwi jzerscha kelaa r.
Portiercontact. links.
Portiercontact. rechts.
Portiercontact. laadruimte (Fa-
miliale en Break).
Richti ngaa nwi jze rverkl ikkerl icht.
Elektromagnetische ventilateur-
koppeling.
Brandstofmeter.
Brandstofpeilelement.
Zekeringen.
Dynamo (wagens met diesel-
motor tot juni 1970).
Verlichting voor dashboardkast-
je.
Gloeibougies.
Automaat voor verklikkerlicht
voor voorgloeien,
Thermisch bediende schakelaar.
Verklikkerlicht voor voorgloeien.
Schakelaar voor verlichting van
dashboardkastje.
Claxon.
Claxonring.

HL.L.
HL.R.
HLW.
HM.
HS.

HSR.
ILU.
ILU.L.

ILU.R.

ILU.T.

IN.CL.
IN.FGITG.

IN.SPM.
INR.

IS.
IS/STS.
LL.
LU.
LUS.

LUU.

NS.

OL.
OP.
PH/STS.

PL.L.
PL.R.
PLS.
R.L.
R.R.
REL.L.
REL.R.
RELS.
SI.

SL.L.
SL.R.
SSO/SM.
SSW.
STL.L.
STL.R.
TG.
TGS.

THS.
V.
VR.
WI.
WIS.

Koplamp. links.
Koplamp. rechts.
Grooll ichtverkl ikkerl icht.
Verwa rmingsventilateu rmotor.
Verwa rm ingsventi Iateu rscha ke-
laar.
Lichtsignaalrelais.
Inte rieu rverl ichti ngl-schakel aa r.
Interieu rverl ichti ngl-schakel aa r,
links.
Interieu rverli chti ngl-schakelaa r,
rechts.
Interieu rve rl ichti ngl-sch akela ar
in laadruimte (Familiale en
Break).
Klokverlichting.
Verlichting van brandstofmeter.
koelvloeistoftemperatuurmeter
en voltmeter.
Snel heidsmeterverl ichting.
Regelweerstand voor instru-
mentenverlichting.
Contactslot.
Contactsl otl sta rtscha kelaar.
Nummerplaatverlichting.
Bagageru imteverlichting.
Schakelaar voor bagageruimte-
verlichting.
Bagageruimteverlichting en
schakelaar.
Veiligheidsschakelaar (wagens
met autom. transm.).
Oliedru kcontrolelampje.
Oliedrukcontact.
Voorgloei -Istartschakelaar (wa-
gens met dieselmotor).
Parkeerlicht. links.
Parkeerlicht, rechts.
Parkeerl ichtschakelaar.
Achterlicht, links.
Achterl icht. rechts.
Achteruitrijlamp. links.
Achteruitrijlamp, rechts.
Achteruitrijlampschakelaar .
Keuzeschaalverlichting (wagens
met autom. transm.).
Stadslicht, links.
Stadslicht, rechts.
Sta rtso Ienoïde/startmoto r.
Stoplichtschakelaar.
Stoplicht. links.
Stopl icht. rechts.
Koelvloeistof temperatuurmeter .
Koel vi oei stoftempe rat uure Ie-
ment.
Thermocontact.
Voltmeter.
Spanningsregelaar.
Ruitewissermotor.
Ru itewisserschakelaar.
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Kleurencode voor schema's elektrische installatie op de blz. 90 t/m 98 en 100, 102.

In de schema's zijn de letters "J" en "R" opgenomen in de bedrading naar de koplampen. De letter
"J" duidt de gele draad (= grootlicht) en de letter "R" de rode draad (= dimlicht) aan.

in verticale richting te verstellen als het een lamp van het merk Marchal en de stelschroef
onder als het een lamp van het merk Cibié of Ducellier betreft.
Voor voorstelling van de lichtbundel in horizontale richting moet(en) de stelschroef of
stelschroeven aan de zijkant van de lamp worden verdraaid.
Uitbouwen van de reflector geschiedt als volgt, merk Marchal : Druk de stalen veer aan
de bovenzijde van de reflector naar boven, waarna de reflector naar voren kan kantelen
zodat het mogelijk is zonodig de gloeilamp te verwisselen. Trek de bedrading van de
gloeilamp los en licht de reflector uit de onderste steun. Merk Cibié: Druk de veer rechts
boven aan de reflector naar boven en maak de onderste bevestiging los. Let bij montage
op de juiste positie van de onderste bevestiging. Merk Ducellier: draai de reflector met
twee handen in de richting tegengesteld aan die van de wijzers van de klok.
Voor het verwisselen van een gloeilamp gaat men als volgt te werk: Maak de reflector
zoals boven beschreven los zonder de stelschroeven te verdraaien, trek de verbindings-
stekker van de bedrading los en wip de twee klem beugeltjes opzij; neem de gloeilamp
weg. Plaats de nieuwe lamp, met het nokje in de juiste stand, in de reflector en wip de
klem beugeltjes op de rand van de lamp. Sluit de stekker aan en monteer de reflector en
de sierring.
Het is mogelijk om bij het rijden in landen met links verkeer de asymmetrische lichtbundel
te verstellen, en wel door het verstelbare nokje onderin de zitting voor de gloeilamp in
de reflector in de andere stand te verschuiven. Maak hiertoe de reflector los, verwijder
de gloeilamp en druk hetstelnokje naar rechts voor deelname aan links verkeer of naar
links voor deelname aan rechts verkeer.

Achterlichten: Voor het verwisselen van de gloeilampen in de gecombineerde achterlich-
ten moet het lampglas aan de bove.nzijde naar achteren worden losgetrokken.

Gloeilampentabel: Zie Specificaties.

Specificaties

BENZINEMOTOREN

Motortypen,
1468 cm3

1618 cm3, t/m sept. 1970
idem v.a. okt. 1970

Compressiedruk,
XC6- en XC7-motor
XB5-motor

Max. toelaatbaar onderling verschil

Cilinderkop (mm):
Klepspeling (koud!.

inlaat
uitlaat

Klepspeling voor controle kleppen-
diagram
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XB5
XC6
XC7

ca. 11 kg/cm2

ca. 10 kg/cm2

ca. 1 kg/cm2

0,10
0,25

0,7



Kleppendiagram :
inlaatklep

opent
sluit

uitlaatklep
opent
sluit

Hoogte cilinderkop,
nieuw
min. toelaatbaar

Max. toelaatbare afwijking cilinderkoppas-
vlak
Dikte koppakking, na montage,

metall opl astiq ue-pakking
Reinz-pakking

Volume van verbrandingsruimten met
kleppen en standaard-bougies,

XB5-motor
XC6-motor

0°30' voor BDP
35° na DDP

35°30' voor DDP
10° na BDP

92,5 :t 0,15
91,5:t 0,15

0,05

1,55 :t 0,1
1,30

57,6 cm3 :!: 1
62,7 cm3 :!: 1

Zuigers (mm):

XB5-motor
met metalloplastique-koppakking
met Reinz-koppakking*

XC6-motor
met metalloplastique-koppakking
met Reinz-koppakking*

XC7-motor
Max. toelaatbaar gewichtsverschil van zui-
gers onderling
Zuigerspeling

Zuiger/engte

83,5
81,75

82,3
81,9
80,85

Afstand zuigerpen
tot zuigerbodem

49,5
47,75

46,35
45,95
44,9

10 9
0,05-0,07

Cilinderblok/cilinderbussen (mm):
Type cilinderbussen,

t/m sept. 1970 (le uitv.)

vanaf okt. 1970 (2e uitv.)*

Uitstekende hoogte van cilinderbussen
boven cilinderblok,

le uitv.
2e uitv.

Dikte van Reinz-afdichtringen voor 2e uitv.
Boring in cilinderblok voor achterste
hoofd lager,

t/m sept. 1970
vanaf okt. 1970

Zuigerpennen (mm):
Zuigerpendiameter,

t/m sept. 1970

aan boven- en onderzijde gecentreerd in
cilinderblok en met rubber afdichtringen
onderin blok afgesloten
alleen onderin cilinderblok gecentreerd en
met Reinz-afdichtringen afgesloten; juiste
plaatsing door zware aandrukking door ci-
linderkop

0,015-0,075
0,04-0,11
0,05-0,075-0,10-0,125

55
58,73

22
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lengte
38
30
38
30
37
37
30

vanaf okt. 1970*
Zuigerpenovermaten

Krukas en hoofdlagers (mm):
Hoofdlagertappen,

standaardmaat
nr. 1 (poeliezijde)
nr. 2
nr. 3
nr.4
nr. 5: XB5, XC6
nr. 5: XC7

Kruktappen, standaardmaat
Ondermaten
Hoofdlagerspeling
Axiale krukasspeling
Drukringdikte, standaardmaat
Overmaten

Drijfstangen en -lagers (mm):
Drijfstanglengte, hart op hart
Radiale drijfstanglagerspeling

Kleppen (mm):

23
0,05 en 0,1 mm

diameter
59,401-59,416
58,548-58,573
57,174-57,189
56,140-56,165
51,166-51,181
54,905-54,920
49,975 -49,991
0,3 en 0,5
0,035-0,081
0,08-0,20
2,30
0,10-0,15 en 0,20 mm

132
0,016-0,066

Klepsteeldiameter
Klepkopdiameter
Kleplengte
Klepzittinghoek

Klepgeleiders (mm):

Inlaat
8,02
41,5
118,65
1200 + 15'

Uitlaat
8
35,5
112
900 + 15'

boring in cilinderkop buitendiameter

standaard 0,2 over- 0,5 over- standaard 0,2 over- 0,5 over-
maat maat maat maat

klepgeleiders, 13,97 14,2 14,5 14,06 14,29 14,59
in- en uitlaat +0,025 +0,025 +0,025 -0,01 -0,01 -0,01

Boringdiameter van klepgeleiders

Klepzetels (mm):
Klepzetel hoek,

inlaat
uitlaat

Klepzetelraakvlak
Overmaten
Perspassing

* Vanaf serienummers: 404/8
404 (TW)
404 (TH)
404 (ZF)
:404L (TW)
404L (TH)
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8,02-8,04

1200

900

1,5
0,2 en 0,5
0,096-0,196

6.905.096
5.092.741
5.487.674
8.259.345
4.942.249
6.837.771



Klepveren (mm):
Vrije veerlengte
Veerlengte belast met 37,1 :t 2 kg
Veerlengte belast met 17,4 :t 1,2 kg
Veerlengte belast met 22,7 :t 1,4 kg
Veerlengte belast met 8,9 :t 0,75 kg
Aantal werkzame windingen
Wikkelrichting
Binnendiameter
Draaddikte
Merkkleur

buiten veer
48,7
33,7 mm
41 mm

5'/2

rechtsom
21,4
3,8

binnen veer
42,8

29,7 mm
37mm
7'/2

linksom
14,1
2,8

bruin

Nokkenas:
Nokkenas,

1e uitv. tlm sept. 1970
merkteken

2e uitv. vanaf okt. 1970
merkteken

onderdeelnr. 0801.17 of 26
geen
onderdeelnr. 0801.23
XN1 op voorste lagertap

De 1e en 2e uitvoering zijn onderling verwisselbaar.

Lagertapdiameter,
voor
midden
achter

Max. toelaatbare slingering, gemeten op
middelste lagertap
Radiale speling, motoren

XB5 en XC6
XC7

Axiale speling

Klepstoters (mm):
Klepstoterdiameter,

standaardmaat
overmaat

Kettingspanner (mm):
Merk
Vrije veerlengte
Aantal veerwindingen
Veerlengte, belast met 1,6 kg :t 0,16 kg

Ontstekingsinstallatie:
Stroomverdeler, merk en type
Ontstekingsvolgorde
Cilindernummering
Draairichting stroomverdeler, van boven-
kant rotor gezien
Vast ontstekingstijdstip,

XB5, XC6
XC7

Vast ontstekingstijdstip afstellen, tlm
1972-modellen
v.a. 1973-modellen

48 )
46(-0,05
44) -0,07

0,02

0,05-0,11
0,07-0,13
0,05-0,14

24
24,20

Reynold
74 :t 1
27
50

Ducellier of SEV, M48
1-3-4-2
nr. 1 aan vliegwiel zijde

rechtsom

11° voor BDP
10° voor BDP

met behulp van pen 0 8 mm in vliegwiel
merktekens op krukaspoelie en distributie-
deksel
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Contactpuntenafstand, min.
Contacthoek
Contactveerdruk
Condensatorcapaciteit

Vervroegingskarakteristieken :
Centrifugaa Ivervroeg ing
Vervroeging begint bij

10° bij l
19°30' bij + 10
24° bij -
29° bij

Vervroeging eindigt 29° bij
Vacuümvervroeging

o tot 1°
eindigt bij 11 :t 1°

Bougies:
Merk en type,

XB5 en XC6
XC7

Carburateurs:
Merk en type
Toepassing
Venturi
Hoofdsproeier
Mengluchtsproeier
Mengbuis
Stationaire benzinesproeier
Stationaire luchtsproeier
Accel eratiepom psproeier
Vlotternaald
Vulring onder vlotternaald
Merk en type
Toepassing
Venturi
Hoofdsproeier
Mengluchtsproeier
Stationaire benzinesproeier
Stationaire luchtsproeier
Acceleratiepompsproeier
Startsproeier
Vlotternaaldventiel
Vlottergewicht
Merk en type
Toepassing
Venturi
Hoofdsproeier
Mengluchtsproeier
Mengbuis
Stationaire benzinesproeier
Stationaire luchtsproeier
Acceleratiepompsproeier
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0,35 mm
63 :t 3°
400-500 9
0,25,.,F

in krukasgraden en -t./min
1000 t./min
2100 t./min
3000 t./min
3950 t./min
5000 t./min
5400 t./min

112,5 mmHg
300 mmHg

BoschW230 T30
Marchal 35 HS
Champion N9Y
AC 44 XL

Zenith 34 WIM
XB5-motor
26
135
100
o
65
150
50
1,75 mm
1,7 mm
Solex 32 PBICA
XB5 motor
24
122,5
175
50
220
45
105
1,7
5,7 9
Solex 34 PBICA-3
XC6-motor
26
137,5
160
28
45
210
50



Acceleratiepom psproeierbu isje
Vlotternaaldventiel
Vlottergewicht
Merk en type
Venturi
Hoofdsproeier
Mengluchtsproeier
Mengbuis
Stationaire benzinesproeier
Stationaire luchtsproeier
Startsproeier
Acceleratiepompsproe ier
Acceleratiepom psproe ierbu isje
Vlottergewicht
Vlotternaaldventiei

Koelsysteem:
Zelfdenkende ventilateur:
Inschakeltemperatuur

Uitscha keltem peratu ur

Luchtspleet

Radiateurvuldop:
Overdrukventiel opent bij

DIESELMOTOR

Cilinderblok (mm):
Boringdiameter voor cilinderbussen
Boringdiameter voor, pakkingring
Cilindernr- 1
Afstand van zuiger tot cilinderblokpasvlak

Cilinderbussen :

Merkteken op cilinderbussen
1 merkstreep aan de onderzijde of letter A
aan bovenzijde
2 merkstrepen aan de onderzijde of letter
B aan bovenzijde
Hoogte van boven het cilinderblok uitste-
kende deel van de cilinderbus3en, zonder
pakkingring
Diameter van de kraag
Plaatsen waar binnendiameter van de ci-
linderbussen wordt gemeten, in de rich-
ting van de merktekens

50
1,7
5,7 g
Solex 34 PBICA-9
26
135
150
28
45
210
160
50
50
5,7 g
1,7

83-85,5 °Cwatertemperatuur gemeten op
waterpomp C.q. 81-83,5 °C op radiateur
73,5-77 °Cwatertemperatuur gemeten op
waterpomp c.q. 66,5- 70°C op radiateur
afstellen op 0,35-0,40 mm

0,28 kg/cm2

101 en 94
100,2
aan de vliegwielzijde
0-0,035 mm (in BOP)

MaatkJasse, in mm

88,00-88,02

88,02-88,04

0,03-0,07
104,713-104,800

op 25, 86 en 163 mm vanaf onderrand

87,90 + 0,005 87,92 + 0,005
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Zuigers (mm):

Nominale zuigerdiameter
Zuigerdiameter, evenwijdig aan zuigerpen
gemeten, 2 mm boven onderrand

maatkJasse A
87,90

maatkJasse B
87,92



61 mm boven onderrand
Zuigerdiameter, haaks op zuigerpen ge-
meten, 75 mm boven onderrand
94 mm boven onderrand
Zuigerhoogte, tot motornr. 769 314
Vanaf motornr. 769315
Zuigerpen - tot zuigerbodemafstand t/m
motornr. 769 314
Vanaf motornr. 769 315
Ovaliteit

gemeten onderaan zuigermantel
gemeten 61 mm vanaf onderkant
zuigermantel

Zuigerspeling in cilinderbus, onderaan de
zuigermantel gemeten, haaks op zuiger-
pen
Max. toelaatbare zuigerspeling
Max. toelaatbaar gewichtsverschil van
zuigers onderling in één motor
Hoogte van zuigerveergroeven;

bovenste groef
2e en 3e groef
onderste groef

Zuigerveren:
Hoogte van zuigerveren,

compressieveren
olieveer

Breedte van zuigerveren (alle)
Slotspeling van de zuigerveren
Druk van de compressieveren tegen de
cilinderwand

Uflex-olieveren:
Hoogtespeling in groef,

1e segment
2e segment
gegroefde ring

Zuigerpennen :
Lengte van zuigerpennen
Diameter van zuigerpennen, standaard-
maat, wit gemerkt
zwart gemerkt
1e overmaat, rood gemerkt
2e overmaat, groen gemerkt
Speling van zuigerpennen in zuigers

Drijfstangen en drijfstanglagers (mm):
Lengte van drijfstangen, hart op hart
Grondboring voor drijfstanglagerschalen
Grondboring voor zuigerpenbus
Breedte van drijfstangvoet
Breedte van drijfstangkop
Radiale drijfstanglagerspeling
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87,86 :t 0,01

87,73 :t 0,015
87,57 :t 0,015
95mm
95,35

58
58,35

0,06-0,09

0,10-0,12

0,095-0,125
0,12

5g

1,925- 2,090
1,950- 2,070
4,47-4,55

1,99-2,02
4,49-4,52
3,58-3,82
0,30-0,45

1,170-1,560 kg

0,005-0,112
0,06-0,087
0,04-0,077

71,7-72

27,997-28,00
27,994-27,997
28,05
28,10
0-0,006

150 :t 0,025
53,695-53,708
30,950-30,975
35,90-35,95
29,9-30,1
0,051-0,092

87,88 :t 0,01

87,75 :t 0,015
87,59 :t 0,015



Axiale drijfstanglagerspeling,
minimaal
maximaal toelaatbaar

Overmaat drijfstanglagerschalen
Binnendiameter van zuigerpenbussen na
ruimen
Buitendiameter van zuigerpenbussen,

standaardmaat
overmaat

Drijfstanggewicht
Klasse-indeling naar gewicht

Gewichtsverschil tussen drijfstangen on-
derling in één motor, nieuw
Max. toelaatbaar bij reparatie

Krukas en hoofdlagers (mm):
Lengte van hoofdlagertappen,

1e tap
2e en 4e tap
3e tap
5e tap

Lengte van de kruktappen
Diameter van hoofdlagertappen, stan-
daardmaat
Ondermaten
Diameter van kruktappen, standaardmaat
Ondermaten
Lengte van de hoofdlagerschalen,

1e, 3e en 5e tap
2e en 4e tap

Lengte van de drijfstanglagerschalen
Radiale krukasspeling
Axiale krukasspeling
Dikte van halve drukringen voor axiale
krukasspeling, standaardmaat
overmaat
Max. toelaatbare coniciteit hoofd lager- en
kruktappen
Max. toelaatbare ovaliteit van hoofdlager-
en kruktappen
Diameter van astap voor krukaspoelie
Lengte van astap voor krukaspoelie
Max. toelaatbare onbalans, gemeten bij
de voorste hoofdlagertap
gemeten bij de achterste hoofdlagertap

Vliegwiel en starterkrans (mm):
Diepte van vliegwiel gemeten van frictie-
vlak tot montagevlak van drukgroep
Max. toelaatbare onbalans van vliegwiel
Proefdruk ter controle van montage star-
terkrans, aan de omtrek en in radiale rich-
ting uitgeoefend

0,10
0,25
0,30-0,50-0,80

28,007-28,02

31,00
31,30
0,901-1,200 kg
van 1 tot 5 en A tot Y
oplopend met 4 9

max. 5 9
50 9

38A-38,6
30A-30,6
37,76-37,78
34,55-34,85
36,0-36,1 mm

54,994- 55,009
0,3-0,5-0,8
50,0-50,016
0,3-0,5-0,8

29,8
21,8
29
0,052-0,098
0,08-0,29

2,30-2,33
2,50-2,53

0,01

0,07
29,087-30,0
54,3-54,7

140 mm.g
70 mm.g

25,5
140 mm'g

500 kg
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Nokkenas (mm):
Diameter van lagertappen
Lengte van de lagertappen,

voorste tap
middelste en achterste tap

Axiale nokkenasspeling
Lichthoogte van de nokken

Tussentandwiel van distributie (mm):
Radiale speling van tandwiel op as
Max. toelaatbaar
Axiale speling van tandwiel
Dikte van vulringen
Dikte van afstandsring
Boringdiameter van tandwiel
Boringdiameter van lagerbus,

na ruimen
Buitendiameter van lagerbus,

standaardmaat
overmaat

Diameter van overmaat as in cilinderblok
Lengte van buiten cilinderblok uitstekende
deel van astap

Kleppendiagram :
Inlaat opent
Inlaat sluit
Uitlaat opent
Uitlaat sluit
Theoretische klepspeling

KlepstcÎters'(mm) :
Diameter van klepstoterboringen in cilin-
derblok
Buitendiameter van klepstoters,

standaardmaat
overmaat

Speling van klepstoters in boringen

Cilinderkop (mm):
Hoogte van cilinderkop
Max. toelaatbare onzuiverheid van pas-
vlak
Min. toelaatbare cilinderkophoogte
Diameter van de kraag van de wervel ka-
mers

1e overmaat
2e overmaat

Buiten het cilinderkoppasvlak uitstekende
deel van wervelkamers, max. toelaatbaar
Diepte van boring voor wervelkamers in
cilinderkop
Boring in cilinderkop,

voor 1e overmaat
voor 2e overmaat
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41,925-41,950

26
20
0,05-0,15
6,073-6,173

0,014-0,040
0,10
0,05-0,35
0,1-0,2-0,3-0,4-0,5
1,8
30,950-30,975

28,007- 28,020

31,00
31,30
27,96-28,09

30,4-30,5

12" voor BOP
40° na ODP'
56° voor ODP
12° na BOP
bedrijfsklepspeling

24,00-24,03

23,95-23,96
24,15-24,16
0,04-0,09

89,85-90,15

0,15
89,35

35-35,039
35,11-35,15
35,56-35,60

0,03

18,5-18,7

max. 35,09
35,50



Identificatie van wervelkamers*
standaardmaat
le overmaat
2e overmaat

een putje in bovenvlak
een putje in bovenvlak en cijfer 1
een putje in bovenvlak en cijfer 2

*Tot april 1969 in plaats van een putje in het bovenvlak een ingeslagen cijfer 8.

Klepzetels (mm):
Buitendiameter van klepzetels
Inlaat,

standaardmaat
le overmaat
2e overmaat

Uitlaat,
standaardmaat
le overmaat
2e overmaat

Perspassing van klepzetels in cilinderkop,
inlaatklepzetels
uitlaatklepzetels

Klepzetel hoek
Breedte van het klepzetelraakvlak, max.
Bovenste verloophoek, inlaatklepzetel

Klepgeleiders
Standaardmaat

le overmaat
2e overmaat

Lengte van klepgeleiders
Boringdiameter van klepgeleiders
Afstand van onderzijde van klepgeleiders
tot cilinderkoppasvlak, na inpersen

42,01
42,21
42,51

38,01
38,21
38,51

0,121-0,196
0,097-0,172
45°
2,2
15°

buitendiameter
14,05-14,06
14,279-14,29
14,579-14,59
55
8,52-8,542

28 :t 0,5

boring in kop
13,97-13,995
14,2-14,225
14,5-14,525

Kleppen (mm):
Kleplengte
Klepsteeldiameter,

inlaat
uitlaat

Klepkopdiameter,
inlaat
uitlaat

Klepzittinghoek
Breedte van klepzittingraakvlak

max. toelaatbaar
Speling van klepsteel in klepgeleider,

inlaat
uitlaat
max. toelaatbaar, in- en uitlaat

Afstand van klepkoppen tot cilinderkop-
pasvlak

max. toelaatbaar
Maximaal toelaatbare materiaalafname
van klepsteeleinde
Klepspeling, bij koude motor,

inlaat
uitlaat

116,25

8,48-8,495
8,46-8,475

40,5
33,5
45°
2,2-2,5
3,30

0,025-0,069
0,045-0,089
0,20

0,75-1,15
1,15

0,1

0,15
0,25
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Klepveerschotels (mm):
Veerschotelhoogte

Klepveren (mm):
Draaddikte
Aantal werkzame windingen
Vrije veerlengte
Veerlengte,

belast met 15,8 kg
belast met 46 kg

Kleptuimelaaras en -tuimelaars (mm):
Tuimelaarasdiameter
Radiale speling van tuimelaars op -as

9,6

binnenste veren
2,3
6,8
41

22 :t 0,5

18,980-18,959
0,053-0,074

buitenste veren
3,8
4,5
44,6

26 :t 0,5

Oliepomp (mm):
Aantal tanden van oliepomptandwielen
Axiale speling van oliepompaandrijfas
Dikte van vulringen voor afstelling axiale
speling
Oliedruk bij warme motor (80°C) en 670
t./min

bij 4000 t./min

Brandstofpomp; algemeen:
Merk en type

tlm juni 1970

vanaf juli 1970

Volgorde van inspuiting
Draairichting
Moment van inspuitbegin I

Bosch
Roto-Diesel

Verstuivers en -houders:
Motoren

met Bosch-pomp
met verstuiverhouder

Motoren met Roto-Diesel-pomp, tlm juni
1970

met verstuiverhouder
Motoren met Roto-Diesel-pomp,

vanaf juli 1970
met verstuiverhouder

Verstuivertestdruk,
Bosch
Rota-Diesel t/m juni 1970
Roto-Diesel v.a. juli 1970

Afstellen van verstuiverdruk (Bosch)

6
0,05-0,10

0,10-0,20-0,50 en 1,0

ca. 0,8 kglcm2

ca. 3,0 kglcm2

Bosch EPNM 2200 AR 8 of Roto-Diesel
DPA, type R34.42.170, -171 of -172
Roto-Diesel DPA type R 34.42.570, - 571,
- 572 of - 730
1-3-4-2
rechtsom

13°30' voor BDP
21° voor BDP

DN 05 D 189
KB 355 565/4

RDN 12 5D 6.236
RKB 355 5.118, referentienr.53.295.05

RDN 12 5D 6.517'
RKB 35 5 5.118, referentienr.53.295.08

115::!: 5 kglcm2

140 ::!:5 kglcm2

130 ::!:5 kglcm2

d.m.V. vulringen onder dopmoer

"Deze verstuivers kunnen als een set van vier op motoren van vroegere produktie
worden gebruikt.
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Vulringdikte voor afstellen van verstuiver-
druk (alleen Bosch)
Afstellen van verstuiverdruk (Roto-Diesel
DPA)

Gloeibougies:
Merk en type

Koelsysteem:
Openingsdruk van overdrukventiel

in radiateurvuldop (t/m sept. 1970)
idem van expansietankje (v.a. okt.

1970)
Radiateurafmetingen

t/m sept. 1970
v.a. okt. 1970

Ventilateur,
t/m sept. 1970
v.a. okt. 1970

Thermostaat opent bij
is geheel geopend bij
Inschakeltemperatuur van thermocontact
voor zelfdenkende ventilateur
Uitschakeltemperatuu r
Luchtspleet van zelfdenkende ventilateur

TRANSMISSIE

Koppeling (mm):
Merk en type
Afmetingen van frictievoering
Dikte van koppelingsplaat, samengedrukt
Type druklager
Diameter hoofdkoppelingscilinder
Diameter werkcilinder
Vliegwieldiepte gemeten vanaf montage-
pasvlak van drukgroep

Versnellingsbak (mm):
Max. toelaatbare afwijking van pasvlakken
van koppelingshuis
Diktematen van op priseas te monteren
vulringen
Diktematen van tussen gekraagde lager-
bus en hoofdaslager te monteren vulrin-
gen
Max. toelaatbare ongelijkheid pasvlakken
van carterhelften
Diktematen vulringen voor voorste toren-
tandwiellager

1,00-1,95 mm, oplopend met 0,05 mm

verdraaien van stelmoer onder dopmoer
van verstuiver

Bosch, 10,5V KE/GSA/10/1 of
10,5V KE/GSA/9/1

280 g/cm'

280 g/cm2

400 x 380 mm
530 x 380 mm

zesbladig, 121330 mm
achtbladig,l21 360 mm
72°
79°

81-83,5°
66,5-70°
afstellen op 0,35-0,40 mm

Ferodo, 215 D met diafragmaveer
121215x 121145x 3,2
7,7 :t 0,3
kogellagertype op geleidehuls
19
28,6

25,5

0,10

0,15-0,20-0,25-0,30 en 0,35

0,15-0,20-0,25 en 0,50

0,02

2,25-3,25, oplopend met 0,05
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Achterbrug (mm):
Typen
Afmetingen worm en wormwiel:

diameter wormwiel
afstand hart worm tot hart wormwiel

Vereiste kracht voor montage van opsluit-
ring op steekas

Tandspeling pignon/kroonwiel

CHASSIS

wormaandrijving of pignon/kroonwiel

170,62
101,6

700-3000 kg
020 + 0,05
, - 0,02

Voorwielvering (mm):
Specificaties van schroefveren:

Veerlengte, onbelast
Veerlengte belast met 318 kg
Verfmerkteken
Diameter van torsiestaaf

sedans

459,25-474,25
199-204
1wit en 1 geel

Familiale
Break
474,25-489,25
204-209
1wit en 1 blauw
23mm

Voorwiel afstelling :
Wielvlucht (carrossage, camber)
Fuseelangshelling (chasse, caster)
Fuseedwarshelling (angle de pivot,
kingpinclination)
Toespoor'(pincement, toe-in)
Max. wiel uitslag (theoretisch)
Uitslag binnenste wiel van 20°, uitslag
buitenste wiel
Uitslag buitenste wiel van 20°, uitslag bin-
nenste wiel

Stuurinrichting (mm):
Type
Speling kogel bout in tandheugel
Diktematen vulringen voor afstelling van
deze speling
Diktematen vulringen voor afstelling druk-
taats

Achterwielvering :

Specificaties van schroefveren:

sedans:
Veerlengte,

onbelast
met 1 groen verfmerkteken
met 2 groene verfmerktekens

Veerlengte,
belast met 318 kg

met 1 groen verfmerkteken
met 2 groene verfmerktekens

Buitendiameter van schroefveren, aan on-
derzijde gemeten
Doorvering/100 kg belasting

116 - PEUGEOT 404-modellen, 1969-1973

0°30' :t 45'
2° :t 30'

9°50' :t 10'
2:t1mm
buitenwiel 34°, binnenwiel 43°30'

tandheugel
0,05 :t 0,02

0,10-0,15-0,20 en 0,50

0,10-0,20 en 0,50

395-410 mm
410-425 mm

240-245 mm
245-250 mm

133 mm
52 mm



Familiale en Break (2 schroefveren per
wagenzijde):

Veerlengte, onbelast
Veerlengte, belast met 230 kg
Buitendiameter
Doorvering/100 kg belasting per veer

Remmen:

Hoofdremcilinder:
Diameter van cilinderboring

404, 404/8 tot sept. 1969
404GT vanaf okt. 1969
404 D
404 LD
404 L

tot serienummer 48 95 000
en vanaf serienummer 68 20 001

Trommelremmen, voor:
Remtrommeldiameter, Thermostable-
remmen
Remvoering, afmetingen
Wielremdiameter

Trommelremmen, voor:
Remtrommeldiameter, Twinplex-remmen
Remvoering, afmetingen
Wiel remci Iinderd iameter

verfmerkteken
1 rood
1 wit
416,5-431,5 mm
214,5-219,5 mm
120,7 mm
92mm

19 mm of 22 mm
19mm
22mm
25,4 mm

31,75 mm

280 mm
298 x 65 x 7 mm
34,9 mm

280 mm
280 x 65 x 5 mm
28,575 of 30 mm

1 blauw
1 geel
431,5-446,5 mm
219,5-224,5 mm

HCSF-trommelremmen, achter:
Remtrommeldiameter 404 L
Remvoering,
afmetingen 404 L tot serienummer
4884000,
van serienummer 71 20001 tot
7120350
en van serienummer 68 20 001 tot
6864000:
primair/secundair
van serienummer 71 20351 tot
7120994,
van serienummer 68 64 001 tot
6878721

en vanaf serienummer 68 79 501:
primair/secundair

Remtrommeldiameter 404, 404/8
en 404 ZF
Remvoering, afmetingen 404, 404/8 en
404 ZF
van serienummer 5 072 601 tot 5074 251,
van serienummer 5 100001 tot 5309 500,
van serienummer 5 311 008 tot 5 610 412,

280 mm

280 x 49 x 5/248 x 49 x 5 mm

280 x 60 x 6/248 x 60 x 6 mm

255 mm
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vanaf serienummer 5 612 501,
van serienummer 6 900 001 tot 6906 200,
van serienummer 6906 201 tot 6906 676
en
vanaf serienummer 8 250 001
primair/secundair
Remtrommeldiameter 404 LD
Remvoering, afmetingen 404 LD
van serienummer 49 75 001 tot 49 94 400:
primair/secundair
vanaf serienummer 49 94 401:
primair/secundair
Remtrommeldiameter 404 D
vanaf serienummer 46 09 343
primair/secundair
Diameter van wielremcilinders, achter
404 D vanaf serienummer 46 09 343
404 LD vanaf serienummer 49 81 020
404 vanaf serienummer 5713498
404 vanaf serienummer 82 50 001
404 ZF vanaf .serienummer 82 77 756
404 L vanaf serienummer 48 55 001
404 vanaf serienummer 52 65 262,
4537063,8250127,8212062

Schijfremmen
Remschijfdiameter
Max. toelaatbare slingering van de rem-
schijf, op 23 mm van de omtrek gemeten
Remklauwen, 404/8 tot serienummer
6906200
Diameter van de buitenste remcilinder
Diameter van de binnenste remcilinder
Voeringoppervlak van één remblok
Min. toelaatbare voeringdikte
Type remblokken

404 vanaf serienummer 55 04 801 }
404 ZF vanaf serienummer 82 59 901
404/8 vanaf serienummer 69 06 201
Diameter van de remcilinders
Voeringoppervlak van één remblok
Min. toelaatbare voeringdikte
Type remblokken

elEKTRISCHE INSTALLATIE

Accu:
Capaciteit,

benzinemotoren
dieselmotoren

Gelijkstroomdynamo :
Merk en type
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267 x 44 x 5/219 x 44 x 5
280 mm

280 x 50 x 5/248 x 50 x 5 mm

280 x 60 x 6/248 x 60 x 6 mm
255 mm

267 x 45 x 5/219 x 45 x 5 mm

25,4 mm
28,575 mm
22 mm
16 mm
22 mm
17,5 mm

19 mm

277 mm

0,07 mm

Girling met 3 remzuigers
33,9 mm
48,1 mm
31,3 cm2

2mm
Abex NS 414 met één groen en twee witte
merktekens

Bendix met 2 remzuigers

48mm
34,8 cm2

2mm
Abex NS 414 zonder merkteken

55 Ah
65 of 75 Ah

Ducellier 7223 of 7271
Paris-Rhöne G 10 Cl of G10 C 22



Vermogen
Max. laadstroom
Diameter dynamohuis

Eénfasewisselstroomdynamo:

Vermogen
Min. laadstroom bij 3000 t./min

Driefasewisselstroomdynamo:

Vermogen
Rotorweerstand (SEV-Motorola)
Min. laadstroom bij 3000 t./min

Spanningsregelaar:
Behorende bij gelijkstroomdynamo

inschakelspanning
max. retourstroom

Behorende bij éénfasewisselstroom-
dynamo

afgeregelde spanning

Behorende bij driefasewisselstroom-
dynamo

afgeregelde spanning

Startmotor:

300W
24 of 26 A
102 mm

Ducellier 7529
Paris-Rhóne A 13 M3
350W
22A

Paris-Rhóne A 13 R 38
SEV - Motorola 26651 of 71226902
500W
4,5 ::I:0,3 n bij 25°C
32A

Ducellier 8244 of 8332
Paris-Rhóne YT 2112 of YT 215
12-13 V
5A

Ducellier 8362
Paris-Rhóne AYB 21 (met geel etiket op de
kap)
SEV-Motorola 335.22 of 72 41 5502
12,8-14,8 V

Paris-Rhóne A Y B 21
12,8-14,8 V

Ducellier, 6081 of
Paris-Rhöne, D 8 E 57.

Diameter van startmotorhuis
Max. vermogen

bij afgenomen stroomsterkte
Koppel bij 1000 t./min

bij afgenomen stroomsterkte
Koppel geblokkeerd

bij afgenomen stroomsterkte
Toerental, onbelast
Stroomafname bij onbelast toerental

Ducel/ier
85 mm
1 pk
220 A
0,5 m'kg
260 A
1 m.kg
400 A
7500
12 A

Paris-Rhcne
85 mm
1 pk
200 A
0,5 m'kg
220 A
1,3 m'kg
400 A
5000
50A

Zekeringentabel :

Nr. 1. Stads- en achterlichten, instrumentenverlichting en nummerplaatverlichting.
Nr. 2. Claxon, sigarette-aansteker, interieurverlichting, klokje en verlichting in koffer-

ruimte.
Nr. 3. Knipperlichten, stoplichten, automatische ventilateur, achteruitrijlampen,

brandstofmeter, koelwatertemperatuur- en controlelampjes voor oliedruk, rem-
men en uitgetrokken choke.

Nr. 4. Verwarmingsventilateur, ruitewissermotor en eventuele accessoires.
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Gloeilampentabel :
Koplampen
Stadslichten
Achterl ichten
Knipperlichten
Stoplichten
Kentekenverlichting
Interieu rverl ichti ng
Verlichting in kofferruimte
Instrumentenverlichting en controlelamp-
jes voor oliedruk, knipperlichten, verlich-
ting en choke
Controlelampje remvloeistofniveau
Achteruitrijlampen

W
45/40
5
5
21
21
4
7
5

2
4
15

AANTREKKOPPELS (m.kg)
Benzinemotor
Cilinderkdpbouten,

méta IIopl astiq ue-koppa kking

Reinz-koppakking

1e fase
def.
1e fase
def.

4
7
6
8,25

motoren zonder centrering aan
bovenrand van cilinderbussen
(v.a. okt. 1970)

Aantrekvolgorde
Hoofdlagerkapbouten
Drijfsta ng lagerka pbouten
Krukaspoelie
Vliegwielbouten
Contragewichten van krukas
Kleptu ime Iaarassteu nen
In- en uitlaatspruitstlJk
Moer van waterpomppoelie
Bevestigingsbout van wisselstroom-
dynamo
Bougies
Bouten van voorste motorsteun
Bout van voorste motorsteun op traverse
Bout van voorste motorsteun op cilinder-
blok
Drukgroep op vliegwiel

Dieselmotor:
Cilinderkopbouten
Aantrekvolgorde
Hoofdlagerkapbouten
Drijfsta ng lagerkapbouten
Krukaspoelie
Vliegwielbouten
Buitenste tuimelaarassteunen
Overige tuimelaarassteunen
In- en uitlaatspruitstuk
Moer van waterpomppoelie

120 - PEUGEOT 404-modellen, 1969-1973

zie de tekst op blz. 23
zie tekst op blz. 23
7,5
4,0
11,0
5,75
5,75
1,5
2-2,5
3,5

4,25
2
4
5,5

1,75
1,5

7,0
zie tekst op blz. 41
10
6
17 (evt. met Loctite, zie tekst)
5,5-6
1,75-2,25
4-5,5
2-2,5
3,5



r

Bevestigingsbout van dynamo resp. wis-
seistroomdynamo 6,0
Moer van waterpomppoelie 7,0
Gloeibougies 4,5
Brandstofpomp op distributiecarter 2,0
Brandstofpomp op tussenflens 1,75

. Aandrijftandwiel van brandstofpomp op
naaf 1,75
Aandrijftandwiel van brandstofpomp op
naaf op pompas 6,5
Retourleiding op hydraulische kop of bo-

... venste leidingaansluiting 4,0
Bout van brandstoftoevoerleiding 3,25
Bout van retourleiding, nylon 3,25
Bout van retourleiding, messing 2,0
Bout van ontluchtleiding, Bosch-pomp 3,5
Klemstuk van verstuivers 2,0
Verstuivers 7,0
Moer van inspuitleidingen 2,5
Drukgroep op vliegwiel 1,5
Bouten van voorste motorsteunen 4
Bout van voorste motorsteun op traverse 5,5
Bout van voorste motorsteun "Opcilinder-
blok 1,75

Versnellingsbak (BA 7):
Versnellingsbak aan motor 5,5
Koppelingshuis aan versnellingsbakcarter 2,75
Staartstuk aan carter 1,5
Afsluitpluggen voor arrêteerkogels 1,0
Moer op hoofdas 5,5
Lageropsluitplaat 1,0
Carterhelften,

M8 x 64-bouten 1,5
M7 x 40-bouten 1,0

Achteru itri j lampschakeiaar,
koperen huis 1,25
stalen huis 2,75

Vulplug en aftapplug 2,75

Cardanas:
Kruiskoppelingsbout 3,5
Cardanaskoker aan differentieelhuis 5,5

Achterbrug met wormaandrijving:
Wormwiel bouten 8,5
Bevestigingsbouten van de steunplaat 1,25
Askokers aan differentieelhuis 1,25

Achterbrug met pignon en kroonwiel :
Pignonmoer 28
Kroonwielbouten 7
Steunplaat van lagers 3,5
Moeren differentieelhuishelften 3,5
Bouten differentieelhuishelften 1,0
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Voorwielvering :
Voorste aan achterste wieldraagarmhelft
Achterste wieldraagarmhelft aan traverse
Voorste wieldraagarmhelft aan steun
Moer op bout van fuseekogel
Hulsmoer voor afsluiting van fuseekogel
Stabilisatorstang aan verbindingsstang
Verbindingsstang .,'aan achterste wiel-
draagarmhelft

8 mm diameter
14 mm diameter

Bovenste schokbrekerbevestiging,
16 mm diameter
14 mm diameter

Afsluitmoer van schokbreker
Veerelement op binnenspatscherm
Hoofdtraverse
Wielmoeren,

sedans
Familiale en Break

Voorwielnaven:
Naafmoer

Remmen:
Remankerplaat
Wielremcilinders
Ontluchtnippels
Stoplichtschakelaar
Remslangen
Wartel van remleidingen
Bevestigingsplaat van remklauw aan fu-
see
Remklauw,

Girling
Bendix

Remschijf aan naafflens
Banjobout voor remslangbevestiging

Stuurinrichting:
Stuurhuis op traverse
Moer op rondsel
Huis van kogelbout van tandheugel
Spoorstang aan tandheugel
Contramoer van tandheugeloog
Moer van spoorstangeind
Bouten van stuuraskoppeling
Klemstuk van stuuraskoppeling op stuur-
as,

normale moer
Nylstop-moer

Bouten van kruiskoppeling op stuuras,
normale moer
Nylstop-moer

122 - PEUGEOT 404-modelien, 1969-1973

3,5
8,5
8,0
4,5
0,75
4,5

1,25
4,5

5,5
4,5
6-7
1,25
5,5

6,0
8,0

eerst met 3 m'kg.
daarna met 1 m'kg

6
1,5
1,25
3,5
3,5
1,75

5,5

7,0
5,0
5,5
2,25

4
1,75
4,5
4,5
6,0
4,25
1,75

1
1,5

1
1,25



Achterwielvering:
Stabilisatorstang aan achterbrug 5,5
Stabilisatorstang aan carrosserie 6,0
Bevestigingsvork voor stabilisatorstang
aan achterbrug 3,5
Verbindingsstang aan stabilisatorstang 3,5
Bevestiging voor verbindingsstang 3,5
Schokbrekerbevestiging bij sedans, boven
en onder 1,25
Schokbrekerbevestiging bij Familiale en
Break,

boven 5,5
onder 4,75

Brugstuk voor achterveren op achterbrug
bij Familiale en Break 5,5
Bevestiging achterschokbrekers aan tra-
verse 2,5
Wielmoeren,

sedans 6,0
Familiale en Break 8,0

Elektrische installatie:
Poeliemoer wisselstroomdynamo 4

Smering en onderhoud

INRIJDEN

Gedurende de eerste 1000 km van de inrijperiode mogen onderstaande snelheden niet
worden overschreden:

Kilometerstand

0-1000

1e versn.

20

2e versn.

45

3e versn.

70

4e versn.

90

Bovenstaande waarden gelden als toelaatbare maxima en dienen niet gedurende lange-
re tijd te worden aangehouden.
Na de hierboven genoemde periode mag de snelheid geleidelijk aan worden opge-
voerd.
Rijd tijdens het inrijden met wisselende snelheden; schakel vaak en tijdig terug; vermijd
overbelasten van de motor (geen aanhanger).
let er bij koude motor op deze niet stationair draaiend op temperatuur te brengen,
maar rijd met matige toerentallen in de lagere versnellingen tot de motor op tempera-
tuur is.
laat de motor niet onbelast doorrazen en vermijd fel accelereren.

N.B.: De fabrikant staat voor de eerste 1000 km het gebruik van bovensmering bij
benzinemotoren toe; na deze periode wordt het gebruik ervan afgeraden.
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BIJZONDERHEDEN

Motor: Carterinhoud
Oliesoort
Viscositeit:
boven O°C
van 0 °C tot -10°C
beneden -10°C
het gehele jaar
Olievulopening :

Oliepeilstaaf:

benzinemotoren dieselmotoren
41 41
vlgs. specificatie MS-DG resp. SD-SE

SAE 30
SAE 20
SAE10

10W-50
aan de linkerzijde op kleppendeksel
van de motor via
ol ieafscheiderkap
aan de linkerzijde van de motor

Oliefilter, benzinemotoren:

Oliefilter, dieselmotoren:

luchtfilter:
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Aan de linkerzijde van de motor.
Vervang het filter elke 10000 km. (Bij een
gerevideerde motor na de eerste 1000 en
5000 km.)
Maak het pasvlak op het motorblok
schoon en smeer de afdichtring in met
olie.
filter: Purflux type lS 152A. lockheed ty-
pe 678.071 A of lockheed type DBA fC
109 (aangeduid met witte opdruk).
Zet het "Easy-change" -filter 3/4 slag vast,
gerekend vanaf het moment dat de pak-
kingring het huis raakt.

Aan de linkerzijde van motor. Vervang het
filter elke 5000 km. (Bij een gerevideerde
motor na de eerste 1000 km.)
Maak het pasvlak op het motorblok
schoon en smeer de afdichtring in met
olie.
filter: Purflux l 126; vanaf okt. 1969 Pur-
flux lS 127/5 (met rode opdruk)*.
Zet het "Easy-change"-filter 3/4 slag vast,
gerekend vanaf het moment dat de pak-
kingring het huis raakt.

* De opdruk in rood duidt op een hoge
filteringsgraad, die voor deze motoren
vereist is.

Nat type luchtfilter. Reinig het filterele-
ment volgens de op het filterhuis vermeI-
de voorschriften (dompel het in een
mengsel van 80% dieselbrandstof en 20%
motorolie, spoel het schoon en laat het
uitlekken.)
Vervang het filter ten minste op de voor-
geschreven perioden.



Brandstofpomp, dieselmotoren:

Brandstoffilter, Bosch-pomp:

Brandstoffilter, Roto-Diesel-pomp:

Zowel de Bosch EPNM-pomp als de
OPA-pomp van Roto-Diesel vereisen geen
periodieke smering.
Het onderhoud beperkt zich tot het peri-
odiek controleren en zonodig natrekken
van de klemmen op de flexibele slangen
van de pomp, teneinde binnendringen
van lucht in het systeem resp.olielekkage
en storingen te voorkomen.

Filterelement, Purflux C 112.
Het brandstoffilter vereist regelmatige
controle om een storingvrije werking te
waarborgen. Dit omvat het volgende: Ge-
lijktijdig met controleren van het oliepeil
moet de hoeveelheid condenswater in het
filterhuis worden gecontroleerd; dit is
mogelijk doordat de mantel uit doorzich-
tig materiaal is vervaardigd. Pomp even-
tueel condenswater weg als dit tot aan de
onderkant van het filterelement reikt. Ont-
lucht in dit geval het filter en de leidingen
als volgt:
Draai de ontluchtschroef los en bedien de
handpomp tot al het water is afgetapt
(zichtbaar door afvoerslang). Draai de ont-
luchtschroef weer vast en stop met pom-
pen zodra het handel zwaar begint te
gaan. (Zie tevens de tekst op blz. 51 en 52)
Het filterelement moet met tussenpozen
van 20 000 km worden vernieuwd; mon-
teer zonodig nieuwe pakkingen. Een ver-
vuild filterelement moet zonodig eerder
worden vervangen.

N.B.: Verlies van vermogen en topsnel-
heid evenals overmatige rookontwikkeling
via de uitlaat zijn symptomen van brand-
stoffi Itervervu iIing.

Filterelement, Purflux C 112.
Het brandstoffilter vereist regelmatige
controle om een storingvrije werking te
waarborgen. Het onderhoud omvat het
volgende:
Gelijktijdig met het controleren van het
oliepeil moet de hoeveelheid condenswa-
ter in het filter worden gecontroleerd; ten
behoeve hiervan is de mantel uit door-
zichtig materiaal vervaardigd. Tap het
condenswater af als het tot aan de onder-
zijde van het filterelement reikt.
De aftapkraan is aan de onderzijde; de
handpomp en de ontluchtkraan zijn bo-
venop de filterkop aangebracht.
Draai voor het aftappen van het condens-
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Koelsysteem:

Versnellingsbak:

ZF-automatische transmissie:
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water de aftapkraan open en draai de ont-
luchtnippel open.
Sluit de aftapkraan als al het water is weg-
gevloeid.
Draai de handpomp los en pomp tot de
uitstromende brandstof zonder luchtbel-
letjes uit de ontluchtnippel stroomt. Zet
de ontluchtnippel vast en vergrendel de
pomphandgreep. Zie tevens de tekst op
blz. 51 en 52.
Het filterelement moet elke 20000 km
worden vernieuwd; monteer het geheel
met nieuwe pakkingen. Een vervuild filte-
relement moet zonodig eerder worden
vervangen.
Zie N.B. onder Bosch-brandstoffilter.

Inhoud koelsysteem,
benzinemotoren: 7,8 I;
dieselmotoren: 10 I.

Het koelsysteem is voor het aftappen
voorzien van een aftapkraan aan de ach-
terzijde op de onderste radiateurtank en
een aftapplug in het cilinderblok.
Het verdient aanbeveling ieder voorjaar
het koelsysteem schoon te spoelen. Draai
voor het aftappen van de verwarming de
knop van de warmwaterkraan in de stand
"rood" en neem de dop van het expansie-
tankje los (indien gemonteerd).
Het koelblok van de radiateur mag niet
verstopt raken door insekten e.d. Blaas dit
regelmatig met perslucht schoon.

Olie-inhoud: 1,151.
Oliesoort: MS-DG resp. SD-SE motorolie
SAE 20W-50
Olieniveau-/vulplug: aan rechterzijde van
versnellingsbak (plug met inwendig vier-
kant.)

Vloeistofsoort: Automatische-transmissie-
vloeistof type DEXRON.
Totale vloeistofinhoud,

max. 5,2 I;
min. 4,61.

Voor verversen 2 I.
Controleer het vloeistofpeil bij warme mo-
tor, stationair draaiend, de selecteurhan-
del in de stand N en de wagen op een
vlakke, horizontale vloer met de parkeer-
rem aangetrokken.
Maak de peilstaaf schoon met een niet-
pluizende doek en zie erop toe de grootst



Achteras! differentieel
(wormaandrijving):

Achteras! differentieel
(hypoïd-vertanding):

Remsysteem :

Koppelingsvloeistofreservoir :

mogelijke reinheid in acht te nemen, daar
binnendringen van de kleinste vuildeeltjes
tot storingen kan leiden. Steek de peil-
staaf op zijn plaats en trek deze meteen
weer uit; lees het niveau af en vul zonodig
bij tot de "MAX"-streep.
Bijvullen in koude toestand heeft een te
hoog vloeistofpeil tot gevolg, dat beslist
moet worden vermeden.

Vloeistof verversen:
Breng de wagen in de conditie voor vloei-
stof controleren en zet de motor af. Tap
de vloeistof af via de plug aan de achter-
zijde van de onderpan. Vul precies 2 I
vloeistof bij en gebruik hiervoor geen
plastic materiaal. Controleer het vloeistof-
peil op de hiervoor beschreven wijze en
corrigeer dit zonodig. Controleer of geen
olielekkage langs de plug optreedt.

Olie-inhoud: 1,4-1,7 I.
Oliesoort: niet-minerale olie of speciale
door de fabriek voorgeschreven transmis-
sieolie van een gerenommeerd merk.
Minerale en niet-minerale olie mogen
nooit door elkaar worden gebruikt.
Spoel in twijfelgevallen het huis grondig
door met een mengsel van 50% alcohol
en 50% benzol.

Olie-inhoud: 1,4-1,6 I.
Oliesoort: hypoïd-transmissieolie.
Olieviscositeit: SAE 80 MP.

Inhoud remsysteem: 0,65 I.
Remvloeistof: Lockheed 55 of Nafic FN 3.
Bij wagens die met een remservo zijn uit-
gerust, moet het remservoluchtfilter elke
15000 km worden vervangen.
Wip hiertoe de borgveer uit de groef. ver-
wijder de geperforeerde sluitplaat en het
filterelement.
Een nieuw filter moet droog worden ge-
monteerd.
Wanneer onder het rijden het remcontro-
lelampje gaat branden, wijst dit op een te
laag niveau in het remvloeistofreservoir,
of tevens bij de Familiale- en Break-mo-
dellen op een niet-functionerende rem-
servo.

Inhoud hydraulisch systeem 0,55 I.
Koppelingsvloeistof: Lockheed 55 of Nafic
FN 3.
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Brandstoftank:

V-riem
(benzinemotoren) :

V-riem
(dieselmotoren met dynamo):

V-riem
(dieselmotoren met wisselstroom-
dynamo):

"Zelfdenkende" ventilateur:

Krik en kriksteunpunten:

Belangrijk:
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In het reservoir mag het niveau tot 3 mm
onder het deksel komen.

Inhoud, sedans 55 I.
Overige modellen 50 I.

Het eventueel spannen van de V-riem
dient bij koude motor te geschieden. Ver-
wijder de bevestigingsbout en de V-riem;
breng op een afstand van 100 mm op de
buitenomtrek merkstrepen aan en plaats
de V-riem opnieuw. Span nu door kante-
len van de dynamo de riem tot de afstand
tussen de merktekens (tussen twee poe-
lies gemeten) 102-103 mm bedraagt. Zet
de bout vast.

Span de V-riem op de hiervoor beschre-
ven wijze tot de gemeten afstand van 100
mm in gespannen toestand 102 mm is.

Span de V-riem op de eerder beschreven
wijze tot de gemeten afstand van 100 mm
101 mm is.

De automatisch in- en uitschakelende ven-
tilateur kan worden afgesteld d.m.v. de
voorop de naaf gemonteerde 3 stelbout-
jes; de luchtspleet moet 0,35-0,40 mm
bedragen. Wanneer de motortemperatuur
constant te hoog is en blijkt dat de ventila-
teur niet meedraait, kan deze worden ge-
fixeerd (zodat deze bij alle temperaturen
meedraait) door de 3 boutjes matig aan te
draaien.

Slinger en krik bevinden zich in de koffer-
ruimte. De kriksteunpunten zijn bij de se-
dans voor- en achteraan onder de bum-
pers aangebracht; bij de overige model-
len zijn de kriksteunpunten vóór de ach-
terwielen aangebracht.

De accu heeft in de negatieve accuklem
een ingebouwde hoofdschakelaar die
door tweemaal linksom draaien de
stroom uitschakelt.
Let erop na het inschakelen van de
stroom of het opnieuw aansluiten van de
accu, het elektrische tijdklokje opnieuw te
starten door de knop op het dashboard in
te drukken (knop voor het gelijkzetten).
Vermijd beslist dat het klokje met aange-
sloten accu stilstaat.



Aanslepen en slepen van wagens met au-
tomatische transmissie:

BANDEN EN BANDENSPANNING

Bandenmaat:

De wagen mag maximaal over een af-
stand van 50 km worden gesleept. Het
keuzehandel dient in stand "N" te worden
gezet en er mag niet sneller dan 50 km/h
worden gereden!
Indien over een afstand die langer is dan
50 km wordt gesleept, dient men tijdelijk 1
liter ATF-olie boven het normale peil bij te
vullen, zodat de smering van de transmis-
siedelen gewaarborgd is.
Het aanduwen of aanslepen van de wa-
gen is niet mogelijk.
Vergeet niet na de reparatie (indien van
toepassing) het vloeistofpeil weer tot het
normale niveau terug te brengen.

155 x 380 (155 SR 15) voor de 404/8, 165
x 380 ( 165 SR 15) voor de overige sedans
en 165 x 380 (165 SR 15) of 185 x 380 (185
SR 15) voor de Familiale en Break.

Bandenspanning (kg/cm2) koud: voor achter
404/8 sedan,

Michelin X 1,6 1,8
Michelin ZX en Dunlop SP 1,7 1,9
Kléber 1,7 2,0

404 GT sedan,
diagonaalbanden (alle merken) 1,5 1,8
Michelin X 1,4 1,6
Michelin ZX 1,5 1,7
Dunlop SP 1,6 1,8
Kléber V10 1,6 1,9

404 D sedan (diesel).
Michelin X 1,5 1,6
Michelin ZX 1,6 1,7
Dunlop SP en Kléber V10 1,7 1,9

404 L Familiale en Break,
Michelin X 1,4 2,2
Michelin ZX 1,5 2,3

404 LD Familiale (diesel).
Michelin X 1,5 2,2
Michelin ZX 1,6 2,3

Indien in een uitzonderingsgeval op dezelfde wagen zowel radiaalbanden als conventi-
onele diagonaalbanden worden gemonteerd, mogen de radiaalbanden uitsluitend op
de achterwielen gemonteerd zijn.
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B6

Smeerschema
wagens met benzinemotor

Cl C4
B8 E3
El El
B3 83
84 84
A2 Al
E2 01

* Bl
85 C2

B7

OS3/.9A

B2
C3

02
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CONTROLE

Modellen met benzinemotor

Dagelijks: Oliepeil, radiateur, benzinetank, banden en verlichting.
Wekelijks: Accuvloeistof en bandenspanning.

A. ELKE 1000 KM

A1. Automatische transmissie (indien aanwezig): vloeistofpeil controleren.
A2. Rem- en koppelingsvloeistofreservoir: vloeistofpeil controleren, zonodig bijvullen

met schone remvloeistof.

B. ELKE 5000 KM

* Motorcarter: olie (warm) aftappen en verversen.
Bl. Versnellingsbak: oliepeil controleren, zonodig bijvullen.
B2. Achteras/differentieel: oliepeil controleren, zonodig bijvullen. (Zie tevens onder

bijzonderheden).
B3. Fuseekogels doorsmeren (2 nippels).
B4. Spoorstangkogels doorsmeren (3 nippels).
B5. Stuurhuis doorsmeren (3 nippels). spaarzaam smeren.
B6. Kruiskoppelingshuis doorsmeren (1 nippel).
B7. Cardanastussenlager doorsmeren (1 nippel).
B8. Stroomverdeler: smeren met enkele druppels motorolie op smeervilt onder ro-

tor.

Carburateurstangenstelsel, chokekabel, parkeerremkabel, schakelstangenstelsel,
verwarmingsbediening en draaipunten van carrosserie (portiersluitingen, schar-
nieren, schuifdakglijders, enz.): smeren met enkele druppels motorolie.
Remblokken: voeringdikte controleren; zonodig remblokken vervangen.

C. ELKE 10 000 KM

C1. Oliefilter: filter vernieuwen (bij olieverversing).
C2. Versnellingsbak: olie (warm) aftappen en verversen.
C3. Achteras/differentieel (wormtype): olie (warm) aftappen en verversen (zie tevens

onder Bijzonderheden).
C4. Luchtfilter: reinigen volgens instructie op filterhuis.

Motor: elektrodenafstand van bougies controleren, zonodig afstellen of vervan-
gen; lichthoogte van onderbrekerpunten en ontstekingstijdstip controleren en
zonodig afstellen.
Carburateur: stationair mengsel en toerental afstellen.
Zelfdenkende ventilateur: werking controleren, zonodig luchtspleet afstellen.
V-riemspanning afstellen (zie onder Bijzonderheden).
Remmen: vrije slag van rempedaal controleren en remschoenen zonodig afstel-
len.
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Smeerschema
wagens met dieselmotor

C9 C10
C1 F3
C4 C4
F1 F1
C5 C5
A1 *F2 C2
CG 01

ca
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C3
02

E1



D. ELKE 15 000 KM

D1. Automatische transmissie (indien aanwezig): aftappen en verversen volgens fa-
brieksvoorschriften. *
(Zie tevens onder Bijzonderheden).

D2. Achteras/differentieel (hypoïd): olie (warm) aftappen en verversen.
Remservo: luchtfilter van remservo (indien aanwezig) vernieuwen.

E. ELKE20 000 KM

E1. Voorwiellagers: naafdoppen reinigen en opnieuw vullen met 15 g multipurpose-
vet.

E2. Rem- en koppelingssysteem: hydraulisch systeem aftappen, verversen en ont-
luchten.

E3. Luchtfilter: element vernieuwen, filterhuis rei8igen.

Bougies: vernieuwen.
Klepspeling : controleren, zonodig afstellen.

JAARLIJKS

Koelsysteem aftappen, doorspoelen en verversen.

* Automatische transmissie: elke 15000 km of jaarlijks verversen.

CONTROLE

Modellen met dieselmotor

-, .,; Dagelijks: Oliepeil, koelsysteem, brandstoftank, banden, condenswater in hoofd brand-
stoffilter en verlichting.
Wekelijks: Accuvloeistof en bandenspanning.

A. ELKE 1000 KM

A1. Rem- en koppelingsvloeistofreservoir: vloeistofpeil controleren, zonodig bijvullen
met schone remvloeistof.
Brandstofsysteem: condenswater in hoofdbrandstoffilter van inspuitpomp zono-
dig aftappen: zie onder Bijzonderheden.

B. ELKE2500 KM

* Motorcarter: olie (warm) aftappen en verversen.

C. ELKE5000 KM

C1. Oliefilter: filter vernieuwen. Zie bijzonderheden hiervoor.
C2. Versnellingsbak: oliepeil controleren, zonodig bijvullen.
C3. Achteras/differentieel: oliepeil controleren, zonodig bijvullen (Zie tevens onder

Bijzonderheden).
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C4.
C5.
C6.
C7.
ca.
C9.

Cl0.

Fuseepennen (2 nippels).
Spoorstangkogels (3 nippels).
Stuurhuis (spaarzaam smeren, 3 nippels).
Kruiskoppelingshuis (1 nippel).
Cardanastussenlager (1 nippel).
Dynamo (indien aanwezig): achterste lager smeren met enige druppels motor-
olie.
Luchtfilter: reinigen volgens instructies op filterhuis.

Draaipunten van bediening van inspuitpomp, start- en stopkabel, schakelstan-
genstelsel, koppelings-, parkeerrem- en verwarmingskabels; draaipunten enz.
van carrosserie, schuifdakrails en voorzittinggeleiders: smeren met enige drup-
pels motorolie.
Brandstofsysteem: hoofdbrandstoffilter van inspuitpomp aftappen (Zie onder
Bijzonderheden).

D. ELKE 10 000 KM
DL Versnellingsbak: olie (warm) aftappen en verversen.
D2. Achteras/differentieel (wormtype): olie (warm) aftappen en verversen.

Zelfdenkende ventilateur: werking controleren, zonodig luchtspleet afstellen.
V-riemspanning afstellen (zie onder Bijzonderheden).
Bouten en moeren van de inspuitpomp, brandstofleidingen, (wisselstroom-)dy-
namo en startmotor natrekken.
Remmen: vrije slag van rempedaal controleren en remschoenen zonodig afstel-
len.

E. ELKE 15 000 KM

El. Achteras/differentieel: (hypoïd): olie (warm) aftappen en verversen.

F. ELKE 20 000 KM

Fl. Voorwiellagers: naafdoppen reinigen en opnieuw vullen met 15 9 multipurpose-
vet.

F2. Rem- en koppelingssysteem: hydraulisch systeem aftappen, verversen en ont-
luchten.

F3. Luchtfilter: element vernieuwen, filterhuis reinigen.

Hoofdbrandstoffilter: filterelement vernieuwen, filterhuis reinigen en condenswa-
ter van benzinetank aftappen.
Cilinderkopbouten natrekken en klepspeling afstellen.

JAARLIJKS
Koelsysteem aftappen, doorspoelen en verversen.
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