PEUGEOT 404
(met carburateur

en

benzine-inspuiting)

Typen: Berline,

Berline Super Luxe, Cabriolet,

Coupé, Confort,

Stationcar,

Break en Familiale

1960-1968

Peugeot 404, 4-5 pers., 4-dcurs sedan Grand Tourisme, 1964.

I. Land van herkomst
2. Importeur, Nederland
Importeur, België
3. Typeaanduiding
4. Klasse-indeling
5. Motorbrandstof
6. Motortype

Frankrijk
Gebr. Nefkens Automobiel Mij. N:V., Utrecht
S.A. BeIge des Automobiles, 56, Rue Mot, Malines
zie onder "Modellenserie", blz. 6
middenklasse
benzine resp. dieselbrandstof
viertakt kopklepmotor in lijn, onder een hoek van 45°
(benzinemotoren) resp. 20° (dieselmotoren) gekanteld

7. Aantal cilinders
8. Cilinderinhoud, benzinemotoren
dieselmotoren
9. Motorvermogen, benzinemotoren:
XB2, XB5
XC5, Ie uitv.
XC5, 2e uitv.
XC6

4

1&18en 1468 cm3
1816 en 1948 em3
SAE-pk bij (./min DIN-pk bij (./II/in
66/5000
72/5400
76/5500
80/5600

60/5000
65/5400
70/5500
74/5600
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inspuitbenzinemotoren
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:

XC.KF en XC.KFI
XC.KF2

85/5500
96/5700

80/5500
88/5700

dieselmotoren:
XD85
XD88, Bosch-pomp
XD88, Roto-diesclpomp

55/4000
68/4500
63/4000

50/4000
60/4500
57/4000

Peugeot 404/8, 4-5 pers., 4-deurs sedan Confort,

1968.

Peugeot 404U6, 4-5 pers., 5-deurs Commerciale,

1963.
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Peugeot 404C, 2

+ 2 pers.,

2-deurs cabriolet,

1967.

Peugeot 404C, 4 pers., 2-deurs coupé, 1968.

Peugeot 404L, 6-7 pers., 5-deurs Familiale, 1964.
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10.
11.
12.
13.
14.

Koeling
Plaatsing van de motor
Aandrijving
Bodemplaat/carrosserie
Voorwielvering

15. Achterwielvering

waterkoeling
voorin de wagen
op de achterwielen
samengelaste zgn. mono-constructie
onafhankelijk door middel van Mac Pherson-voorveerelementen, hydraulische telescoopschokbrekers en stabilisatorstang op alle modellen behalve 404/8, stationcars en bestelwagen
sedans, coupé en cabriolet: schroefveren, hydraulische
telescoopschokbrekers en panhardstang; de Familiale,
Break en Commerciale hebben twee schroefveren aan
elke zijde
bestelwagen met huif: half-elliptische bladveren.

Peugeot 404U6A, Commerciale Super Luxe, 1967.
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16. Voetrem

17. Parkeerrem

18.
19.
20.
21.

voor: duplex-trommelremmen,
thermostable trommelremmen of schijfremmen; waarvan de laatste twee met
remservo
achter: simplex-trommelremmen
met remkrachtverdeler
mechanisch werkend op de !!chterwielen
404 cal/fort

404 sedans

443
162
145
1040

445
162
145
1090
(diesel 1150)

Totale lengte (cm)
Totale breedte
Totale hoogte, onbelast
Gewicht, rijklaar

22. Elektrische installatie
23. Bandenmaat

24. Wielbasis
25. Spoorbreedte, voor
(alle modellen)
Spoorbreedte, achter

cabriolet/
cal/pé
449
168
138
1080/1125

stationcars
458
(62
149
1150-1250

12 V

165 x 380; 404/8: 155 x 380
bestelwagen met huif 17 x 380
Familiale en stationcar tevens 185 x 380
265 cm (stationcars 284)
134,5 cm
128 cm (stationcars:

130)

Peugeot 404UIO, bestelwagens, 1968.

IDENTIFICATIE
ALGEMEEN
De Peugeot 404 sedan werd in maart 1960 geïntroduceerd als eerste van een modellenserie
die tot 1968 werd uitgebreid. Kenmerkende constructiedetails zijn de onder 45° gekantelde
4-cilindermotor welke reeds in de loop der eerste produktiejaren zowel met carburateur als
met Kugelfischer-benzine-inspuiting leverbaar was.
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De achteras met de karakteristieke wormaandrijving bleef gedurende de gehele produktie
gehandhaafd en maakte alleen bij de stationcars in 1966 bij een beperkt aantal wagens plaats
voor een hypoïd-achteras. De voorvering heeft Mac Pherson-veerelementen, de achteras is
met schroefveren en een panhardstang uitgevoerd. In het voorjaar van 1961 werd de cabriolet
geïntroduceerd; later in datzelfde jaar de coupé. Beide modellen zijn met carburateur of
benzine-inspuiting leverbaar. Inoktober
1962 kwam de 6-7 pers. Familiale stationcar in
produktie; deze is met benzine- of dieselmotor verkrijgbaar. De Commerciale U6 is een eenvoudige stationcar met opklapbare achterbank welke keus in de stationcarserie mogelijk
maakte. Vanaf 1965 werd een 404U6A Commerciale Super Luxe in produktie genomen. In
1968 kwam een bestelwagen op 404 basis met open laadbak en huif in produktie als vervanger
van de uit produktie genomen 403U8-bestelwagen.
De personenwagenserie werd in 1968 uitgebreid met een eenvoudige versie van de 404 Grand
Tourisme : de 404/8 sedan Confort met 1468 cm3-motor.

MOTORNUMMER
Het motornummer

is aan de linkerzijde op het motorblok of op de motorsteun ingeslagen.

IDENTITEITSPLAATJE
Het identiteitsplaatje is op de bovenkant van de rechter wielkuip, voor of achter de bovenste
druklagerbevestiging vastgeklonken.

CHASSISNUMMER
Het chassisnummer

of wel serienummer is naast het identiteitsplaatje

ingeslagen.

Modellenserie
Berline Confort vanaf 1968, benzine.
404/8
Berline Grand Tourisme vanaf introductie (april 1960) benzine of diesel.
404
Berline (Grand Tourisme) Super Luxe vanaf 1961; benzine-inspuiting, carbu404
rateur.
404 cabriolet Super Luxe (404C) vanaf 1961; benzine-inspuiting of carburateur.
Super Luxe (404C) vanaf 1961; benzine-inspuiting of carburateur.
404 coupé
Familiale Grand Luxe vanaf oktober 1962, benzine of diesel.
404L, LD
404U6, U6D Commerciale vanaf oktober 1962, benzine of diesel.
Commerciale de Luxe, vanaf 1964, benzine of diesel.
404U6
Commerciale Super Luxe vanaf 1965, benzine of diesel.
404U6A
Bestelwagen met huif, vanaf 1968, benzine of diesel.
404UIO
WIJZIGINGEN
1961

Introductie van cabriolet en coupé. Benzinemotor met inspuiting in produktie genomen,
welke in kleine serie in de cabriolet en coupé wordt ingebouwd.
1962 Vergroot remoppervlak; gewijzigd dashboard. Introductie van de Familiale Grand
Luxe en Commerciale in oktober.
1963 Achterschokbrekers
van cabriolet gemonteerd. Detailwijzigingen aan voorvering,
stabilisatorstang op sedans toegevoegd; wijzigingen aan interieurbekleding ; verstelbare
rugleuningen.
1964 404 sedan Grand Tourisme met XD88-dieselmotor van 1948 cm3 met Bosch-pomp
uitgerust; overige modellen zijn nog met de XD85-dieselmotor met Silto-pomp uitgerust.
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De 1618 cm3-motor, type XC5 kreeg hoger motorvermogen; dezelfde detailwijzigingen
werden aangebracht op de inspuitmotor terwijl een KF2-inspuitpomp werd gemonteerd zodat het motorvermogen met 1I pk werd vergroot.
De 404 Familiale is uitgerust met de XD88-dieselmotor welke sinds 1964 in de sedan
wordt gemonteerd, deze levert echter 63 pk.
De 404U6D Commerciale wordt nog met de XD85-motor geleverd.
Thermostable-remmen
vóór op de 404 Grand Tourisme en Super Luxe sedan, de
cabriolet en de coupé; in combinatie hiermee tevens een Hydrovac-remservo en een
remkrachtverdeler.
Detailwijzigingen aan voorveerelementen. De 404 Super Luxe met inspuitmotor wordt
geleverd met Michelin XA2 of SP Sport Dunlopbanden.
Binnenportierhandgrepen,
op Berline en Familiale gelijk aan die van de cabriolet en
coupé; kunstlederen interieurbekleding.
De stationcar modellenserie werd uitgebreid met de 404U6A Commerciale Super
Luxe welke de XC5-motor van 76 SAE-pk heeft; een rem ;ysteem met remservo en
thermostable remmen, voor, zoals de Familiale stationcar.
1966 De 404-stationcarversies werden uitgerust met een hypoïd achteras met voor de
benzine- en dieseluitvoeringen een verschillende overbrengingsverhouding.
1967 Nieuw ontworpen dashboard op alle sedans met gedrukte bedrading voor de drie
ronde schaalinstrumenten; gewijzigde plaatsing van reservewiel en daardoor anders
gevormde benzinetank. De 404-sedans met benzinemotor XC5 en de cabriolet en coupé
kregen de XC6-motor welke 80 pk levert en het gebruik van superbenzine vereist.
De 404-sedans hebben een stabilisatorstang achter en een gewijzigde schokbrekerafstelling.
1968 Introductie van de 404/8 welke een [468 cm3-motor van 66 pk heeft; Girling-schijfremmen, voor met een Mastervac-remservo en een remkrachtverde[er. De 404-bestelwagen met huif, de 404U 10, vervangt de voorgaande 403U8. Overlangs gedeelde versnellingsbak type BA7 voor alle wagens met H-schakelpatroon. Koppeling met diafragmaveer en druklager als kogellager uitgevoerd. De Berline Grand Tourisme Super
Luxe 404 is leverbaar als Automatique met een ZF automatische transmissie, type
3HPI2 en heeft dan de XC6-motor.
Alle 404-modellen hebben een veiligheidsstuurwiel met beklede spaken en naaf;
bevestigingspunten voor 3-punts autogordels; de 404 Super Luxe heeft in de achterlichtcombinatie ruimte voor achteruitrijlampen.
1965

PRIJZEN
Nederland

België

Frankrijk

1960-'61
Sedan met schuifdak
idem met Jaeger-koppeling

f 10780
f II 380

B.frs. I 12 400
B.frs. 118 400

frs. 9 150
frs. 9550

Maart '61
Sedan met schuifdak
idem met Jaeger-koppeling

f 10380
f 10980

1962
Sedan met schuifdak
idem met Jaeger-koppeling
Sedan Super Luxe
cabriolet
coupé

f 10230
f 10830
B.frs. 194300
B.frs. 186800

frs.
frs.
frs.
frs.

9400
9850
10 850
18800
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1963
Sedan Grand Tourisme, schuifdak
Sedan Super Luxe, injection
Familiale Grand Luxe, I::enzine
diesel
benzine
Commerciale Luxe,
diesel
cabriolet
coupé
extra leverbaar:
schuifdak
Jaeger-koppeling
Hardtop voor cabriolet
inspuitmotor voor cabriolet
en coupé
1964
Sedan Grand Tourisme, schuifdak
idem zonder schuifdak
Sedan Super Luxe, carburateur
injection
Familiale Grand Luxe, benzine
diesel
Commercial Luxe U6 benzine
U6D diesel
cabriolet
coupé
extra leverbaar:
Jaeger-koppeling op Sedan Grand
Luxe
Inspuitmotor voor cabriolet en
coupé
Hardtop voor cabriolet

f
f
f
f
f
f
f
f

9580
12280
10280
12380
9780
I1 880
15 500
17 500

BJrs. 102 900
B.frs. 120 800
B.frs. 116400
BJrs.
B.frs.
BJrs.
BJrs.

108 900
129200
181 000
186800

600

B.frs.
B.frs.
BJrs.

3000
5800
13400

f 1250

B.frs.

13300

f 9580

BJrs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.

102900
99900
120800
134 100
116400
136 700

f
f
f
f
f
f
f
f

11 080
12280
10280
12380
9780
11 880
15 500
16250

B.frs. 181 000
B.frs. 186 800

600

B.frs.

5800

1250

RJrs.
B.frs.

13300
13400

1965
Sedan Grand Tourisme, schuifdak
diesel
Sedan Super Luxe, carburateur
injection
Familiale Grand Luxe, benzine
diesel
Commerciale Luxe U6 benzine
U6D diesel
Commerciale Super Luxe U6A
cabriolet met inspuiting
coupé met inspuiting

f 9300
tl1600
f 10800
f 11900
f 10280
f 12 380
f 9780
f II 880
f I1 400
f 16750
f 17500

BJrs.
BJrs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.

99900
127 500
118 300
131 600
116400
136 700
108900
129200
123000
194300
200 100

1966
Sedan Grand Tourisme, schuifdak
diesel
idem met inspuiting
carburateur
Sedan Super Luxe,
inspuiting
Familiale Grand Luxe, benzine
diesel

t 9980
f 12580
f 11 380
f 11 180
f 12 580
f 11 580
f 13 780

B.frs. 99900
BJrs. 127 500
B.fls.1159oo
B.frs. 118 300
B.frs. 131 600
B.frs. 116400
B.frs. 136700
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frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.

10100
12 150
11 800
11 500
12800
10850
12900

Commerciale Luxe U6 benzine
U6D diesel
Commerciale Super Luxe U6A
Cabriolet, carburateur
inspuiting
Coupé,
carburateur
inspuiting

f
f
f
f
f
f
f

10580
12780
11980
16580
17980
16880
18 280

B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.

108900
129200
123 000
181 000
194 300
186800
200 100

1967
Sedan Grand Tourisme, schuifdak
diesel
inspuiting
Sedan Super Luxe, carburateur
inspuiting
Familiale Luxe, benzine
diesel
Commerciale Luxe U6 benzine
U6D diesel
Commerciale Super Luxe U6A
cabriolet,
carburateur
inspuiting
coupé,
carburateur
inspuiting

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

9980
12580
11 380
11 180
12580
11 580
13 780
10580
12780
11 980
16580
17980
16880
18 280

B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.

99900
127500
115900
118 300
131 600
116400
136 700
108 900
129 200
123000
181 000
194 300
186800
200 100

1968
Sedan Con fort 404{8
Sedan Grand Tourisme, schuifdak
inspuiting
diesel
Sedan Super Luxe, carburateur
inspuiting
Sedan Super Luxe Automatique
Familiale Grand Luxe, benzine
diesel
Commerciale Luxe U6 benzine
U6D diesel
Commerciale Super Luxe U6A
cabriolet,
carburateur
inspuiting
coupé,
carburateur
inspuiting

f 8990
f 9990
f 11490
f 12590
f 11290
f 12 690
f 12690
f 11 590
f 13790
f 10590
f 12790
f 11990
f 16690
f 17990
f 16990
f 18290

B.frs.
B.frs.
B.frs.
BJrs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
BJrs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.
B.frs.

93 000
101 000
113800
117400
115 600
126600
127 000
113 100
129 500
106 400
122 800
117 800
175 000
187400
179 000
191 400

frs.10150
frs. 12150
frs. 11 750
frs. 17750
frs. 19050
frs. 18250
frs. 19 550

frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.
frs.

9950
10850
12 100
12500
12 100
13 500
13 500
11 650
13450
10600
12350
17850
19250
18 350
19750
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UITVOERING
BEDIENINGSORGANEN
17

[-t:::j)

2S

Dashboard.

26

27

28

29

30

31

32

Peugeot 404, sedan, Familiale en Commerciale

Super Luxe, vanar 1967.

I. verstelbare verseluchtopening ;
2. voltmeter voor ladingstoestand van de accu;
3. watertemperatuurmeter;
4. benzinemeter;
5. reostaat voor instrullIentelll'crlichting;
6. br:mdstofdrukverklikkerlicht bij inspuitIllotor ; chokevcrklikkerlicht
7. remvlocistofniveau-/scrvovacuümcontrolelampje;
8. grootlichtverklikkerlicht;
9. snelheidsmeter met kilollletertotaalteller en dagteller;
10. knipperlichtverklikkerlicht;
"'11. oliedrukcontrolelampje;
12. ruimte voor extra controlelampje;
13. nulstelknop voor dagteller;
14. tijdklokje;
15. claxonring;
16. knipperlichtschakelaar ;
17. ruitewisser-/ruitesproeierknop;
18. motorkapontgrendelknop;
19. knop voor 1;
20. parkeerrernhandgrecp;
21. lichtschakelaar;
22. parkeerlichtschakelaar ;

10 -
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bij carburateurmotor ;

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3 I.
32.

knop voor versneld stationair toerental (diesel);
stopknop (diesel);
contactschakelaar (benzinemotor: ontstekings-jstartschakelaar);
voorgloei-jstartschakelaar (trekknop met drie standen; diesel);
gloeiweerstand (diesel);
knop voor regeling luchthoeveelheid;
warmteregelknop;
luchtverdeelknop;
aanjagerschakelaar ;
sigarette-aansteker.

4

5

(-~

15

16

17

IC

19

20

Dashboard.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

21

23

24

25

26

Peugeot 404. sedan Super Luxe, tot 1967.

verstelbare verseluchtopening ;
koelwatertemperatuurmeter ;
benzinemeter;
knop voor starten en verstellen van tijdklok;
claxonring ;
kilometertotaalteller ;
snelheidsmeter;
nulstelknop voor dagteller;
ampèremeter;
knipperlichtverklikkerlicht ;
tijdklokje (na opnieuw inschakelen van
hoofdstroom direct starten door indrukken van knop);

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

knipperlichtschakelaar;
warmteregelknop;
luchtverdeelknop;
motorkaponlgrendelknop;
knop voor 1;
parkeerremhandgreep;
lichtschakelaar;
parkeerlichtschakelaar;
ontstekings-jstartschakelaar;
schakelaar voor instrumenten verlichting ;
ruitewisser-jruitesproeierschakelaar;
knop voor regeling luchthoeveelheid;
versnellingshandel;
aanjagerschakelaar;
chokeknop.
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13

,

2 "R
~

16

17

18

19

20

21

Dashboard,

Peugeot 404/8, sedan Confort,

I. verstelbare verseluchtopening;
2. controlelampje voor oliedruk en watertemperatuur;
3. grootlichtverklikkerlicht;
4. benzinemeter;
5. nulstelknop voor dagteller;
~:{kilometertotaalteller
8.
9.
10.
11.

en dagteller;

reostaat voor instrumentenverlichting ;
voltmeter voor ladingstoestand accu;
knipperlichtschakelaar ;
knipperlichtverklikkerlicht;

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1968.

chokecontrolelampje;
ruitewisser-/ruitesproeierknop;
warmteregelknop;
luchtverdeelknop;
motorkapontgrendelknop;
knop voor I;
parkeerremhandgreep ;
lichtschakelaar;
chokeknop;
ontstekings-/startschakelaar;
knop voor regeling luchthoeveelheid ;
aanjagerschakelaar.

CARROSSERIE

404/8:
De sedan 404/8 Conforl is een vereenvoudigde versie van de 404 Grand Tourisme. De
wagen heeft kortere bumpers, kleinere wieldoppen geen parkeerlichten of schuifdak, terwijl
het interieur zonder middenarmsteun in de achterzitting is uitgevoerd.
De voorzittingen zijn als slaapstoelen uitgevoerd.
De instrumentengroep is ingedeeld zoals bij de 404 van voorgaande bouwjaren, terwijl deze
een voltmeter in plaats van ampèremeter omvat en op de plaats van het klokje een chokeverklikkerlicht heeft. De lichtschakelaar omvat geen lichtsignaalcontact.
404 sedan Grand Tourisme:
Het carrosserie-ontwerp is van Pininfarina, Turijn. De wagen heeft een strakke sierlijke lijn;
een brede rechthoekige radiateurgrille met onder de koplampen geplaatste stads-/knipperlichten; bumpers met bumperrozetten ; verticaal geplaatste achterverlichting-units.
Het dashboard toont een instrumentengroep met o.a. een snelheidsmeter, kilometerteller en
12 -
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dagteller, benzinemeter, ampèremeter en een klokje. De verwarmingsknoppen zijn rechts
hiervan geplaatst. De toevoeropeningen voor verse lucht aan de uiteinden van het dashboard
werden in 1962 gelijktijdig met de claxonring en de verwarming en de bediening hiervan
gewijzigd.
De voorzittingen zijn met laken bekleed en als slaapstoelen uitgevoerd. De achterbank heeft
een armsteun in het midden. De vloerbedekking is voor en achter van rubbermatten. De
bagageruimte is met vilt bekleed. In 1964 kregen de bumperrosetten rubber inzetstukken. De
voorzittingen werden geheel nieuw ontworpen. Gewijzigde wieldoppen. De achteruitkijkspiegel kreeg in 1966 een anti-verblindingsstand, terwijl de binnenpanelen met handgrepen
en armsteun van de portieren van een nieuw ontwerp zijn. De bagageruimteverlichting kreeg
een automatische schakelaar. De temperatuurmeterschaal
werd van gekleurde vlakken
voorzien. De aanjager van de interieurverwarming heeft twee snelheden.
In 1967 werd de instrumentengroep ingrijpend gewijzigd en omvat nu drie ronde schaalinstrumenten met gedrukte bedrading; tussen de drie klokken in zijn vijf controlelampjes
geplaatst.
404 sedan Super Luxe:
De Super Luxe is een luxueuze versie van de Grand Tourisme-sedan met onder andere verchroomde koplampranden : echt lederen bekleding en moquette tapijtvloerbedekking,
middelste armsteunen voor en achter met opklapbaar gedeelte zodat een opbergvak wordt
gevormd (latere bouwjaren). Achteruitrijlampen behoren sinds 1968 tot de standaarduitrusting.
De wagens met inspuitmotor hebben speciale sportbanden.
404 Coupé Super Luxe:
De 404 Coupé is een ontwerp van Pininfarina en biedt plaats aan 4 personen. De portieren
hebben ventilatieruitjes. De voorzittingen zijn als slaapstoelen uitgevoerd; de uitmonstering
is gelijk aan die van de sedan Super Luxe, terwijl een sigarettenaansteker en een met sleutel
vergrendelbare handschoenenkastje tot de standaarduitrusting
behoren. Vanaf 1968 zijn
jodiumschijnwerpers binnen de radiateurgrille gemonteerd.
404 Cabriolet Super Luxe:
De 404 Cabriolet biedt plaats aan 2 personen en heeft een 2-persoons noodzitting. Het interieur
is in kunstleder uitgevoerd. Een winterkap is op bestelling leverbaar.
404L Familiale:
De Familiale is een 7 à 8 persoons stationcar, waarvan de beide achterzittingen (achter de
achterbank) opklapbaar zijn. De uitvoering van het interieur is identiek aan die van de sedan
Grand Tourisme. De laaddeur is aan de bovenzijde scharnierend en uitgebalanceerd. De laadruimte is bekleed. Voor het bereiken van de achterste zittingen is de achterbank gedeeld uitgevoerd en kan naar voren worden gekanteld. In de loop der produktie werden dezelfde
wijzigingen doorgevoerd als bij de sedan Grand Tourisme.
404U6 Commerciale Luxe:
De Commerciale Luxe is een 4 à 5 persoons stationcar; de wagen heeft een eenvoudiger grille
dan de Familiale met twee horizontale sierstrips. De achterbank is opklapbaar; de laadvloer
is van geprofileerde staalplaat. De claxon wordt door een drukknop op de stuurwielnaaf
bediend. Het dashboard van de Commerciale Luxe is te herkennen aan de instrumentengroep met benzinemeter, ampèremeter en gecombineerd controlelampje voor watertemperatuur/oliedruk; het dashboardkastje heeft geen deksel. De vloerbedekking is van rubbermatten ;
de voorzittingen hebben een vaste rugleuning.
404U6A Commerciale Super Luxe:
De 404U6A is een luxueuse versie van de 404U6. De wagen heeft onder andere verchroomde
koplampranden, de wieldoppen van de Grand Tourisme sedan, kunstlederen bekleding en
een laadruimte welke is bekleed met mahoniehoutkleurig Resopal. De wielkasten zijn met
PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 -
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kunstleer
bekleed. De voorzittingen
hebben
Super Luxe is bij fabricage in metallic-blauw

geen verstelbare
gespoten.

rugleuning.

De Commerciale

404 U I 0 Bestelwagen met huif:
De 404U I0 heeft hetzelfde voorcompartiment
als de 404 Commerciale;
de voorbank is verstelbaar uitgevoerd.
De wagen heeft standaard
twee buitenspiegels.
De benzinevulopening
is
rechts achter het portier geplaatst;
de benzinetank
is direct achter de cabine, onder de laadvloer gemonteerd.
De laadruimte
is met een zeildoekhuif
bedekt en is met riemen op de
plaatstalen
laadbakwand
vastgezet.
De 404U I0 is ook leverbaa: zonder laadbak voor opbouw van speciale carrosserieën.

MATEN

EN GEWICHTEN

MATEN

EXTERIEUR
(in cm)

Wielbasis
Spoorbreedte,
voor
Spoorbreedte,
achter
Totale lengte
Totale hoogte, onbelast
Totale breedte
Grondspeling
Draaicirkel
Breedte portieropening,

404
sedam

cabriolet/
coupé

265
134
128
445
145
162,5

265
134
128
449
143/138
168

81

76
71

voor
achter

MA TEN

INTERIE

bestelFamiliale
Commer- wagen/llet
ciale
huiJ
284
134,5
130
458,2
149
162,5
15
10,7 m
76
71

290
134
132
459
212
166

76

R

(in cm)

404
sedans
(Zittingen in middenstand)
Pedaal tot voorzijde voorzitting
Onderzijde stuurwiel tot voorzitting
Onderzijde
stuurwiel tot rugleuning
Hoogte boven voorzitting
Hoogte van voorzitting
Maximale
verstelbaarheid
voorzitting
Pedaal tot rugleuning voorzitting
Diepte voorzitting
14 -

PEUGEOT

404-modellen.

cabriolet/
coupé

41

bestelwagen //Iel
huif

Familiale

Cummerciale

41

41

41

15

18

15

15

15

33
89
35

33
96/91
32

30
92
33

30
91
34

30
91
34

10

10

10

10

10

47

50

46

46

46

1960-1968

404
sedans
Breedte voorzitting
Beenruimte in achtercompartiment
Voorleuning tot voorzijde achterzitting
Achterleuning tot voorzijde 2e
achterzitting
Hoogte van achterzitting
Hoogte boven achterzitting
Hoogte van 2e achterzitting
Hoogte boven 2e achterzitting
Diepte van achterzitting
Diepte van 2e achterzitting
Breedte van achterzitting
Breedte van 2e achterzitting, elk
Breedte kofferruimte
Diepte kofferruimte
Hoogte kofferruimte
Lengte laadvloer, max.
Lengte laadvloer achterbank teruggekJapt
Hoogte laadruimte
Breedte laadruimte
Hoogte laadvloer boven grond

140

cabriolet/ Familiale Commercoupé
cia/e
140/140

78
25

13/25

38
86

33/35

46
140
95
59-90
48

137/106

140

140

78

78

30

35

23
39
92
30,5
86
46
43
140
130

beste/wagen met
huij
140

41
90

44,5
130

145
92
31-46
102

213

203

52
90
141
50

130
90
141
50

136
159
59-73

GEWICHTEN

404/8 Confort
404 Sedans, benzine en inspuiting
404 Sedans, diesel
Cabriolet, 404C benzine en inspuiting
Coupé, 404C benzine en inspuiting
Familiale, benzine 404L
I
Commerciale Super Luxe 404U6A J
Familiale, diesel, 404LD
Commerciale Luxe, 404U6, benzine
idem, 404U6D, diesel
Bestelwagen met huif, benzine
idem. diesel
Max. loelaatbaar aanhangergewicht (kg):
404/8
404 Sedan, coupé, cabriolet
404 stationcals en bestelwagen

rijklaargewicht (kg)

max. toelaathaargewicht (kg)

1040

1090
1150
1080
1125

1550
1600
1660
1505
1505

1220

1825

1250
1150
1225
1210
1275

1900
1825
1900
2210
2225

900
1000
1200

PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 -
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* Gedrosselde motor voor Commerciale

Fiscaal vermogen, België

--

I

70/5500

76/5500

7,6

-----

84 x 73

XC5,
2e uitv.

9 CV

13,12

I-

I

I
9 CV

13,37

13/2250 113,3/2500

65/5400

72/5400

7,4

---84 x 73

U6D

Gem. zuigersnelheid bij max.vermogen (m/s)

-

Max.-koppel (SAE-m'kg) bij t./min

(DIN-pk) bij t./min

----

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

-

Compressieverhouding

Cilinderinhoud (cm")

Boring x slag (mm)

Cilinderaantal

---

Motortype

XC,
XC5

I XC.KF21
I

,

I
I

--

9 CV

13,61

13,5/2500

74/5600

80/5600

8,3

I

-

I

I

8,8

x 73

4

I

I 88/5700

60/5000

66/5000

7,5/7,75

1468

80 x 73

in lijn

XB2,
XB5

9 CV

13,37

9 CV

13,86

I

I
I

90 CV

12,16

14/2800 114,4/2800111,4/2500

80/5500

85/5500 \ 96/5700

8,8

---

84 x 73184

--------1i

1618

-----

84 x 73

I
I

met watergekoelde kopklepmotor

XC6

1--"-'

I

I

I
I XC.KF
I XC.KFI

GEGEVENS

MOTOR

TECHNISCHE

80

21

10 CV

10,68

11/2250

--

50/4000

55/4000

e

.-

X

1816

85

.-

I
-

I XD85
,

12,02

-

12,1/2250

I 10 CV

I

I

I

,

I

I

X

80

10,68

12,1/2250

----

57/4000

63/4000

-

1948

88

XD88*

10CV

.----

---

60/4500

68/4500

21

1948

88 x 80

XD88

TRANSMISSIE
Koppeling

enkelvoudige droge plaatkoppeling (vanaf 1968 met
diafragmaveer), mechanisch bediend (vanaf 1968 hydraulisch) of als extra een automatische Jaeger-koppeling, of in combinatie met een automatische ZF-transmissie een koppelomvormer
geheel gesynchroniseerde 4-versnellingsbak of als extra
een automatische ZF-transmissie type 3HPI2

Versnellingsbak

o I'erbrengingsverhoudinf{en,
4,00 - 2,24 - 1,44 - 1,0 - A 4,32
)'ersnellingsbak. tot 1968 (: I)
3,63 - 2,17 - 1,41 - 1,00 - A 3,75
1'U/lUf1968 (: 1)
ZF automatische transmissie, (JI'('/'2,56 - 1,52 - 1,00
brengingsverllOudingen (: I)
5,86 - 2,56; 3,48 - 1,52; 2,29 - 1,00
met koppelomvormer:
Totale overbrengingSl'erholldingen
sedans, coupé, cabriolel •.
16,8 - 9,41 - 6,05 - 4,2 - A 18,14
101 1968 (: 1)
15,20 - 9,11 - 5,92 - 4,2 - A 15,75
mnaf 1968 (: I)
19,00 - 10,64 - 6,84 - 4,75 - A 20,52
Familiale en U6, tol 1968 (: 1)
Familiale, U6 en U6A, vanaf 1968
17,19 - 10,31 - 6,69 - 4,75 - A 17,81
(: 1)
Familiale LD, U6D, tol 1968 (: I) 16,8 - 9,41 - 6,05 - 4,2 - A 18,14
Familiale LD, U6D, 1'U/lUf1968
15,20 - 9,11 - 5,92 - 4,2 - A 15,75
(: 1)
Besle/wagen met hllif 404U 10 en
17,65 - 10,58 - 6,88 - 4,88 - A 18,59
U10D (: 1)
Sedan met aUlamalische Iransmissie : 24,61 - 10,75; 14,61 - 6,38; 9,62 - 4,2
(: 1)

AchlerClsredllclies:
sedans, coupé, cabriolet
Familiale en U6, benzine
diesel
Bestelwagen met huif, benzine
en diesel:

4,2: I
4,75 : I
4,2: I
4,88
BANDEN EN WIELEN

Bandenmaat :
404 Sedans, coupé, cabriolet,
Familiale en Commerciale
404 Sedans, coupé en cabriolet met
inspuitmotor
404/8 Sedan Confon
Bestelwagen met huif, UlO, UIOD
Familiale en Commerciale tevens
Totaal remvoeringoppervlak

165 x 380 of 165 x 380X
Michelin-XAS; Dunlop SP Sport
of Kléber-Colombes VIOGT
155 x 380 of 155 x 380X
17 x 380 of 17 x 380X
185 x 380 of 185 x 380X

ELEKTRISCHE
Accu,

wagens
wagens
Dynamo, wagens
wagens
wagens
Massa

met
met
met
met
met

benzinemotoren
dieselmotoren
carburateurmotor
inspuitmotor
dieselmotor

INSTALLATIE
12 V; 55 A.h
12 V; 75 A.h
gelijkstroomdynamo 350 W
wisselstroomdynamo 400 W
gelijkstroomdynamo 300 W
negatieve (- )pool aan massa
PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 -

17

THEORETISCHE WAGENSNELHEDEN
(kmlh)

404 sedan, cabriolet en coupé XC5-motor, 2e uitv. en XC6-motor;
banden, tot 1968
Ie versn.

t./min

2e versn.

3e versn.

4e versn.

165 x 380 M ichelin-

Gem. zuigersnelheden
(mIs)

a
b
c
Cl

b
c
Cl

1000
2500
5500
5600

7,13
17,6
39,18
39,9

12,71
31,75
69,7
71,2

2,43
6,08
13,37
13,61

28,45

19,76
49,3
108,5
110,5

71

156,2
159,1

toerental bij max. koppel
toerental bij max. vermogen XC5-motor, 2e uitv.
toerental bij max. vermogen XC6-motor

=
=

=

404 sedan, cabriolet en coupé met XC.KFI- en XC.KF2-motor,
tot 1968
Ie versn.

t.fmin

2e versn.

3e versn.

4e versn.

165 x 380 Michelin-banden,

Gem. zuigersnelheden
(mIs)

a
b
c
Cl

1000
2800
5500
5700

7,13
19,9
39,18
40,7

12,71
35,6
69,7
72,3

19,76
55,3
108,5
112,7

28,45
79,7
156,2
162

2,43
6,80
13,37
13,86

b = toerental bij max.koppel
c = toerental bij max.vermogen, XC.KFI
cl = toerental bij max.vermogen, XC.KF2
4040 sedan, X088-dieselmotor
t./min

leversn.

en 165 x 380 Michelin-banden, tot 1968

2e versn.

3e versn.

4e versn.

Gem. zuigersnelheden
(mIs)

a 1000
b 2250
c 4500

7,13
16
32

12,71
28,6
57,2

19,76
44,3
88,6

28,45
64
128

2,67
6,01
12,02

b = toerental bij max.koppel
c = toerental bij max.vermogen
Familiale L met XC5-motor, 2e uitv. en XC6- motor, 165 x 380 Michelin-banden, tot 1968
t./min

Ie versn.

2e versn.

3e versn.

4e versn.

Gem. zuigersnelheden
(mIs)

a
b
c
Cl

b
c
Cl

1000
2500
5500
5600
=
=

=

18 -

6,28
16,7
34,5
35,1

11,4
28,5
62,6
63,7

17,44
43,6
95,8
97,6

toerental bij max.koppel, XC5 en XC6
toerental bij max.vermogen, XC5, 2e uitv.
toerental bij max.vermogen, XC6-motor
PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968
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25,1
62,7
138
140,5

2,43
6,08
13,37
13,61

e'

Commerciale U6 met XB5-motor en 165
t./min

a
b
c
b
c

=

2e versn.

3e versn.

6,28
15,7
31,4

11,4
28,5
57

17,44
43,6
87,2

4e versn.

tot 1968
Gem. zuigersnelheden
(m/s)
2,43
6,08
12,16

25,1
62,7
125,4

toerental bij max. koppel
toerental bij max.vermogen

404/8 sedan, 155
t./min

a
b
c

380 Michelin-banden,

Ie versn.

1000
2500
5000
=

X

X

380 Michelin-banden,

vanaf 1968

Ie versn.

2e versn.

3e versn.

4e versn.

7,6
19
38

12,85
32
64,2

19,6
49
98

27,5
68,5
137

1000
2500
5000

Gem. zuigersnelheden
(m/s)
2,43
6,08
12,16

b = toerental bij max.koppel
c = toerental bij max.vermogen
404 sedan, cabriolet en coupé, XC6 en XC.KF2-motor,
1968
t./min

Ie versn.

X

380 Michelin-banden,

vanaf

Gem. zuigersnelheden

4e versn.

3e versn.

2e versn.

165

(mIs)

a
b
bI
c
Cl

1000
2500
2800
5600
5700

b = toerental
bI = toerental
c = toerental
Cl = toerental

7,88
19,7
22,1
44,2
44,9
bij
bij
bij
bij

13,3
33,2
37,2
74,4
75,7

20,3
50,7
56,8
113,6
115,7

2,43
6,08
6,80
13,61
13,86

28,45
71
79,6
159,2
162

max.koppel, XC6-motor (carburateur)
max. koppel, XC.KF2-motor (inspuiting)
max. vermogen, XC6-motor
max. vermogen, XC.KF2-motor

PRESTATIES
Modellen benzinemotor met carburateur
404/8
135
Max.snelheid (kmlh) ca.
120
Kruissnelheid (km/h)
520
Actieradius (km) ca.
Brandstofverbruik,
gemiddeld (1/100 km) ca. 9,5-10,5
Snelheden in de versnelling (km/h):
38
Ie versn.
64
2e versn.

4041)
sedan

404
cabriolet

FamiIiale
145
120
450

128
110
480

11

10,5

150
125
500

160
130
450

167
130
500

10-11

10-11

9-10

40
74

Commerciale 2)

404
coupé

32
38
40
40
58
64
74
74
PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 - 19

I

I

3e versn.
4e versn.

98
vanaf
45

Acceleratietijden (sJ:
0- 60 kmfh
0- 80 kmfh
0-100 kmfh
0-120 km/h

7,8
12,5
19,2
35,8

114
vanaf
45

114
vanaf
45

114
vanaf
45

88
vanaf
45

9
14,6
22,6
30

7,6
12
18
28

7,8
12,2
19,4
35,5

98
vanaf
45

14,6
21,5

90%

Remvermogen : vanaf 50 km/h tot stilstand op droog wegdek:
1) 404 sedan met XC6-motor
2)

(vanaf 1967)
Commerciale met XB5-motor (1468 cm3)

Modellen benzinemotor met inspuiting KF2 (voor zover afwijkend van de wagens met carburateur)
404 sedan

167
130-140
500

160
130-140
500

15,8

9-10
8
8,6
9,3
10,4
11,3
12,8
14,7

7,6*
12
18
27,6
52

7,2*
11,7
17,3
26,4
43,3

9-10
8

8,8
9,8
10,9
12,3
14

Acceleratietijden (s):
0- 60 km/h
0- 80 km/h
0-100 kmfh
0-120 kmfh
0-140 km/h

404 coupé

404 cabriolet

160
130-140
500

MaX.snelheid (kmfh) ca.
Kruissnelheid (kmfh)
Actieradius (km) ca.
Brandstofgebruik, gemiddeld
(1/100 km) ca.:
bij constant 90 km/h
bij constant 100 km/h
bij constant 110 kmfh
bij constant 120 km/h
bij constant 130 km/h
bij constant 140 kmfh
bij constant 150 km/h

* 1963 modellen met KFI-inspuiting
Remvermogen : vanaf 50 kmfh tot stilstand op droog wegdek: 90%

IV/odel/endieselmotoren

\'001'

zorer afwijkend ran wagens met benzinemotor
404D
sedan

Max.snelhcid (kmfh) ca.
Kruissnelheid (kmlh)
Actieradius (km) ca.
Brandstofverbruik, gemiddeld
(1/100 km) ca.:
bij constant 80 kmfh
bij constant 90 kmfh
bij constant 100 kmfh
bij constant 110 km/h
bij constant 120 kmfh
20 -

130
118

620
7,5-8
6,4
7
7,8
8,6
9,9

PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968

404LD
Familiale
138
115
590
8,5

404U6D
Commerciale
110
100
550
9

Acceleratietijden (sj:
0- 60 kmfh
0- 80 kmfh
0-100 kmfh
0-120 kmfh

BESCHRIJVING

10,6
18

28,4
46,8

EN RICHTLIJNEN

VOOR

REPARATIE

Eventuele reparaties kunnen het beste worden uitgevoerd door de officiële Peugeot-delllers,
welke over de nodige ervaring en specillle gereedschappen beschikken. Deze gegevens zijn sllmengesteld aan de hand van de officiële fabrieksdokumentatie, welke ons welwillend ter beschikking
werd gesteld door de importeur, Gebr. Nefkens, Automobiel Maatschappij N.V. te Utrecht.

MOTOR
Motorbeschrijving: De 1618 cm3 (type XC) en 1468 cm3 (type XB) motoren zijn met water
gekoelde viercilinder viertakt kopklepmotoren in lijn, met koppeling en versnellingsbak
tezamen gebouwd en op drie punten in rubber vóór in 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-motor bij een gelijke slaglengte.
Het gietijzeren cilinderblok is met het bovencarter aaneengegoten en is voorzien van verwisselbare cilinderbussen van het natte type. De smeedstalen krukas, waarin kanalen zijn
geboord voor de smering van de hoofd- en drijfstanglagers, is met behulp van demontabele
contragewichten zowel statisch als dynamisch uitgebalanceerd. Sinds het najaar van 1963
is de krukas in vijf hoofdlagers gelagerd. De axiale krukasspeling wordt door het achterste
hoofdlager opgenomen, dat hiertoe aan weerskanten van halve drukringen is voorizen. De
hoofd- en drijfstanglagers bestaan uit dunwandige stalen lagerschalen, met lagermetaal
bekleed. In verband met de hogere lagerdrukken zijn de motoren met benzine-inspuiting
met loodbronzen lagerschalen uitgerust. De H-vormige smeedstalen drijfstangen hebben een
rechte drijfstangvoel. 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 voorzien, twee compressieveren
en een olieveer. 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 duplexrollenketting
door de krukas aangedreven. De distributieketting wordt door een hydraulische kettingspanner strak gehouden. De axiale speling wordt aan de voorzijde door een drukplaat opgenomen. De asymmetrische 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 klepzetels en klepgeleiders. Bij motoren met benzine-inspuiting is
iedere cilinder van een grotere afzonderlijke inlaatpoort voorzien, terwijl het inlaatspruitstuk
met de verstuivers door middel van bouten aan de cilinderkop is gemonteerd. 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 nokkenas bediend. De inlaatkleppen zijn groter dan de uitlaatkleppen en zijn
beide van dubbele klepveren voorzien. De tuimelaars op de linkeras bedienen de inlaatPEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 - 21

kleppen, 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 nokkenas
aangedreven oliepomp van het tandwieltype met gaasfilter, een oliedrukregelventiel dat opent
bij een oliedruk van 7 kgjcm2, een serie-oliefilter (full-flow-type) met afwasbaar filterelement
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 veiligheidsventiel, 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 gaasfilter 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 hoofd lagers gesmeerd, het kleppenmechanisme intermitterend, d.W.Z. onder verlaagde druk, vanuit het achterste nokkenaslager. De hydraulische
kettingspanner ontvangt de olie vanuit het voorste hoofdlager. Nokken, klepstoters, lichterstangen, zuigers, zuigerpennen en cilinders worden door neerstromende en rondspattende olie
gesmeerd. De distributieketting wordt gesmeerd via een sproeierboring in het druk blokje van

Motorlangsdoorsnede,
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type XC met 3 hoofd lagers.

de kettingspanner. Het oliedrukregelventiel zorgt er voor dat de oliedruk bij koude motor en
dik vloeibare olie niet te hoog kan oplopen. Motoren met vijfmaal gelagerde krukas hebben
een gewijzigde oliepomp met een grotere capaciteit. 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 stroomverdeler,
welke tezamen met de oliepomp door de nokkenas wordt aangedreven, is voorzien van een
vacuüm- en centrifugaalvervroegingsmechanisme.

Motordwarsdoorsnede, type xc.
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Het koelsysteem omvat een voor de motor geplaatste radiateur, een waterpomp van het
schoepenwiel type, aan de voorzijde van de cilinderkop gemonteerd en tezamen 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" ventiJateur)* 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 bedrijfstemperatuur
bereikt en de ventilateur treedt in werking zodra de temperatuur van het koelwater te hoog
dreigt op te lopen.
De XC-motor wordt zowel met carburateur als met indirecte benzine-inspuiting geleverd,
de XB-motor alleen met carburateur. De mechanische benzinepomp is bij de motoren met
benzine-inspuiting (motortype :XC.KF) vervangen door een elektrische pomp daar bij het
starten de benzinetoevoer naar de inspuitpomp onder druk dient te staan. Het benzineinspuitingssysteem omvat de volgende componenten: een elektrische benzinepomp, een benzinefilter, een Kugelfischer-inspuitpomp met mechanische regeling, een door het gaspedaal
bediende luchtklep, een twee-delig inlaatspruitstuk en vier niet-nastelbare inspuitstukken.
Daar de benzine absoluut vrij van verontreinigingen moet zijn heeft men ook de benzinetank,
de benzinepomp en de inspuitpomp van filters voorzien. De benzinetoevoer is bij dit systeem
van het circulatie-type, waarbij het teveel aan brandstof via een retourleiding naar de benzinetank terugstroomt. Bij beide brandstofsystemen wordt de lucht via eenzelfde type luchtfilter,
met een verwisselbare papieren filterelement, aangezogen.
De carterdampen worden via een op de olievulpijp aangesloten slang door de rijwind afgezogen. Sinds 1966 is de carterventilatie echter van het gesloten type, waabij de carterdampen deels via de carburateur en deels buiten de carburateur om naar de cilinders worden
afgevoerd.
Uit- en inbouwen van de /110101' afzonderlijk:
N.B. De tussen haakjes geplaatste aanwijzingen hebben betrekking op de motor met benzineinspuiting.
Open de motorkap, verwijder de accu (met houder), 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, (de ruitewissermotor), het luchtfilter, de
bobine, (de steun voor de benzinepomp) 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
koppelingshuis is bevestigd. Koppel het bedieningsmechanisme van de carburateur los (van
de luchtklep en de mengselverrijking) en maak de bedrading van het oliedrukcontact, de
ventilateur en het thermocontact los. Maak de benzineleiding los (evenals de retourleiding),
verwijder de afdekplaten van het koppelingshuis, maak de uitlaatpijp 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, verdraai de motor vervolgens 1/8 slag
naar rechts en hijs deze voorzichtig uit de wagen.
Het inbouwen van de motor geschiedt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de pasvlakken 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 vergemakkelijken.
Vergeet niet het koelsysteem te vullen en het elektrische klokje (indien gemonteerd) na het
aansluiten van de accu direct op gang te brengen. Controleer het oliepeil.
De/llontage van de /110101':
N.B.: De tussen haakjes geplaatste aanwijzingen hebben betrekking op de motor met benzine-inspuiting.
Plaats de wagen, nadat deze is uitgebouwd, in een standaard of op de werkbank en tap de

* Niet op alle modellen gemonteerd.
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motorolie af. Het verdient aanbeveling de motor eerst grondig schoon te maken. Demonteer
nimmer een motor die nog niet geheel is afgekoeld. Verwijder 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 ontluchtingsbuis, de bougies en het kleppendeksel.
Demonteer als volgt de cilinderkop: Verwijder de olieleiding voor de smering van het kleppenmechanisme, (de benzineleidingen tussen inspuitpomp en inspuitstukken), de ventilateur, de
carburateur tezamen met het inlaatspruitstuk, (de luchtklep met het twee-delig inlaatspruitstuk na het verbindingsstangetje tussen luchtklep en inspuitpomp te hebben losgemaakt) en
het uitlaatspruitstuk. Vervang de cilinderkopbouten links voor en links achter door de twee
geleiders 8 0115 en draai de overige kopbouten en de bevestigingsmoeren van de tuimelaarassteunen 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 schroevendraaier of iets dergelijks los te wrikken. Verwijder de koppakking en de geleiders. Houd de cilinderbussen op
hun plaats door de twee pluggen 801040 elk in een kopboutgat tussen een cilinderpaar te
schroeven. Verwijder de lichterstangen en bewaar deze in de oorspronkelijke volgorde.
Ondersteun de kleppen terwijl de veerschotels worden ingedrukt om de klepspieën te kunnen
verwijderen, verwijder veerschotels en klepveren, verwijder eventuele bramen aan de randen
van de spiegroeven in de klepstelen met een zoetvijlt je 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 kettingspanner: 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 kettingspaimer en draai de inbussleutel rechtsom om de veer te
ontspannen; verwijder drukstuk, veer en zuiger. (Draai de centrale moer van het aangedreven
tandwiel van de inspuitpomp los terwijl het tandwiel moet worden tegengehouden en trek het
tandwiel van de pompas met behulp van het gereedschap 8 0112K, dat bestaat uit een stalen
brug met aan de uiteinden twee bouten die in de van schroefdraad voorziene boringen van het
tandwiel worden gedraaid. Neem de getande riem weg en zorg ervoor dat de riem niet wordt
geknikt. Demonteer het aan het nokkenaskettingwiel bevestigde aandrijf tandwiel voor de
inspuitpomp.) Verwijder het nokkenaskettingwiel met de distributieketting, en de ring en
trek het krukaskettingwiel van de krukas. Let op de spie. (Verwijder het distributiehuis en de
inspuitpomp.)
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 oorspronkelijke 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 lagerschalen 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. Verwijder 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 volgorde. Licht de krukas rechtstandig uit de lagers en verwijder de resterende
lagerschalen en de twee halve drukringen voor het opnemen van de axiale krukasspeling.
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
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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 olieboringen
in het blok grondig door te spoelen. Onderdelen die versleten of beschadigd zijn dienen te
worden vervangen.
Jvlolltage

I'(l/l de I/Iolor:

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 lagerschalen, lagerkappen, drijfstangen, zuigers, cilinderbussen, klepstoters en kleppen.
Nadat de vereiste revisiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals beschreven onder "Revisieen afstelwerkzaamheden", wordt de motor als volgt gemonteerd: Plaats de hoofdlagerschalen
in de lagerboringen, met de olieboringen corresponderend met die in het blok; let op dat zich
in de voorste lagerboring en bijbehorende lagerschaal twee olieboringen 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 krukasspeling op hun oorspronkelijke plaatsen - aan weerskanten van het achterste hoofdlager - aan, met de bronzen kanten
naar de krukwang gekeerd. Monteer de lager kap van het achterste hoofdlager zonder de 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 7-8 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 niel toegestaan. 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 drukringen worden gemonteerd. Deze drukringen zijn naast
de standaardmaat in drie overmaten verkrijgbaar: 0,10 - 0,15 en 0,20 mmo Verwijder de
lagerkap van het achterste hoofdlager, vervang indien nodig de halve drukringen en bevestig
met behulp van het gereedschap 8 OIIOZ 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 rubberafdichtstroken op een hoogte van 0,5 mm boven het pasvlak voor het ondercarter af.
De cilinderbussen moeten na montage van de cilinderkop nog 0,0l5--{),075 mm boven het
pasvlak uitsteken. Controleer dit door de bussen eerst zonder afdichtringen te monteren en
ze vervolgens goed aan te drukken. Met een klokmicrometer kan nu worden vastgesteld
hoever de cilinderbussen boven het pasvlak uitsteken. Breng op de onderzijde van de cilinderbussen nieuwe rubberpakkingringen aan en monteer de bussen in de desbetreffende 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 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 afstel werkzaamheden. Monteer zuigers en drijfstangen
vanaf de bovenzijde overeenkomstig de nummers één tot en met vier in de cilinders met de
pijl op de zuigers naar de voorzijde van de motor gekeerd. De cilinders zijn vanaf de vliegwiel26 -
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zijde genummerd, de achterste cilinder is dus de eerste. Monteer de lagerkappen met de desbetreffende lagerschalen met nieuwe bouten en ringen; aantrekkoppel: 4,25-4,75 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 nokkenas
en zet de bout vast. Bij de XB- en XC-motoren met carburateur wordt de distributie als volgt
gemonteerd: Bevestig het nokkenaskettingwiel aan de nokkenas; dit kettingwiel kan slechts
in één stand worden gemonteerd. 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 krukaskettingwiel 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 borgplaat 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 verontreinigingen te hebben gecontroleerd. Zet de twee bouten met 0,5--{),75 m'kg vast en draai tenslotte de inbussleutel
verder rechtsom tot een duidelijke klik wordt waargenomen. Verwijder de sleutel en breng het
opsluitplugje aan. Monteer het distributiedeksel met een nieuwe pakking; het deksel wordt
gecentreerd door twee paspennen. Sedert september 1963 echter zijn de boringen voor de
paspennen in het deksel vergroot om het monteren te vergemakkelij en, zodat in dat geval het
deksel met behulp van het reeds bij de typen 203 en 403 gebruikte kaliber moet worden gecentreerd. Monteer de krukaspoelie en de spie en zet deze met de klauw voor de aanzetslinger
met een koppel van 10-12 m'kg vast.
Bij de XC.KF-motoren (met benzine-inspuiting) wordt de distributie en het distributiehuis
als volgt gemonteerd: Controleer of het distributiehuis door middel van twee paspennen of
slechts één paspen wordt gecentreerd. In het eerste geval moet het huis zo worden gemonteerd
dat er een speling van 0,05 :l: 0,02 mm tussen de nokkenas en de nok aan het huis bestaat.
Indien deze speling niet kan worden verwezenlijkt verwijdert men de rechtse paspen (gezien
in de rijrichting) uit het blok en de twee paspennen in het distributiehuis voor het centreren van
het distributiedeksel, zodat het huis een weinig kan worden verschoven. In verband met de
spanning van de getande riem voor de aandrijving van de inspuit pomp is een juiste afstelling
van het distributiehuis zeer belangrijk. Denk er om dat na verwijdering van de genoemde
paspennen het distributiedeksel niet zonder meer mag worden gemonteerd doch met behulp
van een nieuwe krukaspoelie of een speciaal kaliber moet worden gecentreerd alvorens de
bouten worden vastgedraaid. In het tweede geval, dus bij een distributiehuis waarbij slechts
één paspen wordt toegepast, en waarbij de paspennen voor het centreren van het distributiedeksel zijn vervallen, moet de speling tussen nokkenas en distributiehuis 0,55 :l: 0,02 mm
bedragen. Deze speling kan zonder meer door verschuiving van het huis worden afgesteld.
Centreer het deksel alvorens dit vast te zetten. Monteer beide distributiekettingwielen met de
ketting en de kettingspanner zoals boven werd beschreven en breng de inspuitpomp op zijn
plaats. Zet de twee bouten met 3 m'kg vast en monteer het tandwiel tezamen met de getande
riem. Zie ook onder Op tijd stellen van de inspuitpomp. De nokjes op de riem moeten
naar de voorzijde van de wagen zijn gekeerd en de dubbele nokjes moeten tegenover het merkteken op het aangedreven tandwiel komen te liggen, het enkele nokje tegenover het merkteken op het aandrijftandwiel, dat aan het nokkenaskettingwiel is bevestigd. Draai de moer,
met een nieuwe borgplaat, vast met 3,5 m'kg en buig de borgplaat om. Monteer de olieslingerplaat en het distributiedeksel en centreer het deksel zonodig met een nieuwe krukaspoelie
of met een speciaal kaliber. Monteer tenslotte de krukaspoelie, de spie en de klauw voor de
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aanzetslinger

met een nieuwe

borgplaat.

Zet de klauw

met 10-12 m'kg vast en buig de borg-

plaat om.
Vervang de plasticpakking
van het toplager en olie deze in. Monteer het vliegwiel overeenkomstig 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,
gemonteerd
met het
uitstekende
gedeelte van de naaf van het vliegwiel afgekeerd, met een prise-as wordt gecentreerd.
Monteer
de oliepomp;
bij motoren
met vijfmaal gelagerde krukas wordt een pomp met
grotere opbrengst
en verbeterde
bevestiging gemonteerd.
Deze pomp wordt met drie bouten
aan het pasvlak
voor het ondercarter
bevestigd en wordt gecentreerd
door twee rubber
paspennen.
Verdraai de krukas tot de zuiger in de voorste cilinder, dit is dus cilinder nr. 4,
in het BOP staat; de merktekens
op de distributiekettingwielen
liggen nu weliswaar op de
hartlijn tussen krukas en nokkenas,
maar bevinden zich thans beide aan de onderzijde
van
de kettingwielen.
Verdraai het aandrijf tandwiel van de oliepomp tot de gleuf in het tandwiel
evenwijdig loopt aan het motorblok
en de grootste helft naast de gleuf naar het blok is toegekeerd. 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 uitgestulpt moeten deze vóór
montage van het carter worden teruggetik t. Zie voor montage 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 vervorming;
vlak de
kop als de vervorming
meer dan 0.05 mm bedraagt. De totale hoogte van de cilinderkop
mag
daarbij niet kleiner dan 91,5 ::!: 0,15 mm worden (resp. 92 mm bij de XC.KF-motor).
N.B.:

Vlakken

van het cilinderblok

is niet toegestaan.

Smeer de koppakking
aan beide zijden in met gekookte lijnolie, verwijder 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. 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 de
handel van de aftapkraan
in de aan de cilinderkop
bevestigde steun wordt geleid. Monteer de
lichterstangen
in de oorspronkelijke
volgorde en breng het tuimelaarmechanisme
op zijn
plaats, waarna eerst de kopbouten
3 en 7 en vervolgens de bouten I - 2 - 4 - 6 - 9 en 11
en de bevestigingsmoeren
van de tuimelaarassteunen
matig worden vastgedraaid.
Vervang
de twee geleiders door de resterende bouten 8 en 12 en zet de kopbouten
tenslotte in de juiste
volgorde eerst met een koppel van 4-5 m'kg en daarna met een koppel van 7-8 m'kg vast.
Draai de moeren van de tuimelaarassteunen
zonodig vaster aan.
3

4

5/1

6

7

12

I1

10/2

9

8

voor
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 klepspeling
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 kleppendeksel
nadat de
klepspeling
is afgesteld.
Plaats het venturibuisje
van de carburateur
met de kleinste diameter naar voren in de cilinderkop en monteer de carburateur.
Monteer, indien het een motor met benzine-inspuiting
betreft,
het tweedelig inlaatspruitstuk,
de luchtklep, de luchtklepveer
en de benzineleidingen.
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Stel de lichthoogte van de onderbrekerpunten zonodig af op 0,40 mm en monteer als volgt
de stroomverdeler: schuif de stroomverdeler, met het membraan voor de vacuümvervroeging
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 Revisie- en afstelwerkzaamheden.
Maak de pasvlakken van waterpomp en cilinderkop goed sehoon en monteer de waterpomp
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 mag
de riem niet meer dan 2 mm zijn uitgerekt; controleer dit door de afstand tussen de streepjes
te meten. Zie voor het demonteren en monteren van de waterpomp onder Revisie- en afstelwerkzaamheden.
Revisie- en afstel werkzaamheden :
Cilinderkop: Het pasvlak van de cilinderkop mag geen grotere afwijking vertonen dan
0,05 mmo Bij eventueel vlakken mag niet meer materiaal worden weggenomen dan strikt noodzakelijk is. De totale hoogte van de cilinderkop mag daarbij niet kleiner dan 91,5 :l: 0,15 mm
worden, resp. 92 mm bij de XC'KF-motor. De gietijzeren klepgeleiders en klepzetels zijn verwisselbaar; verhit de cilinderkop in kokend water alvorens de nieuwe onderdelen in te persen.
Het verdient aanbeveling 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 standaarddiameter 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 er op 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 vervolgens
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.
In verband met de montage sinds begin 1962 van uitlaatkleppen van een betere kwaliteit moet
de speling van de uitlaatkleppen op 0,25 mm worden afgesteld in plaats van de vóór die tijd
geldende 0,20 mmo Daar de nieuwe kleppen uiterlijk niet van de oude zijn te onderscheiden is
het noodzakelijk dat voor alle zekerheid bij elk type 404 de nieuwe waarde 0,25 wordt aangehouden. De XC5, XB5- en XC'KF-motoren met vijfmaal gelagerde krukas hebben een iets
gewijzigde cilinderkop om montage van de nieuwe bougies met lange schacht mogelijk te
maken; cilinderkop en kleppendeksel zijn in verband hiermee met de letters CL gemerkt.
Door de toepassing van verbeterde afdichtringen (Perfect-Cirde) ter vervanging van de rubberringen op de motoren met carburateur zijn gewijzigde klepgeleiders gemonteerd. Tevens werden
de kleplichterstangen versterkt. Vanaf begin 1964 worden nieuwe klepspieën van het type Teves
gemonteerd ter vervanging van de spieën van het gebruikelijke type; deze spieën werden al
bij de dieselmotor toegepast.
Ter verkrijging van een betere vulling van de cilinders worden sinds eind 1964 kleppen gemonteerd met een grotere klepkop doch met een iets dunnere klepsteel, terwijl klepgeleiders,
klepzetels en afdichtringen hieraan zijn aangepast. Aan de onderzijde is de klepkop gewelfd.
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 uitPEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 - 29

sluitend in benzine of petroleum worden gereinigd daar bij gebruik van andere middelen 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.
N.B. Vanaf chassisnummer 6837771 zijn de motoren van de Familiales en Breaks voorzien
van een Reinz-cilinderkoppakking,
waarbij de kopbouten met 8,25 m.kg moeten worden
aangetrokken. (voorheen 7 m.kg)
Trek de bouten eerst met 6 en vervolgens met het definitieve aantrek koppel vast. Deze
koppakking
mag onder geen voorwaarden
op wagens voor dit chassisnummer
worden gemonteerd, daar drijfstangen, -bouten, zuigers, kopbouten, zuigerpennen en zuigerpenbusjes gelijkertijd zijn gewijzigd.
De aantrekvolgorde is nu gelijk aan die van de 204; t.w.
8 4

5 9

732610
Cilinders en zuigers: De gietijzeren cilinderbussen van het natte type zijn vanaf de vliegwielzijde genummerd; c1inder nr. 4 bevindt zich dus aan de distributiezijde. Cilinder bussen en
Luigers zijn naar hun boring resp. diameter in vier klassen verdeeld. De cilinderbussen zijn
hiertoe aan de onderand 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 D, op de zuigerbodem
ingeslagen, gemerkt. Cilinderbussen en zuigers dienen natuurlijk steeds van dezelfde klasse
te zijn. Zo moet een met de letter C gemerkte zuiger in een cilinderbus voorzien van drie merkgroefjes worden gemonteerd. Hiermede is automatisch de juiste zuigerspeling, die tussen
0,049 mm en 0,071 mm moet liggen, verzekerd. Meet de zuigerdiameter haaks op de zuigerpen
en wel onder de onderste zuigerveergroef en onder aan de zuigermantel. Het gewichtsverschil
tussen de lichtste en zwaarste zuiger van één motor mag niet meer dan lOg bedragen. Doordat
de zuigerpen uit het midden is geplaatst mag de zuiger slechts in één bepaalde stand, aangegeven door een op de zuigerbodem ingeslagen pijl met de aanduiding AV (ant), 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 zuigerveergroeven zonodig van koolafzetting met behulp van een als beitel geslepen stukje zuigerveer; 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 uit
één geheel bestaande olieveer is vanaf september 1965 door een drie-delige olieveer (PerfectCircle) bij alle typen motoren vervangen, terwijl vóór die tijd al de meeste XC5-motoren en
alle motoren van het type XC.KFI met deze nieuwe olieveer werden uitgerust. Het is zonder
meer mogelijk de olieveer van het oude type te vervangen door de nieuwe olieveer, hoewel het
aanbeveling verdient dit bij alle zuigers uit te voeren. Het nieuwe type zuigerveer bestaat uit
twee zeer dunne stalen ringen, aan de buitenomtrek 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. 2 cm vanaf de bovenzijde in de desbetreffende
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 drie-delige olieveer van
het nieuwe type 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.
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Montet:r als volgt de olieveer van het nieuwe type op de zuiger: Plaats eerst de expanderveer,
met de slotopening boven een zuigerpenboring, in de onderste zuigerveergroef en monteer
vervolgens de ene veer met de slotopening op 20-50 mm links van die 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 van de zuigers uitgerust met deze nieuwe
olieveren moet van een deugdelijke zuigerveerklem gebruik worden gemaakt daar de dunne
veren zeer gemakkelijk worden beschadigd wanneer ze achter de rand van de cilinderbus
blijven haken.
In de loop van de produktie is de compressieverhouding bij de verschillende typen motoren
enkele malen verhoogd; daar dit werd bereikt door zuigers met een hogere zuigerbodem te
monteren dient men bij montage van nieuwe zuigers steeds goed op het juiste type te letten.
Voor revisiedoeleinden worden door de fabriek complete sets cilinderbussen en bijpassende
zuigers, met zuigerveren en zuigerpennen, geleverd. Houd de zuigers bij de desbetreffende
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 deze vervolgens
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 gewichtsverschil tussen
de drijfstangen in één motor niet meer dan 3-4 g mag bedragen zijn de voor reparatiedoeleinden geleverde drijfstangen naar hun gewicht in zes klassen verdeeld en met de in een ovaal
geplaatste cijfers I 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 olieboring in de
drijfstangvoet van de nokkenas is afgekeerd.
Monteer alleen drijfstangen die tot dezelfde gewichtsklassen behoren en gebruik steeds "ieuwe
lagerkapbouten, ringen en moeren. Merktekens op drijfstangvoet en lager kap moeten overeen.
stemmen en naar dezelfde kant zijn gekeerd. De zuigerpenbus kan worden vervangen; de
zuigerpen moet koud met duimdruk kunnen worden monteerd. Na het inpersen van een
nieuwe zuigerpenbus moet deze tot een boring van 22,005-22,018 mm worden geruimd.
Krukas: De drie- of vijfmaal gelagerde krukas is door middel van vier demontabele contragegewichten 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, IO-û,15 en
0,20 mm verkrijgbaar; monteer de drukringen met de gegroefde zijden naar de krukas gekeerd.
Meet dc 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-û,50 en 0,80 mmo
Zie voor de slijpmaten van de lagertappen onder Specificaties. De vijfmaal gelagerde krukas
mag alleen op de ondermaten 0,30 en 0,50 mm worden geslepen.
Om verwisseling van de hoofdlagerkappen te voorkomen zijn deze gemerkt. Bij motoren met
driemaal gelagerde krukas is de lagerkap van het voorste hoofdlager van één aangegoten nokje
voorzien, de lagerkap van het middelste hoofdlager van twee nokjes. De lagerkap van het
achterste hoofdlager is gemakkelijk te herkennen aan zijn vorm.
Bij motoren met vijfmaal gelagerde krukas zijn het voorste en achterste hoofdlager gelijk aan
die van het vorige type motor. De lagerkappen van het voorste hoofdlager (nr. 5) en het
middelste hoofdlager (nr. 3) zijn beide 30 mm breed en ter onderscheid resp. aan de achterzijde met één en met twee aangegoten nokjes gemerkt. De lagerkappen van het tweede en
PEUGEOT 404-modeIlen, 1960-1968 - 31.

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.
Bij motoren met driemaal gelagerde krukas zijn in de loop van de produktie de uitsparingen
in de hoofdlagerboring en de bijbehorende lagerkap van het middelste hoofdlager voor de
borglipjes van de lagerschalen van plaats veranderd om verwisseling van de lagerschalen met
die van het voorste hoofdlager te voorkomen. Bij de motortypen XC. XB2 en XC'KF met
vijfmaal gelagerde krukas zijn de lagerschalen van het voorste en achterste hoofdlager gelijk
aan de overeenkomstige lagerschalen bij motoren met driemaal gelagerde krukas. Om verwisseling te voorkomen zijn weer de borglipjes van de lagerschalen voor het tweede en vierde
hoofdlager, die dezelfde breedte van 21,50 mm bezitten, onderling van plaats veranderd.
Hetzelfde is het geval bij de lagerschalen van het voorste en middelste hoofdlager ; de breedte
van deze lagerschalen bedraagt 29,50 mmo De lagerschaal voor het voorste hoofdlager is van
twee olieboringen voorzien.
In verband met het grotere vermogen zijn de stalen hoofd- en drijfstanglagers van de motoren
met benzine-inspuiting met lood-indium bekleed. Het is niet toegestaan om lagerschalen van
de motoren met carburateur te monteren. Sinds 1967 is echter ook de 1618 cm" motor met
carburateur (type XC6) met de lood-indium lagers uitgerust.
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Kleppendiagram.
A. Benzinemotoren met inspuiting.
Vliegwiel: Bij eventueel opzuiveren van het koppelingsvlak van het vliegwiel moet dezelfde
materiaaldikte van de draagrand voor de drukgroep worden afgenomen. Verhit de starterkrans vóór montage met een brander.
Nokkenas: De direct in het motorblok gelagerde nokkenas is bij de motoren met vijfmaal gelagerde krukas voor wat betreft het profiel van de uitlaatklepnokken gewijzigd. Zie voor de
juiste afmetingen van de lagertappen onder Specificaties. Overmatige nokkenasspeling zal
onder normale bedrijfsomstandigheden niet binnen de gemiddelde levensduur van de motor
voorkomen.
KIeppendiagram: Controleer het kleppendiagram bij een klepspeling van 0,7 mm van de in- en
uitlaatklep van cilinder nr. I (vliegwielzijde). Vergeet niet na controle de klepspeling op de
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juiste waarde terug te brengen. Zie voor het kleppendiagram
motoren de figuren op blz. 32.

voor de verschillende typen

Oliepomp : Bij warme motor en motorolie van de voorgeschreven viscositeit moet de oliepomp
van het tandwieltype een druk van 0,3 kgfcm2 leveren. Het in het pomphuis gemonteerd en
niet nastelbaar legelventiel opent bij een druk van 7 kgfcm2• De oliepomp van de motoren met
vijfmaal gelagerde krukas heeft een grotere opbrengst en is door middel van een brug met drie
bouten aan het pasvlak voor het ondercarter bevestigd. Tevens is bij het nieuwe type oliepomp
de aandrijfas niet meer door het huis omsloten en maakt deze ook geen deel meer uit van de
pomp zelf. Het voordeel hiervan is dat de oliepomp kan worden uitgebouwd zonder dat de
ontsteking van tijd kan raken, omdat de aandrijfas op zijn plaats blijft. De aanzuigopening in
het gaasfilter is van plaats veranderd. De verschillende onderdelen van beide typen oliepompen
zijn niet onderling verwisselbaar.
Stroomverdeler: De steun voor de stroomverdeler is bij motoren met vijfmaal gelagerde krukas
niet meer in het blok geperst maar met een bout vastgezet; de kartelmoer en de stelbeugel voor
de fijnregeling van het ontstekingstijdstip zijn daarbij vervallen. Het vaste ontstekingstijdstip
bedraagt bij alle typen 404 I1° vóór BDP, gemeten op het vliegwiel. In de juiste stand van de
krukas ligt een boring in het vliegwiel recht tegenover een boring in het koppelingshuis. zodat
een 8 mm dikke pen door beide boringen kan worden gestoken. Daar bij de motoren met
benzine-inspuiting tot serienummer 4554087 (sedan), 4591 412 (cabriolet) en 4591 422
(coupé) de boring in het vliegwiel overeenkomt met 8° voorontsteking moet in dat geval het
ontstekingstijdstip met behulp van een meet pen via het bougiegat worden afgesteld. Het
afstellen van het vaste ontstekingstijdstip geschiedt als volgt: Verwijder het kleppendeksel, de
bougie van de achterste cilinder (vliegwielzijde) en de stroomverdelerkap. 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. 4 in de stroomverdelerkap wijst. Draai de krukas
anderhalve slag rond, draai de klembout van de stroomverdeler los, sluit een proeflampje aan
tussen de laagspanningskabel op het stroomverdelerhuis en de massa, stel de licht hoogte van
de onderbrekerpunten af op 0,4 mm en zet het contact aan. Draai de krukas langzaam verder
tot de boringen in het vliegwiel 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 Specificaties.
In de loop van de produktie van de XC KF2-motor werd de stroomverdeler type M 42 vervangen door het type M 50, waarbij het bereik van de centrifugaalvervroeging is teruggebracht van 12° bij 3000 t.fmin tot 10°30' bij 2400 t.fmin, om het risico van een vroegtijdige
ontbranding van het gas mengsel te voorkomen. Hoewel beide typen stroomverdelers mogen
worden gemonteerd verdient het type M 50 de voorkeur.
Ventilateur: De "zelfdenkende" ventilateur die op alle wagens met benzine-motor, uitgezonderd de 404 Confort en Commerciaie, is gemonteerd wordt automatisch door een onder
in 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 voorzijde van de ventilateur op 0,35-0,40 mm worden afgesteld.
Bij een defect aan de ventilateur 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. Het element moet de ventilateur bij een temperatuur van ca. 82°C inschakelen en bij een temperatuur van ca. 68°C weer uitschakelen.
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 verPEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 - 33

2

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4

6

spie;
borgveer ;
waterpomphuis;
waterpompas;
kogellager;
smeerplug;
waterkeerring;
schoepenwielnaaf;
schoepenwiel;
borgpen.
Waterpomp,

Elektromagnetische

34 - PEUGEOT 4û4-modellen, 1960-1968

doorsnede.

ventilateur,

doorsnede.

7

8

9

10

volgens 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 afdichtringen trek de laatste draaiend van de as. Verwijder de borgveer voor het voorste kogellager, dompel het huis enige tijd

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Benzinepomp,

pompdeksel ;
pakkingring;
gaaszeeOe;
bovenste pomphuishelr"t;
kleppen, compleet;
klephouderplaten ;
membraan;
membraanveer;
onderste pomphuishelft.
gedemonteerd.

Code bij figuur op blz. 34.
I.
2.
3.
4.
5.
6.

stelschroef;
ventilateurblad;
ankerschijf;
poelie met wikkeling;
borgveer ;
voorste pompaslager ;

7. achterste pompaslager ;
8. \ koolborstel
houder;

I~:(

11. huis;
12. waterkeerring ;

met veer en

IJ.
14.
15.
16.
17.
18.

schoepenwiel:
pompas;
borgveer ;
kogellager;
vulring;
naaf.
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Solex 34 PBICA-3 carburateur,
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

aansluitstuk met gaaszeef;
carburateurdeksel ;
vlotternaaldventiel
met pakkingring;
pakking;
vlotter met scharnierpen;
mengluchtsproeier ;
venturi;
mengbuis ;
carburateurhuis;
startluchtsproeier;
chokeschuif;
chokehuis ;
chokearm, compleet;
startsproeier met pakkingring;
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

gedemonteerd.
borgschroef voor venturi;
stationaire sproeier;
acce!eratiepompsproeier;
pompsproeierbuisje;
pakking;
pomptussenarm en ring;
pomppakking;
pompbedieningsstang;
acceleratiepomp;
gasklep en gasklepas ;
stationaire mengselregelschroef
pompinlaatventiel ;
hoofdsproeier met -houder;
gasklepaanslagschroef.

met veer;

in kokend water en pers de as tezamen 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 en controleer de elektromagneet met behulp van een ampèremeter door
de ene elektrode op de rand van de poelie en de andere elektrode aan de binnenzijde op de
collector te plaatsen. De meter moet dan 0,6 A aanwijzen. Vernieuw de poelie wanneer de
ampèremeter niet uitslaat of wanneer de poelie sluiting maakt.
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-afgedekte zijden
naar elkaar toegekeerd op de pompas. Dompel het waterpomphuis enige tijd in kokend water
en pers de as bij de lagers in het huis. 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 geschoven. Let op dat er een speling van maximaal 1 mm tussen de schoepen en het
pomphuispasvlak 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-{),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.
Benzinepomp: Indien de benzinepomp een grotere druk dan 220 g/cm2 levert dienen één of
meer extra pakkingen tussen motorblok en pomp flens te worden aangebracht.
Carburateur: De sproeiermaten zijn door de fabriek nauwkeurig bepaald en mogen niet
worden gewijzigd; maak de sproeiers uitsluitend schoon met behulp van perslucht. In het
najaar van 1964 werd het vermogen van de XC5-motor vergroot door o.a. de Solex 32 PBI CAcarburateur te vervangen door een Solex 34 PBICA-3.
Afstelling van het stationaire mengsel/toerellfal:
Dit dient bij warme, draaiende motor te geschieden, nadat de ontsteking is gecontroleerd en
zonodig afgesteld. Ga als volgt te werk: Breng met de gasklepaanslagschroef het motortoerental op ca. 670 t./min en verdraai daarna de regelschroef voor het stationaire mengsel
zodanig, tot de motor met het hoogst mogelijke toerental loopt. Draai vervolgens de aanslagschroef terug tot het stationaire toerental weer op ca. 670 t./min is teruggebracht en draai
tenslotte de regelschroef voor het stationaire mengsel aan tot de motor onregelmatig gaat
lopen en draai de schroef zo weinig mogelijk terug om het toerental op 650-660 t./min af te
stellen.

BENZINE-INSPUITSYSTEEM
Bij de XC KF-motor van de 404 Injection is de carburateur vervangen door een benzineinspuitsysteem, dat slechts ten dele overeenkomsten vertoont met het inspuitsysteem van de
dieselmotor. Zo wordt bij het benzine-inspuitsysteem de brandstof niet direct in de cilinders
geïnjecteerd, zoals bij de dieselmotor het geval is, maar in de inlaatleidingen, waardoor de inspuitpomp niet zo'n hoge druk behoeft te leveren en de inspuitstukken in veel mindere mate
aan hitte worden blootgesteld. Men noemt daarom dit systeem: indirecte inspuiting. De XC
KF-motor onderscheidt zich verder van de dieselmotor door het feit dat het gasmengsel
evenals bij motoren met carburateur, wordt geregeld door dosering van zowel lucht als brandstof in plaats van dosering van alleen de brandstof. Tevens geschiedt de ontsteking van het
mengsel niet door zelfontbranding maar door middel van de gebruikelijke elektrische ontsteking.
Het benzine-inspuitsysteem omvat de volgende componenten: een achter in de wagen geplaatste benzinetank, een elektrische benzinepomp, een benzinefilter, een door de motor aangedreven inspuitpomp, een luchtklep en vier verstuivers. Daar de inspuitpomp in verband met
de geringe toleranties zeer gevoelig is voor verontreinigingen in de toegevoerde benzine, zijn
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76

B.
ESO.

FP

IS/STS

FP.
FPW.

Schema werking inspuitsysteem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hoofdbrandstoffilter;
benzinefilter op inspuitpomp ;
restdruksproeier;
regulateur;
benzinefilter op toevoerpomp ;
benzinezeef;
benzinetank.

K F2 met automatische

Accu.
Elektromagnetische
klep
voor mengsel verrijking.
Toevoerpomp.
Bensinedrukcont ro lelam pje.

mengselverrijking.

FPS.
IS/STS.
SSO/SM.

bij het starten.

Contact met benzinedrukcontrolelampje.
On tst ek ings- /st artscha kei aa r.
Sta rtso Ieno ide/st a rt 010 tor.

Kleurcode V(l1l bedrading
75. oranje-rood;
76. oranje-geel;
78. oranje-wit.

Code bij de figuur op blz. 38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

acceleratiepompas
;
carburateurdeksel
;
zeJlborgende moer;
chokekleparm ;
pakking;
klemschroef en verbindingsstuk;
kabelklemhouder;
kabelklem;
zellborgende moer;
verbindingspen
vlotternaald/vlotter;
chokeklep;
binnenste pomparm;
torsieveer;
gaaszeef met schroefplug;
chokeklepas;
kabelklemschroef
met houder;
nokplaat ;
scharnierpen;
vlotternaald;

20. vlotter met scharnierpen;
21. acceleratiepompplunger
met expansieveer;
22. stationaire sproeier;
23. pompterugslagklep
;
24. carburateurhuis ;
25. steun;
26. gasklepaanslagschroef;
27. veer van 26;
28. pompbedieningsarm
;
29. lagerbus;
30. verbindingsstang;
31. arm voor versneld stationair draaien;
32. trekveer;
33. inlaatklep van acceleratiepomp
met pakkingring;
34. gasklep en gasklepas ;
35. mengselregelschroef;
36. hoofdsproeier en mengbuis.
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de benzinetank,
de benzinepomp
en de inspuit pomp van filters voorzien.
De elektrische
benzinepomp
is in het systeem opgenomen
omdat ook bij het starten van de motor de benzinetoevoer
naar de inspuitpomp
onder druk dient te staan. De mechanische
regeling van de
inspuitpomp
werkt op de belasting van de motor (stand van het gaspedaal,
d.w.z. van de
luchtklep) en het motortoerental.
Het motorvacuüm
speelt hierbij geen rol. Een in het inlaatspruitstuk
gemonteerde
en door het koelwater omgeven thermostaat
verhoogt de benzineopbrengst
van de inspuitpomp
zolang de temperatuur
van het koelwater de 65°C nog niet
heeft bereikt. Een extra verhoging van de benzinetoevoer
om de koude motor te starten wordt
verkregen door een op het dashboard
geplaatste knop uit te trekken. Bij latere series geschiedt

9

Schematische
I.
2.
3.
4.
S.

6.
7.
8.
9.

plunjer;
plunjerveer ;
balanshefboom ;
stoter;
stoterveer;
nokprofiel ;
nokkenas;
spanveer;
anker van 10;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

werking inspuitpomp.

magnetische meenemer;
regel nok ;
drukpen ;
{ hefboom voor mengselverrijking;
verbindingsstang ;
veer van B;
water kamer voor thermostatische mengselregeling;

1960-1968

18.
19.
20.
21.
A.
B.
C.
D.

verdeelstuk;
extra luchtboring;
klep;
bedieningsstang.
luchtklephuis;
thermostatisch
element;
hydraulische kop;
regulateur
en inspuitsysteem.

dit automatisch, zolang de startmotor in werking is. De inspuitvolgorde
aan de ontstekingsvolgorde: 1-3--4-2 (cilinder nr. I bij het vliegwiel!).

is uiteraard gelijk

Benzinepomp: De elektrische benzinepomp, merk Kugelfischer/AEG, type - PLF. 5-A3-01,
is van een filter voorzien en levert 45 I per uur onder een druk van 1,2 kg/cm2• De benzinepomp
bevindt zich links onder naast de radiateur. In de loop van de productie is de rubber slang
voor de benzinetoevoer vervangen door een langer exemplaar om het door de pomp voortgebrachte geluid beter te isoleren. Later is in deze slang nog een extra filter opgenomen.
Hoofdfilter: Het P.M.L. Purflux-hoofdfilter is voorzien van een verwisselbaar papierelement
(C 113) met een oppervlak van 1500 cm2 en gemonteerd boven de benzinepomp. In de kop van
het filter is een doorvoer voor de retourleiding van de inspuitpomp naar de benzinetank geplaatst. Aan de uitvoerzijde van het filter is een drukschakelaar gemonteerd, welke is verbonden met een controlelampje op het dashboard en dit lampje laat branden zolang de geleverde druk minder dan 0,5 kg/cm2 bedraagt. Het lampje waarschuwt dus zodra door bijv.
vervuiling van het filter of een lek in de benzineleiding de druk onvoldoende is voor een
goed funktioneren van de inspuitpomp. Indien het lampje bij het rijden door bochten gaat
oplichten is dit een aanwijzing dat er zich nog maar een geringe hoeveelheid brandstof in de
benzinetank bevindt. Eventueel aanwezige lucht in het systeem wordt automatisch verwijderd.
Inspuitpomp: De Kugelfischer-inspuitpomp met mechanische regeling is aan de linker voorzijde van de motor gemonteerd en wordt door middel van een uit gewapend kunststof vervaardigde getande riem vanaf een aan het nokkenaskettingwiel bevestigd tandwiel aangedreven. De door de inspuitpomp geleverde hoeveelheid benzine wordt geregeld door de stand
van de door het gaspedaal bediende luchtklep, door het toerental van de motor en door de in
het inlaatspruitstuk gemonteerde thermostaat. Voor de smering van de pompplunjers is het
desbetreffende gedeelte van de inspuitpomp op het smeersysteem van de motor aangesloten;
voor de smering van de overige bewegende delen van de pomp is in het pomphuis een oliecarter geconstrueerd, waarvan het niveau kan worden gecontroleerd met behulp van de aan
de vulplug bevestigde peilstaaf.
De onderdelen van de inspuitpomp en van de verstuivers zijn zeer nauwkeurig bewerkt en
worden met geringe spelingen gemonteerd. Montage en reparatie van deze eenheden is
specialistenwerk. De pomp is uit de volgende drie groepen opgebouwd:
De hydraulische kop:
Hierin bevinden zich de vier plunjers, welke de benzine onder een druk van 25-30 kg/cm2
wegpersen. Zichtbaar aan de buitenzijde zijn de benzinetoevoerleiding, de benzineretourleiding, de olieleiding vanaf het motorsmeersysteem, de vier pluggen waarin inlaatklepjes zijn
gemonteerd en de aansluitnippels voor de leidingen naar de inspuitstukken.
De aandrijl'ing:
De plunjers worden door veren in hun laagste stand gedrukt. Het omhoog bewegen van de
plunjers geschiedt door stoters, die op de nokken van een door de getande riem met het halve
motortoerental aangedreven nokkenas rusten. Aan het achtereinde van de nokkenas is een
magnetische meenemer gemonteerd, welke een nevenas doet verdraaien naarmate het motortoerental stijgt, terwijl bij het dalen van het toerental een veer deze nevenas weer in de ruststand terugbrengt.
De dosering:
De dosering van de hoeveelheid benzine per plunjerslag wordt bereikt door de slaglengte van
de plunjer te wijzigen. Voor dat doel hebben de plunjers aan de onderzijde een verdikking,
waardoor ze niet in de boring van de onder de plunjers geplaatste balancerende brug passen; deze boring is wel toegankelijk voor de stoter. Door nu de balancerende brug omhoog te
brengen wordt de slag van de plunjers verkleind, door de brug te laten zakken wordt de slag
vergroot. De balancerende brug wordt door twee organen bediend, en wel aan de ene zijde
door middel van een tastpen, die op een tapse en excentrische regelnok rust. De regelnok is
schuivend op de nevenas gemonteerd maar kan niet ten opzichte van de nevenas verdraaien.
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De regel nok is door hefbomen verbonden met de luchtklep zodat elke beweging van de luchtklep resulteert in een verschuiving van de regelnok, waardoor weer de tastpen op een grotere
of kleinere diameter van de regel nok komt te rusten en daarmee dus de brug omhoog of omlaag brengt. De draaiende beweging van de regelnok wordt veroorzaakt door de elektromagnetische meenemer aan de achterzijde van de nokkenas. Naarmate het motortoerental
verandert, zorgt de excentrische vorm van de nok voor een verplaatsen van de balancerende
brug, waardoor de brandstofdosering aan het toerental van de motor wordt aangepast. Aan
de andere zijde wordt de balancerende brug via een excentriek en twee hefbomen bediend
door een thermostaat en de trek knop op het dashboard voor koud starten. De thermostaat is
in het inlaatspruitstuk gemonteerd en tevens in de koelwatercirculatie geplaatst. Zolang het
koelwater koud is houdt de thermostaat de balancerende brug in een lagere stand, waardoor
de dosis geleverde benzine wordt vergroot. Tegelijk hiermee wordt de luchtklep een weinig
geopend. Een verhoging van het stationaire toerental van de motor is hiervan het gevolg.
Naarmate de temperatuur van het koelwater stijgt brengt de thermostaat de brug weer geleidelijk omhoog. Bij een temperatuur van 65°C of hoger heeft de thermostaat geen invloed meer
op de dosis geleverde benzine. Een extra hoeveelheid benzine wordt verkregen door de balancerende brug met de knop op het dashboard voor koud starten nog verder omlaag te
brengen. Bij de introductie van de Injection met het motortype XC KF2 in 1965 is deze trekknop vervangen door een automatische inrichting voor koud starten, die in werking treedt
zolang de startmotor is ingeschakeld. Hierbij is de benzineleiding naar de inspuitpomp doorverbonden met een elektrisch door de startschakelaar bediende klep, die in het inlaatspruitstuk is gemonteerd. Tijdens het starten opent de klep, waardoor een extra hoeveelheid benzine in de inlaat wordt verstoven. Tevens is een gewijzigde thermostaat gemonteerd, voorzien
van een luchtventiel, dat geleidelijk door de thermostaat wordt gesloten naarmate de temperatuur van het koelwater stijgt. Bij 50°C moet het ventiel gesloten zijn. De thermostaat
werkt verder alleen nog maar rechtstreeks op het excentriek van de balancerende brug en
niet zoals tevoren tevens op de luchtklep.
Op lijd sleI/eli \'(/11 de illspuilpomp:
Dit dient te geschieden wanneer de inspuitpomp wordt ingebouwd; de slingerklauw, de krukaspoelie en het distributiedeksel zijn verwijderd, de pomp is aan het distributiehuis bevestigd.
Ga als volgt te werk: Monteer voorlopig de slingerklauw, verwijder de stroomverdelerkap en
draai de krukas rechtsom tot de rotor van het motorblok is afgekeerd en haaks op de hartlijn
van de motor staat. De rotor staat nu tussen de contacten in de stroomverdelerkap voor de
eerste en derde cilinder. Controleer of de inkeping op het dekplaat je van het nokkenastandwiel zichtbaar is. Indien nu het merkteken op het tandwiel van de inspuitpomp in lijn met de
spiebaan ligt moet de pompas zodanig worden verdraaid, dat de spiebaan in de as naar de
aansluiting van de benzinetoevoer op de hydraulische kop van de inspuitpomp is gekeerd. Bij
latere series ligt het merkteken op het pomptandwiel niet meer in lijn met de spiebaan. Verdraai in dat geval de pompas tot de spiebaan in de as naar de hoek van de hydraulische kop
onder de aansluiting van de benzineleiding wijst. Plaats de getande riem om het pomptandwiel,
met de dubbele nok op de riem aan weerskanten van het merkteken op het tandwiel en naar de
voorzijde van het tandwiel gekeerd. Haak de riem vervolgens met de enkele nok tegenover het
merkteken om het nokkenastandwiel en druk het pomptandwiel op de pompas tot tegen de
spie. Verdraai de krukas zonodig rechtsom tot de spie in lijn ligt met de spiebaan in het tandwiel en druk het tandwiel geheel op de pompas. Draai de krukas één slag terug en daarna
weer rechtsom om de afstelling te controleren. Zet de moer van het pomptandwiel met
3,5 m'kg vast en borg deze. Verwijder de slingerklauw en monteer het distributiedeksel, de
krukaspoelie en de slingerklauw; zet deze met een koppel van 11 m'kg vast.
Luchtklep: De luchtklep is tussen het luchtfilter en het inlaatspruitstuk gemonteerd en wordt
door het gaspedaal bediend. De hefboom van de luchtklep is door middel van een verstelbare
verbindingsstang verbonden met de hefboom van de inspuitpomp. Stel de lengte van de verbindingsstang met behulp van het kaliber 801120 af op 175,5 :f:: 0, I mm en vanaf de serienummers4 57000 1en 4 594 00 I met behulp van het zwarte kaliber 8 0 ll2L met twee merk groefjes
af op 177,2 :f:: 0, I mmo De boring van het luchtklephuis is bij het motortype XC KF2 van 33 mm
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op 40 ml11gebracht, terwijl de handel voor de verhoogde benzine-opbrengst is komcn te vervallen. De as van de luchtklep is op kogellagers gelagerd.
Inlaatspruitstuk: In het aan de motor gemonteerde gedeelte van het tweedelige spruitstuk
bevinden zich de verstuivers, in het andere gedeelte de thermostaat voor de dosering van de
benzineopbrengst en bij het motortype XC KF2 tevens de elektrisch bediende klep voor koud
starten. Bij genoemd motortype is tevens de boring van de inlaat buizen van het aan de motor
bevestigde gedeclte van het spruitstuk van 33 mm vergroot tot 36 mmo
Verstuh'ers: De vier verstuivers zijn zodanig in het inlaatspruitstuk gemonteerd. dat ze de
benzine met de luchtstroom mee in de richting van de inlaatklep verstuiven. De verstuivers zijn
niet nastelbaar en vereisen geen periodiek onderhoud. Aan de onderzijde is de verstuiver door
een kegelvormig klepje afgesloten met behulp van een veer. Het klepje wordt tijdens het inspuiten door de druk van de benzine geopend; indien hiervoor een geringere druk dan
15 kg(cm2 is vereist, moet de verstuiver worden vervangen. Controleer de verstuiver ook op
lekkage van het klepje: bij een druk van IS kg(cm2 mogen zich binnen 5 seconden geen druppels vormen. De benzine moet in een conisch gevormde fijne nevel zonder druppels of straaltjes worden verstoven. Bij het loskoppelen van de benzineleidingen moeten de verstuivers bij
de leidingaansluiting worden tegengehouden. Monteer de verstuivers steeds met nieuwe
koperen ringen; aantrekkoppel : 2 m'kg. Houd de verstuiver weer tegen wanneer de leiding
met 3,5 nl'kg wordt aangesloten. Draai de aansluiting niet vaster aan indien deze niet geheel
blijkt af te sluiten, maar draai de aansluiting los, start de motor en zet de aansluiting weer met
3,5 m'kg vast. Vernieuw de leiding of de verstuiver wanneer het laatste geen resultaat geeft.
Afstel- en controlewerkzaamheden aan het inspuitsysteem :
Afstelling van het stationaire toerellfal:
Dit dient bij warme motor te geschieden. Controleer of de luchtklep vrij kan bewegen en na
het loslaten van het gaspedaal geheel is gesloten. Het afstellen geschiedt door de aan de achterzijde van het luchtklephuis en onder een schuine hoek gemonteerde stelschroef te verdraaien.
Deze met een contramoer geborgde schroef regelt de extra luchtdoorlaat buiten de luchtklep
om. Draai de schroef aan om het stationaire toerental te verlagen en draai de schroef terug om
het toerental te verhogen. Vergeet niet de contramoer weer vast te zetten. Indien het gewenste
resultaat niet kan worden bereikt moet de stelschroef worden verwijderd en het by-passluchtkanaal met een speciaal borsteltje worden gereinigd. Maak tevens met een in benzine
gedrenkte doek de binnenkant van het luchtklephuis bij de luchtklepas schoon.
Het is noodzakelijk om vóór het afstellen van het stationaire toerental op 750-800 t.(min
eerst de minimumopening van de luchtklep en vervolgens de thermostaat af te stellen. Dit
dient door een specialist te worden uitgevoerd daar voor deze werkzaamheden speciale
kalibers zijn vereist.
Controle bij slee/ulopende 1II0tor:
Bij het verrichten van reparaties aan het inspuitsysteem moet de grootst mogelijke reinheid
worden betracht. Het kleinste binnengedrongen vuiltje kan aan de nauwkeurig passende
plunjers en hun boringen schade veroorzaken. Na het losnemen van een aansluiting van de
inspuitpomp of van een verstuiver moeten de vrijkomende openingen met passende doppen
worden afgesloten. Voor het beproeven van de verstuivers mag allecn dieselolie of gefiltreerde
benzine worden gebruikt. Maak, als een motor slecht loopt, de aansluitingen van de benzineleidingen aan de verstuivers beurtelings los (zie hiervoor onder "verstuivers") terwijl de motor
loopt. Verwissel de verstuiver van de op deze wijze gevonden minder goed werkende cilinder
met de verstuiver van een andere cilinder. Als na dit verwisselen de fout naar een andere
cilinder is verplaatst is de desbetreffende verstuiver defect. Heeft de fout zich niet naar een
andere cilinder verplaatst, dan moet de inspuitpomp worden gecontroleerd. Uiteraard dient
men altijd eerst bij een slechtlopende motor de ontsteking en de compressie te controleren.
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Omlllchten en controleren ran de pOlllpkleppen:
Slecht lopen van de motor kan ook worden veroorzaakt door de aanwezigheid van lucht in
een pompklep. Ontlucht de pompklep als volgt: Verwijder de benzineleidingen naar de verstuivers en draai de moer van de desbetreffende klep los. Zet het contact aan om de benzinepomp in werking te stellen en zet de moer weer vast zodra een weinig benzine tevoorschijn is
gekomen; aantrekkoppel: 5 m' kg. Monteer de benzineleidingen (zie onder verstuiveIs) en
controleer of de aansluitingen niet lekken.
Controleer de pompkleppen als volgt op lekkage: Zet het contact aan en controleer of bij losgekoppelde benzineleidingen de ruimten om de aansluitingen zich niet binnen 30 seconden
met benzine vullen. Vervang de inspuitpomp indien dit wel het geval is. Een tweede controle
van de pompkleppen omvat het volgende: Maak de benzineleidingen naar de verstuivers los
bij de pomp en laat de motor even lopen tot de nippels op de pomp met benzine zijn gevuld;
bij in goede staat verkerende plunjers en kleppen mag de benzine niet binnen 30 seconden uit
de nippels zijn weggezakt.

DIESELMOTOREN
Motortype XD 85, 1816 cm"
XD 88, 1918 cm"
Motorbesehrijving: Met water gekoelde viercilinder viertakt kopklepmotor in lijn, samengebouwd met de koppeling en de versnellingsbak en in de langsrichting voor in de wagen geplaatst,
onder een hoek van 20° naar rechts hellend, op drie plaatsen in rubber opgehangen. De motor
wordt tezamen 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 lossecilinderbussen, welke
voor reparatiedoeleinden tezamen met de bijbehorende zuigers, compleet met zuigerveren en
zuigerpennen in twee maatklassen worden geleverd. De cilinderbussen 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 uitzettingscoëfficiënt.
De zuigermantels zijn geovaliseerd en de zuiger bodem is voorzien van een klaverbladvormige
uitsparing, waarin het kanaal van de in de cilinderkop geplaatste verbrandingskamers in uitmonden. De drie compressieveren en de olieveer zijn boven de zuigerpen gemonteerd; de
bovenste zuigerveer is oppervlaktegehard. De holle, stalen zuigerpennen zijn zwevend, door
middel van twee borgveren in de zuigers gemonteerd en zijn leverbaar in de standaardmaat
en twee overmaten. De H-vormige, smeedstalen drijfstangen zijn voorzien van een bronzen,
verwisselbare zuigerpenbus welke in de standaardmaat en een overmaat betreffende de buitendiameter wordt geleverd. De drijfstangen 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 bovencarter
gelagerd door middel van verwisselbare, dunwandige stalen lagerschalen, welke met koperlood-indium zijn gevoerd en leverbaar zijn in de standaardmaat en drie ondermaten. 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 voorzijde is de krukas voorzien van
het opgeperste krukastandwiel met schuine vertanding voor aandrijving van de nokkenas, en
de krukaspoelie welke bij XD 88-motoren van een trillingsdemper is 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 direct in het cilinderblok gelagerd en tussen de
derde en vierde nok voorzien van een excentriek voor aandrijving van de brandstof toevoer44 -
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pomp 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 borgveer 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 klepgeleiders,
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 inlaatklepkoppen 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 vier demontabele kleptuimelaarassteunen 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 vel brandingskamers van hittevast staal gemonteerd welke met een borgpen 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 gloeibougies, welke dienen om een koude motor te kunnen starten, zijn zo in de cilinderkop gemonteerd dat de gloeispiraal zich tussen de verstuiverzetel en de verbrandingskamer
bevindt.
Het volledruk-smeersysteem omvat een in het boven carter geplaatste oliepomp van het tandwieltype, een in het plaatstalen ondercarter gemonteerde gaaszeef, een uitwendig gemonteerd
full-flow-type oliefilter met verwisselbaar filterelement 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 langsrichting, 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 distributietandwielen 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 ingebouwde toevoerpomp, regulateur en vervroegingsinrichting en de in de cilinderkop gemonteerde verstuivers.
De brandstof wordt door de brandstofpomp nauwkeurig gedoseerd en onder hoge druk op
het juiste moment naar de verstuivers geperst, welke de olie als een zeer fijn verstoven nevel in
de verbrandingskamers spuiten. De verstuivers zijn door middel van een brandstoflekleiding
verbonden met de brandstoftank; op deze leiding is ook de retourleiding van het brandstoffilter aangesloten. De regulateur in de brandstofponp 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. 53, 54,57 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 het droog-type luchtfilter, dat in de loop der produktie door een nat type
luchtfilter is vervangen. De luchtfilters zijn uitgerust met een aangebouwde inlaatdemper.
De koeling wordt verkregen door een dwars voor de motor geplaatste radiateur, een op de
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cilinderkop gemonteerde waterpomp van het schoepenwieltype, een zesbladige 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 de modellen 4040 en 404LD 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 bedrijfstemperatuur komt. Het koelsysteem werkt onder druk teneinde het kookpunt van het koelmiddel te
verhogen: in de radiateurvuldop is een over-/onderdrukventiel gemonteerd. Het onderdrukventiel opent als het volume van het koelmiddel bij afkoeling kleiner wordt en voorkomt 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.
Uir- en inbouwen mn de motor:
Plaats de wagen op bokken, maak de accukabels los, tap 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. Verwijder 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 verwarmingss!angen.
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.
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 motorsteunmoeren
met 3-4 m'kg. Centreer het stuurhuis alvorens de bouten met 3-4,5 m'kg vast te zetten.
DemolIlage mil de motor:
Tap de motorolie af en verwijder de brandstofleidingen, de brandstofpomp en de verstuivers;
sluit alle aansluitingen af met een beschermdop. Verwijder de dynamo, de ventilateur, de
brandstoftoevoerpomp en het oliefilter alsmede de waterpomp. Verwijder het kleppendeksel
en bouw de kleptuimelaaras uit; bewaar de pakkingring welke onder de middelste tuimelaarassteun is geplaatst. Verwijder de tweeëntwintig 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 oorspronkelijke
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 tuimelaaras worden geschoven nadat de borgveren op de aseinden zijn verwijderd.
Verwijder het ondercarter en de oliepomp. Merk de drijfstangen en de lagerkappen met de
cijfers I t/m 4 (cilinder I aan de vliegwielzijde) en verwijder de drijfstanglagerkappen 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 zuigerveren zonodig voorzichtig
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uit de groeven. Trek de cilinderbussen met een passende trekker uit het cilinderblok en \'erwijder de pakkingringen.
Verwijder het distributiedeksel, de borgveer en het tussentandwiel en maak de nokkenasdrukplaat 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 krukasnens en verwijder het vliegwiel. Verwijder de hoofdlagerkappen en lagerschalen en halve drukringen en
neem de krukas rechtstandig uit het bovencarter. Verwijder de bovenste halve lagerschalen.
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 oliekeerringen 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.
MOl/tage

1'01/ de 11I0tor:

N.B. Vervang alle borgplaten, pakkingen, afdichtringen en oliekeerringen. Smeer alle bewegende delen voor montage licht in met motorolie en vul de oliekanalen in cilinderblok en krukas zoveel mogelijk met de voorgeschreven oliesoort. Monteer alle opnieuw te gebruiken onderdelen op de bij demontage gevonden 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 OIIOA in de groef van de grondboring en de lagerkap aan de vliegwielzijde is
gemonteerd; het pakkingmateriaal mag niet over het lagerkappasvlak vallen. 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 behulp van gereedschap 8 OIIOC en B.
Zet de hoofdlagerkapbouten
gelijkmatig vast met 9,5-10,5 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 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 klokmicrometer; deze moet 0,08-0,29 mm bedragen.
Plaats de cilinderbussen zonder pakkingringen in de bijbehorende boringen in het cilinderblok,
klem deze vast met behulp van bouten met een grote kop en meet met een klokmicrometer of
de cilinderbussen van 0,03-0,07 mm boven het cilinderkoppasvlak uitsteken. 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 klaverbladvormige 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 behulp van een zuigerverentang; de compressieveren met de afgeschuinde binnenzijde naar boven gekeerd. De bovenste compressieveer heeft afgeschuinde 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 veersloten van de tweede en derde veer 120 ten opzichte van de beide andere, in tegengestelde richting van 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 naar de nokkenaszijde zijn gekeerd. Monteer de drijfstanglagerkappen
0
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en de bijbehorende lagerschalen en zet de nieuwe lagerkapbouten en -moeren vast met
5,5-6,5 m'kg. Meet de axiale drijfstanglagerspeling; deze moet 0,10-0,25 mm bedragen.
Controleer of de krukas vrij kan draaien.
Verwarm het nokkenastandwiel tot een temperatuur van ca. 150°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 drukplaat 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 geplaatst om het deksel te centreren, Verwijder
de poelie nadat het deksel geheel is vastgezet en monteel deze opnieuw met de spie; zet de
moer vast met 16-18 m' kg en tik de borgplaat om.
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 veerbelaste afdichtring op het pijpeinde na montage van het ondercarter onder enige veerspanning op het huis van het gaasfilter drukt, dat in het ondercarter is bevestigd. Het 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. Monteer het ondercarter met een nieuwe pakking (droog), let erop
dat het pijpeinde in het gaasfilter valt en zet de bouten vast. Monteer het vliegwiel met een
nieuwe borgplaat, zet de bouten vast met 5.5-6 m'kg en tik de borgplaat 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 groeven 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 geleidertapeinden in diagonaal tegenover
elkaar gelegen gaten in het cilinderblok en plaats de cilinderkop.
Monteer de cilinderkopbouten met vlakke ringen en zet deze gelijkmatig in de onderstaande
volgorde vast; Ie etappe 3-4 m'kg, 2e etappe 6,5-7,5 m'kg.
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Lange bouten (KLS), 118 mm lang: I, 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, I 18,5 mm lang: 19
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vliegwielzijde

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 drukring, een tuimelaar, een tuimelaarassteun en een tuimelaar. Bij sommige XD 88-motoren zijn de onderdelen opgesloten door een eindsteun op de
aseinden ; monteer deze steunen en steek de bouten met een borgring door de steunen en de as.
Vanaf januari 1966 zijn genoemde drukringen vervallen, terwijl slechts aan de tuimelaarzijde
van de beide sterke drukveren een drukring van 1,6 mm is gemonteerd. 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 vul plaat je 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 de andere motoren zijn de onderdelen aan elke zijde met een drukring en een borgveer op
de tuimelaaras opgesloten. Monteer de complete kleptuimelaaras, zet de assteunbouten vast
met 4-5,5 m'kg en controleer met voelermaten of de speling tussen de buitenste kIeptuimelaars 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 0,25 mm voor de uitlaatkleppen:
Stel de speling van klep:
in\. 3 en uit\. 4
in\. 4 en uit!. 2
in!. 2 en uit\. I
in\. 1 en uit!. 3

bij geheel geopende
uit!. I
uit\. 3
uit!. 4
uit!. 2

lep:

Stel de kleppen na 1000 km en na 4000-6000 km rijden opnieuw op deze wijze af, bij koude
motor.
Verdere montage geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage. Zie voor het inbouwen
van de brandstofpomp en de verstuivers de betreffende rubrieken. Het spannen van de ventilateurriem is beschreven op blz. 60. Vergeet niet het motorcarter met de voorgeschreven
oliesoort te vullen.
Revisie- en afstelwerkzaamheden
Cilinderblok: De cilinderblokken van de XD 85-en de XD 88-motoren zijn niet onderling verwisselbaar in verband met de diameter van de boringen voor de cilinderbussen. 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 pluggen 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 bovendien 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 het overeenkomstige
merkteken, 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 ondel zijde en in
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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 onderrand worden gemeten.
Zie voor maten onder Specificaties. 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 bedraagt
5 g.
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 bovendien 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.
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 mm. Als 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 mm. Let erop dat de olieboringen in drijfstang 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 lagerschalen mogen nooit worden geschraapt of gevijld.
De XD 85-motoren zijn bij de U6D vanaf serienummer 4906287 en bij de LD vanaf serienummer 4977 939 voorzien van gewijzigde drijfstangen met verbrede voet en zelfborgende
moeren op de lagerkapbouten. Deze drijfstangen zijn tijdens de produktie onderverdeeld in
gewichtsklassen van I tot 5 en A tot Y, elk oplopend met 4 gram. Het drijfstanggewicht
varieert van 0,901-1,200 kg. Het onderling gewichtsverschil van de drijfstangen in een motor,
dat oorspronkelijk niet meer dan 5 g is, mag maximaal 50 g bedragen. Vervang na elke demontage de drijfstangbouten en moeren.
Krukas en hoofdlagers: Vanaf serienummer 4 906 287 bij de U6D en 4977 939 bij de LD zijn
de XD 85-motoren voorzien van de krukas van de XD 88-motor met diametraal doorboorde
hoofdlagertappen en onderste hoofdlagerschalen zonder oliegroef, waarvan de borglippen, ter
herkenning, zijn verplaatst. Cilinderblokken met hoofdlagerkappen voor deze lagerschalen
moeten beslist worden voorzien van een krukas met doorboorde lagertappen.
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 klokmicrometer 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 140 mm . g bij de voorste, en
70 mm . g bij de achterste hoofdlagertap gemeten.
Vliegwiel en startcrkrans:
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van het vliegwiel kan zonodig in een draai-

bank worden opgezuiverd, waarbij zo weinig mogelijk materiaal moet worden weggenomen.
Verwijder een gelijke materiaaldikte van het pasvlak voor de drukgroep, zodat de diepte van
het vliegwiel bij XD 85-motoren 25,9 mm en bij XD 88 25,5 mm blijft. Let erop dat het
koppelingsdrukvlak zuiver evenwijdig blijft aan het pasvlak voor de krukasflens.
Vanaf serienummer 4975 302 bij de LD en 4 900 892 bij de U6D is een zwaarder vliegwiel met
een buitendiameter van 282 in plaats van 275 mm gemonteerd om het regelmatig stationair
draaien te bevorderen. Tevens werd daartoe een groter vliegwielhuis gemonteerd. Het nieuwe
vliegwiel en vliegwielhuis kunnen op wagens van vóór genoemde nummers worden gemonteerd; het is ook mogelijk het oorspronkelijke vliegwielhuis te handhaven, waartoe dan echter
de drie versterkingsribben aan de binnenzijde tot op een diameter van 286 mm en een diepte
van 50 mm moeten worden uitgeslepen met behulp van een handslijpmachine.
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 koudbeitel.
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 worden ingeperst tot deze 30,4-30,5
mm buiten het cilinderblok uitsteekt; de as wordt door een borgpen in de juiste stand gefixeerd. Zie verder onder Montage van de motor.
Kleppendiagralll :

Voor het controleren van het kleppendiagram moet de klepspeling worden afgesteld op 0,9
mm (theoretische klepspeling). Voor XD 85-motoren tot juni 1962 bedraagt de theoretische
klepspeling 0,8 mm. Vergeet niet na het controleren de bedrijfsklepspeling af te stellen.
Klepstoters en klepstoterstangen: De speling van de klepstoters in de boringen moet 0,04-0,09
mm bedragen. Zonodig kunnen overmaatklepstoters met een buitendiameter van 24,1524,16 mm worden gemonteerd. De ingeoliede klepstoters moeten door hun eigen gewicht in
de boringen zakken.
De klepstoterstangen zijn voor alle motortypen gelijk. Vanaf juni 1965 is de lengte van de
stoterstangen met I mm verkleind.
Cilinderkop: De cilinderkoppen van de XD 85- en XD 88-motoren zijn niet aan elkaar gelijk;
zie voor maten van kleppen, klepzetels en -geleiders enz. van de beide typen onder Specificaties.
De cilinderkop mag onder geen voorwaarde worden gevlakt. Meet de onzuiverheid van het
pasvlak met behulp van voelermaten en een stalen rij; de onvlakheid mag maximaal 0, I mm.
bedragen. Controleer de kromheid van de cilinderkop door het pasvlak op een vlak plaat te
plaatsen; deze mag maximaal 0,2 mm bedragen. Vervang de cilinderkop als de afwijking te
groot is. De hoogte van de cilinderkop moet 90 :I: 0,15 mm zijn.
De hittevaste verbrandingskamers mogen een weinig los zitten, maar als deze vrij kunnen
bewegen moeten de borgpennen worden vervangen. De verbrandingskamers 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
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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 verwarmd. De onderkant van de
klepgeleiders moet 28 ::l: 0,5 mm boven het cilinderkoppasvlak liggen. Ruim de geleiderboringen na het inpersen op de vereiste maat, zie Specificaties.
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 kIepsteeleinden zijn ingeslagen mogen deze worden geslepen, waarbij maximaal 0,1 mm materiaaldikte mag worden verwijderd. Sterk ingebrande kleppen en kleppen met een kromme steel
moeten worden vervangen.
Controleer de klepveren aan de hand van de onder Specificaties vermelde gegevens en vervang
verslapte of gescheurde veren.
Kleptuimelaars en kleptuimelaaras: De kleptuimelaaras van de XD 88-motoren is dikker dan
die van de XD 85-motoren; de onderdelen van beide motortypen zijn niet onderling verwisselbaar. Meet de diameter van de as en de boringdiameter van de tuimelaarlagerbussen, zie
Specificaties. Vervang de lagerbussen zonodig met behulp van een pers en ruim de binnendiameter van de bussen na het inpersen op de vereiste maat. De drukvlakken van de tuimelaars
mogen niet worden geslepen.
Oliepomp: De oliepomp van het tandwieltype is voorzien van pomptandwielen met 8 tanden.
In de loop van de produktie werd bij de XD 88-motoren een oliepomp met tandwielen met
6 tanden ingebouwd, welke door het eerstgenoemde type kan worden vervangen, waartoe dan
tevens de aansluitnippel met een diameter van 16 mm door een van 18 mm moet worden
vervangen.
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 van 670 t./min; 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 XD 85-motoren zijn uitgerust met een brandstofpomp van het
type Silto A 490 en de XD 88-motoren met een pomp van het type Bosch EP/VM. De motor
van de U6D heeft een brandstofpomp van het type Roto-Diesel, OPA. De pompen zijn voorzien van een centrale plunjer, een automatische vervroegingsinstallatie, een regulateur en een
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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.
Brandstofpomp type SiIto: Deze brandstofpomp bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:
De op twee conische rollagers gelagerde aandrijfas. de op de aandrijfas gemonteerde nok en
stel bus, de geleidebus voor de stelbus, de op een naaldlager gelagerde pomprol, de pompplunjer met de vertande bus, de regel plunjer en de brandstoftoevoerpomp
van het tandwieltype.
De stelbus is door middel van spiebanen verschuifbaar op de aandrijfas en grijpt met een
schroefdraad met grote spoed in de vrij om de aandrijfas draaiende nok. Door verschuiven
van de geleidebus en de stel bus kan de stand van de nok ten opzichte van de as dus worden
veranderd. Een een geheel met de nok vormend tandwiel drijft het aandrijftandwiel van de
toevoerpomp aan, terwijl dit aandrijftandwiel de vertande bus van de pompplunjer meeneemt,
waardoor de plunjer een draaiende beweging krijgt.
De toevoerpomp pompt de brandstof naar het toevoerkanaal, dat via boringen in verbinding
staat met de pompcilinder en de regelbus. De overtollige brandstof wordt vanuit de cilinder
voor de regelbus via een retourleiding naar de tank teruggevoerd. De pompplunjer heeft aan
de bovenkant een cilindrisch gedeelte met een kleine diameter. Dit cilindrisch gedeelte pompt
de brandstof op de vereiste inspuitdruk. Een verticale sleuf in dit deel van de plunjer zorgt
voor de distributie naar de vier verstuivers; doordat de plunjer draait correspondeert deze
sleuf beurtelings met een van de vier pompaansluitingen.
Het cilindrische gedeelte met de grotere diameter (het verlengde van de plunjer) pompt de
brandstof vanuit het toevoerkanaal in het regelcircuit en achter de regel plunjer. Deze plunjer
regelt de hoeveelheid ingespoten brandstof naar ratio van toerental en motorbelasting, beveiligt de motor tegen onbelast doorrazen en dient tevens voor afstelling van het stationaire toerental, voor het accelereren en voor het afzetten van de motor. Bij snel draaien van de motor en
van de toevoerpomp stijgt de druk in het toevoerkanaal, waardoor de regelbus wordt verplaatst en de stand van de nok op de pompas verandert, zodat het begin van de inspuiting
wordt vervroegd. Omgekeerd wordt bij het dalen \an het toerental het begin van de inspuiting
verlaat. De bewegende delen van de pomp worden door de brandstof gesmeerd.
InbouwelI I'UIlde Si/to-brandstofpomp:
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 1,40 mm voor het BOP staat; dit is de stand waarbij de inspuiting moet
beginnen en komt overeen met 13° 30' voor BOP.
Verwijder de centrale plug aan de bovenzijde van de pomp, waarna de van een merkteken
voorziene verdeler zichtbaar is. Draai het aandrijftandwiel rechtsom tot het merkteken op de
verdeler tussen de aansluitingen voor de derde en vierde cilinder staat (beide voorste aansluitingen). Monteer het support 60161 en de meetklok 80504B op de bovenkant van de
pomp en draai het tandwiel heen en weer tot de meetklok aanwijst dat de plunjer zich in het
ODP bevindt; stel nu de wijzerplaat op nul. Draai het tandwiel rechtsom tot de plunjer
0.50 mm omhoog is gekomen en monteer de pomp op de motor. Draai de pomp in de sleufgaten van de tussenplaat tot de meter een uitslag van 0,72 mm aanwijst en zet de bevestigingsbouten van de pomp vast. Controleer de afstelling door de krukas een kwart slag terug te
draaien en daarna zo ver in de draairichting. dat de meetklok op de cilinderkop 1,40 mm voor
BOP aanwijst; de meetklok op de pomp moet nu 0,72 mm zijn uitgeslagen. Zet de centrale
plug vast met 5-5,5 m'kg.
Afsullen vall de Silto-POlIlP ill de wagen:
Trek de knop voor voorverwarmen/starten

17 mm uit en plaats een afstandstukje

met een
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dikte van l1 mm tussen de aanslag en de contramoer van de starthefboom. Zet nu de klem op
het kabeleinde vast en verwijder het afstandstukje. Stel de kabel voor het afzetten van de
motor af door de kabel op de stophefboom op de pomp aan te sluiten; zet de kabel vast met
2 mm speling en controleer of de stopkabel met de stophefboom geheel aangedrukt wordt vergrendeld door de Neiman-schakelaar. Stel de kabel voor versneld stationair draaien af als
volgt:
Druk de knop voor versneld stationair draaien geheel terug en trek deze twee tandjes uit. Zet nu
de kabelklem op het schuifstukje van de kabel en zet de kabel vast. Zet de knop nu terug; de
kabel mag niet blijven hangen. Haak de terugtrekveer vast. Zet de kabel van het acceleratiepedaal vast op de acceleratiehefboom van de pomp terwijl het pedaal in de hoogste stand
staat en controleer door bedienen van het pedaal of de acceleratiehefboom zich van de aanslag
voor stationair draaien tot die voor het maximumtoerental beweegt.
Stel het stationaire toerental als volgt af: Laat de motor op bedrijfstemperatuur komen en
druk de knop voor versneld stationair draaien geheel terug. Draai de contramoer los; houd de
bout in de aanslagarm vast. Draai nu de aanslagbout tot de motor draait met een toerental
van 650 t./min, houd de bout tegen en zet de contramoer vast. Bij snel loslaten van het acceleratiepedaal na flink accelereren mag de motor niet afslaan.
Brandstofpomp type Bosch EP/VM, ARS, ARS of AR7: De aandrijfas van deze pomp is voorzien van het schoepenwiel van de brandstoftoevoerpomp met zes schoepen en van het aandrijf tandwiel voor de regulateur en heeft aan de achterzijde spiebanen voor de met de nokkenplaat één geheel vormende veerbelaste pompplunjer, welke met de aandrijfas meedraait 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
tandheugel verbonden met de in het pomphuis ondergebrachte regel plunjer, 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 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. De afstand 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 ingespoten.
Het aangedreven tandwiel van de regulateur neemt de plaat met de centrifugaalgewichten
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 regelschuif is ook de acceleratie/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
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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.
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Bosch-brandstofpomp,
I. acceleratie-jstophefboom;
2. drukveer op regulateuras;
3. aansluiting van brandstoftoevoer
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;

vanaf
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gedeeltelijke doorsnede.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

pompplunjer;
toevoerkanaal naar verstuiver;
pompplunjerhuls ;
vervroegingsplunjer ;
drukveer ;
nokkenas;
rolhouder met tandheugel voor automatische vervroeging;
aandrijftandwiel voor regulateur;
brandstoftoevoerpomp
;
regelklep;
plaat met centrifugaalgewicht ;
aansluiting van brandstof toevoerleiding
vanaf brandstoftank.
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plaat voor pompopbrengstregeling;
pompplunjers;
nokkenring;
vervroegingsplunjer
met kogel vinger ;
rolhouder ;
langskanaal ;
plug, doorboord;
inlaatkanalen ;
uitlaatboring;
ontlastplunjervoor
brandstoftoevoerdruk

spiebaanvertanding
op aandrijfas;
aandrijtbus;
aanslag bout voor stationair draaien;
regulateurdeksel;
stophetboom;
reguJateurhetboom.
compleet;
acceleratiehetboom;
draaibare regulateurplunjer ;
distributiekop;
voering van distributiekop;
rotor;
toevoerpomp ;
centrifugaalgewichten
;
schuivende bus van regulateur;
aandrijfas;
rollen;
meenemerplaat ;
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Inbouwen van de Bosch-brandstofpomp:
Alvorens de brandstofpomp in te bouwen moet de zuiger van de vierde cilinder in de stand
13° 30' voor BDP worden geplaatst zoals onder Inbouwen van de Silto-pomp is beschreven.
Verwijder de retourleidingaansluiting van de pomp en monteer op die plaats het meetgereedschap 6 0168 met de hefboom naar de zijde van het aandrijftandwicl gekeerd, voorzien van
een meetklok. Let erop dat de hefboom vrij kan bewegen. Draai het aandrijftandwiel zo dat
het merkteken daarop zich ter hoogte van de onderste verstuiveraansluiting rechts bevindt en
stel de meetklok op nul als deze het ODP aangeeft. Draai het aandrijftandwicl 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
tussenplaat vast op het distributiecarter. Verdraai de pomp vervolgens ten opzichte van de
sleufgaten tot de meetklok een uitslag van 0,38 mm (bij pomptype AR 8 : 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 klepstecl 1,40 mm voor BD P aangeeft. De meetklok
op de pomp moet dan 0,38 :l:: 0,02 mm (bij pomptype AR 8 ; 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 acccleratiekabcl 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
regcIas in het pomp huis te verdraaien nadat de borgmoer aan de voorzijde 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 accelaratiekabcl 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
sneld stationair draaien.

.e

voor ver-

Brandstofpomp type Roto-Diesel DP A: 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. De met de aandrijfas meedraaiende
centrifugaalgewichten 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 brandstoftoevoeraansluitstuk
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 integraal bewerkte nokken.
Bij elke rotorslag worden de rollen en dus de plunjers vier maal tegen de brandstofdruk en de
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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 de 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 uitlaatboring een van de toevoerkanalen voor de verstuivers in de distributiekop passeert, terwijl ondertussen de inspuiting
voor de betreffende verstuiver plaats heeft. In deze fase correspondeert 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 toevoer pomp onder de
regulateurplunjer. Doordat de stand van de sleuf in deze plunjer varieert ten opzichte van de
lOevoerboring wordt de hoeveelheid in het langs kanaal van de rotor stromende brandstof geregeld, enerzijds door bediening van de acceleratiehefboom en anderszijds 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 vun de Rota-Diesel-brandstofpomp:
Alvorens de pomp in te bouwen moet de zuiger van de vierde cilinder in de stand 21 voor
BOP worden geplaatst zoals op blz. 57 is beschreven; de meetklok op de klepsteel moet nu
echter een zuigerstand van 3,35 :J: 0,15 mm onder het BOP aanwijzen, hetgeen overeenkomt
met de vereiste 21
Verwijder het deksel van het inspectiegat opzij van het pomphuis en draai het aandrijf tandwiel 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 meetstitt in de laagste stand staat.
Plaats de pomp, voorzien van een nieuwe pakking op de motor door 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 pomponderdelen en tandwielen weg en kantel
de pomp naar de motor toe tot de meetklok de laagste stand van de meetstift aanwijst. Zet de
bouten en monteer de achterste pompsteun.
Controleer de afstelling als volgt:
Plaats de zuiger van de 4e cilinder in het BOP en draai de krukas tegen de normale draai.
richting 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 3,35 :J: 0,15 mm aanwijzen. Verwijder de meetklokken, monteer het inspectiedeksel en monteer de klepspieën terwijl de zuiger van de 4e cilinder in het BOP staat.
0

0

•

Afstellen l'an de Rota-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
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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 contramoer 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.fmin 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.fmin
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: De XD 85-motoren zijn uitgerust met verstuivers van het type PM-OGD-211 0
of OGD-230, de XD 88-motoren met verstuivers van het type DNfOSD-210. De XD 85- en
XD 88-motoren welke zijn afgesteld op een toerental tot 4000 t.fmin (U6D) zijn voorzien van
de verstuivers RON 12 SD-6236.
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 15 s
onder een druk staat welke 10 kgfcm2 lager ligt dan de inspuitdruk.
Het repareren en afstellen van verstuivers kan men het beste door een speciaalzaak laten uitvoeren aangezien hiervoor speciaal gereedschap is vereist.
Ontluchten van het brandstofsysteem: Nadat een of meer brandstofleidingen zijn losgemaakt
of de brandstoftank leeg is geweest moet het brandstofsysteem worden ontlucht. Hoewel de
brandstofpompen zijn voorzien van een automatische ontlucht inrichting moeten deze na inbouwen worden gevuld.
Draai de ontluchtschroef boven op het brandstoffilter een halve slag los en bedien de in het
brandstoffilter ingebouwde handpomp tot geen luchtbellen meer bij de ontluchtschroef ontwijken. Draai de ontluchtschroef dicht en draai nu de ontluchtschroef van de brandstofpomp
een halve slag open, waarna het pompen wordt herhaald tot de bij de ontluchtschroef ontwijkende brandstof geen luchtbellen meer bevat. Draai de ontluchtschroef van de pomp
dicht. Draai de verstuiverleidingen aan de verstuiverzijde een slag los en ontlucht de leidingen
op de gebruikelijke wijze tot geen luchtbellen meer in de ontwijkende brandstof voorkomen.
HoofdbrandstoffiIter: Het hoofdbrandstoffilter is onder de motorkap op het schutbord gemonteerd. Bij wagens met een XD 85-motor is dit filter van het type PM CP 30 A, bij wagens
met een XD 88-motor van het type Bosch FJ. DHN 542. Beide filters zijn voorzien van een
handpomp welke in het filterdeksel is ingebouwd en dient om het brandstofsysteem na reparatiewerkzaamheden te kunnen vullen.
Vanaf serienummer 4603 696 is de 4040 uitgerust met een filter van het type FJ DHW 545,
waarbij het door de brandstof afgescheiden water tijdens het pompen ontwijkt. Bij de andere
wagentypen, met de XD 85-motor, is in de loop van de produktie een waterafscheidingsfilter
aan het bestaande filter toegevoegd.
Het brandstoffilter moet met regelmatige tussenpozen worden gereinigd, waarbij het filterelement moet worden vernieuwd. Verwijder daartoe bij de CP 30A-filters de centrale bout aan
de onderzijde, bij de Bosch FJ-filters de bout aan de bovenzijde van het filterhuis.
Waterpomp: Ga voor het revideren 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 waterPEUGEOT 404-modelIen, 1960-1968 - 59

keerring lopen en trek met behulp van een binnentrekker de ket..rring 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 I mm bedragen. Monteer de ventilateur en de
poelie en zet de zelfborgende moer vast met een aantrekkoppel van 5-7 m.kg.
Ventilateur: De ventilateur is tezamen met de poelie, de as en de lagers op het distributiedeksel bevestigd. Bij de 4040 en 404LD is de ventilateurpoelie voorzien van een elektromagnetische koppeling, die wordt bediend door een thermocontact; de ventilateur gaat meedraaien
als de motortemperatuur 82° C is. Voor het uitbouwen van de ventilateur moet de radiateur
worden 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 monteren.
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. De inschakeltemperatuur is
82 oe. 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 103 mm van
elkaar zijn verwijderd.
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 cC moet de thermostaat geheel geopend zijn.

TRANSMISSIE
Koppeling-modellen met dieselmotor: Enkelvoudige droge plaatkoppeling met negen drukgroepveren en zes demperveren. De drukgroep kan worden verwijderd nadat de versnellingsbak is uitgebouwd, zie blz. 67.
Maak met elkaar corresponderende merktekens op het drukgroepdeksel en het vliegwiel
alvorens deze onderdelen van elkaar te scheiden. Bij montage moet de koppelingsplaat met
behulp van een dummy-priseas worden gecentreerd tot de drukgroepbouten geheel zijn vastgezet. Zie voor het opzuiveren van het koppelingsdrukvlak onder Vliegwiel.
In het begin van de produktie werd het koppelingsdi uklager als kogellager uitgevoerd, dat
later werd vervangen door een grafietring welke het mogelijk maakte de vrije slag van de
koppelingsvork te corrigeren als slijtage van de koppelingsplaatvoering dat noodzakelijk
maakt.
Vanaf serienummer 4976799 bij de LD en bij de 4040 en -DA van af het begin van de
produktie is opnieuw een kogellager toegepast, waarvan het grafiet gedeelte is gewijzigd. De
koppelingsvork met een lengte van 80 mm werd daartoe vervangen door een vork met een
lengte van 79 mm, waardoor het tevens noodzakelijk werd het vliegwielhuis aan het nieuwe
type druklager aan te passen. Desgewenst kan het nieuwe type druklager met de kortere vork
in plaats van de vroegere uitvoering worden gemonteerd; het is dan echter noodzakelijk de
gaten voor de beide I:rovenste bouten, waarmee het vliegwielhuis op de versnellingsbak is bevestigd, aan de motorzijde zodanig te bewerken dat de koppen van bovengenoemde bouten
60 -
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5
6
7
8
15
16
J.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IJ.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

17

koppelingsvoering ;
vliegwiel;
demperveer;
krukas;
toplager;
priseas;
borgplaat;
koppelingsplaatnaaf;
starterkrans ;
drukgroep;
koppelingsdrukplaat
;
stelmoer
en koppelingsvingerbout ;
vliegwielhuis ;
koppelingsvinger ;
druklager;
drukring;
trekveer;
drukgroepveer en veerhuIs.

1S

Koppeling,

doorsnede,

tot 1967.
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I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

koppelingsdrukplaat;
steunringen voor 4;
koppelingsdeksel ;
diafragmaveer ;
koppelingsplaatnaaf;
priseas;
druklagergeleidehuls;
druklagerbus ;
vliegwielhuis;
druklager ;
koppelingshelboom
;
kogel bout ;
klemveer ;
toplager;
krukas:
vliegwielbout :
borgplaat ;
demperveer ;
koppelingsplaat;
koppelingsvoerin",";
vliegwiel;
starterkrans ;
ontluchtnippel ;

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

koppel ingswerkcil inder;
borgveer ;
drukveer:
cup;
zuiger;
drukpen;
stofkap.

6
7
8
9
10
11
12
13
19

21
22
L5664
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1,5 mm minder uitsteken zodat de koppelingsvork geheel kan terugkomen. Verstel zonodig de
rubber pedaalaanslag om de vrije slag te handhaven.
N.B. Bij wagens met een XD 88-motor is een koppelingsplaat met een dikte van I mm in
plaats van 1,3 mm gemonteerd; ter compensatie werd de vliegwieldiepte met 0,4 mm gereduceerd. Het is mogelijk de dunne koppelingsplaat op een XD 85-motor te monteren, mits
eveneens het bijbehorende vliegwiel wordt gebruikt.
Afstel/eli vall de vrije slag vall het koppelingspedaal:
Stel de vrije slag van het koppelingspedaal af op 15-20 mm door de stelmoer op de bedieningsstang van de koppeling in de gewenste richting te draaien. Bij wagens met een kokosmat onder
het pedaal moet de aanslag van het pedaal zodanig worden versteld dat de oorspronkelijke
werkzame pedaalslag wordt verkregen.
Koppeling alle modellen, behalve met dieselmotor: Enkelvoudige droge plaatkoppeling, van
het type Ferodo PKSC 14 en voorzien van negen drukveren. De koppelingsplaat is bekleed
met gegroefd frictiemateriaal en uitgerust met zes demperveren. Het koppelingsdruklager is
als kool ring uitgevoerd en dient periodiek met motorolie te worden gesmeerd, afhankelijk van
het gebruik van de koppeling; zie onder Smering en onderhoud. Zorg er bij afslijpen van het
vliegwiel voor dat de diepte van het vliegwiel niet wordt gewijzigd; slijp dus evenveel materiaal
van het pasvlak voor de drukgroep als van het frictievlak was verwijderd.
Sinds juli 1961 wordt een dunnere koppelingsplaat gemonteerd, waardoor de diepte van het
vliegwiel is teruggebracht van 25,9 mm tot 25,5 mmo De 404 Injection XC KF2 is met een
zwaardere koppeling, type PKSC 15, uitgerust, terwijl sinds het najaar van 1967 op alle typen
404 een nieuwe Ferodo 215D-koppeling wordt gemonteerd. Deze koppeling wordt hydraulisch
bediend en is vOOizien van een diafragmaveer. 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 weerstand
moet worden overwonnen. Het koppelingsdruklager is hier als kogellager uitgevoerd, dat
schuivend op een aan het koppelingshuis gemonteerde en over de priseas geschoven huls is
geplaatst.
De vrije slag van het koppelingspedaal moet bij de mechanisch bediende koppeling 30-35 mm
bedragen of iets minder indien de wagen met een kokosmat is uitgerust in verband met de verkleinde werkzame slag van het pedaal. Stel de vrije slag af door onder de motorkap de moer
op het boveneinde van de koppelingstrekstang te verdraaien. De hoofdcilinder van de hydraulisch bediende koppeling is voorzien van een bodemventiel, dat een zekere restdruk in het
hydraulisch systeem in stand houdt. Hierdoor wordt de bediening van de koppeling spelingvrij gehouden zodat aan het koppelingspedaal geen vrije slag meer voorkomt. Het hydraulisch
systeem van de koppeling is volledig gescheiden van dat voor de remmen; het vloeistofreservoir vormt één geheel met de h00fdremcilinder. Houd het vloeistofpeil 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; zic hiervoor
onder Versnellingsbak. Daarna kan de drukgroep, na het kruiselings en gelijkmatig 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.
Automatische koppeling: Fabrikaat Jaeger, droge elektromagnetische poederkoppeling. De
koppeling wordt beïnvloed door de volgende bedieningsorganen: de dynamo, een centrifugaalschakelaar (governor), een aan de gaskabel gekoppelde schakelaar (conac), een aan de
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I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

magneetspoel;
poelie;
naaf;
magneetspoel flens :
bout;
borgplaat ;
krukas;
lagerbus;
afdichtingswand;

poeder;
wikkeling;
koppelinghuis :
sleepringdeksel ;
sleepringen ;
koppelingsas :
aansluitstuk ;
borstelhouder.

1&

Automatische
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koppeling,

doorsnede.

versnellingshandel
(coreI).

verbonden

schakelaar

(po gel) en een kastje met relais en weerstanden

Koppeling:
Op het vliegwiel van afwijkend model is een ringvormige magneetspoel gemonteerd, welke
aan de achterzijde is afgesloten door een deksel waarop twee sleepringen zijn geplaatst. In de
magneetspoel bevindt zich een op de koppelingsas geplaatste cilindervormige poelie, welke
met een kleine luchtspleet vrij in de magneetspoel kan draaien. De koppeling is met speciaal
poeder gevuld. De magneetspoel is via twee borstels en de schakelkast met de dynamo verbonden. Naarmate de dynamo door het stijgende toerental meer stroom levert wordt de magneetspoel sterker bekrachtigd, het poeder aangetrokken en de poelie sterker meegenomen.
Voor het vrijmaken van de koppeling wordt niet alleen de stroomdoorgang onderbroken,
maar bovendien een geringe tegenstroom gegeven teneinde de koppding te demagnetiseren,
zodat de poelie op de koppelingsas vrij in de magneetspoel kan draaien.
Reparatie:
Maak voor het openen van de koppeling alleen de zes bouten langs de omtrek los met een
6 mm inbussleutel; draai niet de twee geel geverfde, recht tegenover elkaar geplaatste bouten
los. Teken de stand van de magneetspoel af ten opzichte van de flens alvorens dit te demonteren, zodat het vliegwiel later weer in de oorspronkelijke stand kan worden gemonteerd.
Vul de koppeling na montage met nieuw poeder; het rode poeder wordt in zakjes, inhoudende
115 g, geleverd, hetgeen de juiste hoeveelheid voor één koppeling is. Voor het vullen dient het
vliegwiel verticaal te worden geplaatst, met de ongeschilderde vulplug aan de bovenzijde.
Verwijder de vulplug, plaats een niet metalen trechter in de opening en draai de poelie met een
priseas rond terwijl het poeder aan de koppeling wordt toegevoegd. Maak de schroefdraad in
het vliegwiel en op de vulplug goed schoon alvorens deze te monteren en houd de koppeling
voortaan in een verticale stand. De borstelhouder met de borstels kan zonder demontage van
de versnellingsbak of het koppelingshuis worden verwijderd en gemonteerd. Gebruik tijdens
het aanbrengen van de borstel houder een dunne stalen liniaal om de vier borstels ingedrukte
houden. De bedrading van de borstels kan willekeurig worden aangesloten. Borstellengte :
nieuw 14 mm, minimaal toelaatbaar 9 mmo Maximumstroomafname van de magneetspoel:
4,5-5A, vanaf serienummer 4501 893 (nT. koppeling: 5591) 5-5,5 A.
Centrifugaalschakelaar (gavernor):
Deze schakelaar wordt door de secundaire as van de versnellingsbak aangedreven. De contacten openen zodra de wagen een snelheid van 25 km/h he~ft bereikt en sluiten zodra de snelheid tot 20 km/h is verminderd. Door het openen van de contacten schakelt een relais in de
schakelkast de koppeling over van de dynamo op de accu, en omgekeerd.
Gaspedaalschakelaar (conac) :
Deze dubbele schakelaar is aan de gaskabel gekoppeld. In de ruststand zijn beide schakelaars
geopend. Na het iets indrukken van het gaspedaal wordt de eerste schakelaar gesloten, waardoor de voor het wegrijden vereiste elektrische verbinding tot stand wordt gebracht. Na het
grotendeels indrukken van het gaspedaal wordt de tweede schakelaar gesloten, waardoor de
in de schakelkast geplaatste "economie"-weerstand wordt overbrugd. Deze weerstand is in de
toevoerleiding vanaf de accu geplaatst en beperkt de stroomafname van de koppeling. Als
echter door vol gas geven een groter koppel moet worden overgebracht wordt hierdoor automatisch de koppeling maximaal bekrachtigd.
Versnellingshandelschakelaar (poge/):
Deze schakelaar is in ruststand geopend en wordt gesloten door het bewegen van de versnellingshandel. Het bewegen van de versnellingshandel veroorzaakt daardoor: a. het onderbreken
van de stroomdoorgang door de koppeling en b. het geven van een geringe tegenstroom waardoor de koppeling wordt gedemagnetiseerd, zodat deze direct vrijkomt.
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Schakelkast je (corel):
Het schakelkast je bevat de volgende eenheden:
I. Relais voor het overschakelen van de dynamo op de accu door de governor.
2. Relais voor het ontkoppelen en demagnetiseren door de schakelaar in de versnellingshandel.
3. Weerstand voor stationair draaien, 7,5 ohm.
4. "Economie"-weerstand 2,5 ohm.
5. Demagnetiseerweecstand 170 ohm.
6. Condensator 0,25 microfarad.
7. Weerstand voor condensator 250 ohm.
Verbillllillgsblokje:
Het verbindingsblokje met zekeringhouder is van vier klemmen voor de doorverbindingen en
van twee zekeringen voorzien. De zekeringen zijn in de leidingen naar de accu en de dynamo
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Schema elektrische bedrading Jaeger-koppeling.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

centrifugaal-schakelaar (governor);
gaspedaal schakelaar (conac);
versnellingshandelschakelaar (pogel)
koppeling;
zekeringen;
verbindingsblokje:
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7.
8.
9.
10.
11.

schakelkast je (corel);
dynomo;
massa-aansluiting met schakelaar;
aeeu;
contactslot.

geplaatst. Als het tijdens een reparatie nodig is de koppeling te bekrachtigen kan dat geschieden door de draad 93 tijdelijk van de vierde (rechter) klem te verwijderen en met de derde
klem (94) te verbinden.
Dynamo:
Ducellier 7229G, 300W met drie borstels. De derde borstel wordt met het verbindingsblokje
voor de koppelingsbediening verbonden. De minimum lengte van de derde borstel bedraagt
12mm.
Spanningsregelaar:
Ducellier 8-198A, 18 A.
Versnellingsbak: De met het koppelingshuis en de motor tezamengebouwde versnellingsbak
heeft vier gesynchroniseerde versnellingen vooruit en één achteruit. De versnellingsbak is in de
loop van de produktie tweemaal in details gewijzigd; de eerste uitvoering is boven het produktienummer van de versnellingsbak, links voor op het staartstuk, met de letter A gemerkt,
de tweede uitvoering met de letter B en de laatste uitvoering met de letter C. Alle drie uitvoeringen betreffen de versnellingsbak type C3. De uitvoering B verschilt van die van A door
een gewijzigde overbrengingsverhouding en een langere vertanding van de tandwielen. De
uitvoering C wijkt alleen van die van B af doordat het torentandwiel als één geheel is uitgevoerd. De tandwielen van de uitvoeringen A en B zijn niet onderling verwisselbaar, wel is het
mogelijk de complete tandwielgroepen van beide uitvoeringen te verwisselen. Het torentandwiel van de laatste uitvoering kan wel in een B-versnellingsbak, maar niet in een A-bak worden
gemonteerd. In de loop van 1962 werden ter versteviging en om het schakelen te vergemakkelijken alle schakel vorken gewijzigd. Alleen de schakel vorken voor de eerste versnelling{
achteruit en voor de vierde versnelling zijn onderling verwisselbaar. Een schakel vork voor de
tweede/derde versnelling van de latere uitvoering mag echter niet tezamen met de schakelvorken voor de eerste versnelling/achteruit en voor de vierde versnelling van de vroegere uitvoering worden gemonteerd. In de loop van 1964 zijn de tanden van de schakelmof voor de
eerste versnelling/achteruit, de desbetreffende vertanding van het torentandwiel en het achteruittandwiel I mm verlengd en 0,43 mm verhoogd en verder de schakelvork, de schakelvorkassen en het staartstuk gewijzigd. Deze wijziging is ingegaan vanaf versnellingsbaknummer
J 40 000, links voor op het staartstuk ingeslagen. Het staartstuk is aan deze wijziging aangepast. De onderdelen van beide uitvoeringen zijn alleen als complete set verwisselbaar. Vanaf
versnellingsbaknummer N 53 OOI is de diameter van de tweede/derde versnellingssynchro met
8,5 mm vergroot. Hierbij werden tevens de tandwielen van de tweede en derde versnelling,
het toren tandwiel en de schakelvork voor de tweede/derde versnelling gewijzigd. De onderdelen van beide uitvoeringen zijn niet afzonderlijk verwisselbaar doch wel als complete set.
Het is echter mogelijk het torentandwiel en de schakelvork van de latere uitvoering in een versnellingsbak van de vroegere uitvoering te monteren, maar niet omgekeerd. Na montage moet
de speling tussen het tandwiel van de derde versnelling en de synchroniseerring van de vierde
versnelling alsmede de axiale speling van het tandwiel van de tweede versnelling 0,3-0,6 mm
bedragen.
De 404 Confort en de overige modellen 404 vanaf het najaar van 1967 zijn met een nieuwe
versnellingsbak, type BA 7, uitgerust, tegelijk met de koppeling met diafragmaveer. Kenmerken
van deze versnellingsbak zijn het overlangs gedeelde versnellingsbakhuis, de gewijzigde overbrengingsverhoudingen en het in het staartstuk van de versnellingsbak ondergebrachte schakelmechanisme met gewijzigd schakelpatroon. In plaats van op kogellagers is het torentandwiel
op twee conische rollagers gelagerd, terwijl zich in het versnellingsbakachterstuk alleen nog
maar de tandwielen voor de achteruit bevinden en niet tevens die voor de eerste versnelling.
Uit- en inbouwen van de versnellingsbak:
Maak de accukabels los en plaats een steun aan de voorzijde onder de motor. Bouw de startmotor uit, demonteer de smeerleiding voor het koppelingsdruklager (indien gemonteerd),
maak de koppelingsbediening los en plaats een steun onder het koppelingshuis. Verwijder de
dekplaten van het koppelingshuis, maak de snelheidsmeterkabellos van de versnellingsbak en
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..•
..•
M

N

:::;

""~

.",

~
~
l!l

<5

.",0
..;

<:f>

'"

U

"'"
.D
'"gj,
<::

"~
<::

'"'"

>"

...•

'"

:n
N

'"

..•..•

68 -

PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968

de uitlaatpijp
los van het spruitstuk
en de versnellingsbak.
Maak de schakelstangen
los en
bouw de complete achteras uit zoals beschreven
op blz. 79. Demonteer
de versnellingsbaksteun, verwijder de steun onder het koppelingshuis
en licht de motor aan de voorzijde iets op
om het koppelingshuis
vrij te houden van het stuurhuis.
Demonteer
de koppelingsdwarsas,
maak het koppelingshuis
los van de motor en neem de versnellingsbak
onder de wagen uit.
Inbouwen geschiedt in omgekeerde
volgorde van uitbouwen.

Demontage van de versnellingsbak, type C3:
Hiervoor dient men te beschikken over de gereedschapsets
80301 Yen 80302. Tap de olie af en
verwijder het koppelingshuis
en het versnellingsbakdeksel.
Schakel de vierde versnelling en de
achteruit
in, maak de kruiskoppeling
los van de hoofdas, verwijder het aangedreven
tandwieltje van de snelheidsmeter
en de "governor"-schakelaar
als de wagen met een automatische
koppeling
is uitgerust. Draai de zes moeren los waarmee het staartstuk
aan het versnellingsbakhuis is bevestigd en verwijder het staartstuk
met behulp van een trekker. Schuif de vulringen en het wormwiel voor de snelheidsmeteraandrijving
van de hoofdas, verwijder de borgbout van het achteruitasje
en verwijder het asje met tandwielgroep
en drukringen.
Demonteer
de schakelvorken
en de schakelvorkassen,
plaats de tot de gereedschapset
behorende
tegenhouder op de hoofdas, zodat de eerste versnelling ingeschakeld
blijft en zorg ervoor dat de
vierde versnelling is ingeschakeld.
Demonteer
met de speciale trekker de priseas, compleet

Code
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

bij figuur

selecteurarmasje ;
vergrendelplaat ;
schakelvork voor de 4e versnelling;
schakelvorkas
Ie/achteruit;
priseastandwiel;
borgveer ;
priseaskogellager;
priseasmoer;
drukring;
naaldlager ;
moer;
voorste torentandwiellager;
vulring;
borgveer;
schakelvinger;
schakelvingeras;
schakeldeksel ;
opsluitkapje;
vergrendelstift;
schakelvork voor 2e/3e versnelling;
synchroniseerveer ;
schakel mof voor 2e/3e versnel Iing;
verbindingspen
met synchroniseerconus
voor 2e/3e versnelling;
synchronaaf voor 2e/3e versnelling;
2e versnellingstandwiel
;
lagerbus voor 25;
borgstift voor 26;
middelste hoofdaslager ;
synchroniseerring
voor Ie versnelling;
synchroniseerconus
voor Ie versnelling;

op blz. 68.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Ie-versnellingstandwiel/achteruillandwiel;
1e-versnellings/achteruitschakelvork;
synchroniseerveer
voor Ie versnelling;
centreerveer voor 30;
borgveer voor 30;
borgveer :
borgkogel ;
wormwiel
voor
snelheidsmeteraandrijving;
vul ring (0,15 en 0,50 mm dik);
achterste hoofdaslager ;
afstandring (1,9 - 2,0 - 2,1 mm dik);
borgveer ;
oliekeerring ;
synchroniseerveer ;
4e-versnellingsschakelmof;
synchroniseerconus
voor 4e versnelling;
synchroniseerring;
3e-versnellingstandwiel;
lagerbus voor 48;
hoofdas;
torentandwiel ;
borgveer ;
achterste torentandwiellager;
Ie-versnelling op torentandwiel ;
moer;
achteruillandwiel;
lagerbus voor 56;
drukring;
achteruittandwielas;
staartstuk.
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met kogellager, vulring en borgveer, zonder de moer op de priseas los te draaien. Bevestig de
centreerplaat (gereedschap) aan de voorzijde van de versnellingsbak om de vierde versnelling
ingeschakeld te houden en schakel ook de tweede versnelling in. Draai de moer voor op de
hoofdas en de moer achter op het torentandwiel of de torentandwielas los, waarna de centreerplaat en de tegenhouder kunnen worden verwijderd. Schuif het tandwiel van de eerste
versnelling en de achteruit met de synchro van de hoofdas en het tandwiel voor de eerste versnelling van het torentandwiel. Tik de hoofdas vervolgens met een houten hamer naar achteren terwijl de synchro voor de vierde versnelling ingeschakeld blijft staan, waarna achtereenvolgens de synchro voor de vierde versnelling met de synchroniseerring, het tandwiel van de
derde versnelling met de lagerbus, de complete synchro voor de tweede en derde versnelling
en het tandwiel van de tweede versnelling kunnen worden weggenomen. De gekraagde lagerbus voor het tandwiel van de tweede versnelling, het middelste kogellager en de synchroniseerring voor de eerste versnelling blijven op de hoofdas achter.
Verwijder de borgveer van het achterste torentandwiellager en druk het lager zover naar
achteren tot de groef voor de borgveer buiten de bakwand valt, waarna het lager met de speciale trekker kan worden verwijderd. Druk het torentandwiel verder naar achteren tot het voorstelager geheel uit de boring in de bakwand is geschoven en neem het geheel naar boven uit de
versnellingsbak. Verwijder de borgveer en de vulring en trek het voorste lager van het torentandwiel. Bij versnellingsbakken in de uitvoeringen A en B moet daarvoor de moer vóór op de
torentandwielas worden losgedraaid.
Indien de selecteerhefboom opzij aan de versnellingsbak moet worden verwijderd dient men
de stand van de onderste hefboom, na verwijdering van de moer, ten opzichte van de as af te
tekenen. Als n.l. de hoek tussen beide armen niet precies 59° bedraagt kan dat moeilijk
schakelen veroorzaken. Controleer deze hoek door de bovenste hefboom naar achteren te
draaien, evenwijdig aan de bak en vervolgens de hoek tussen beide hefbomen te meten.
Druk alleen de synchronaaf voor de vierde versnelling op de priseas om de laatste bij de naaf
tegen te houden en draai de moer rechtsom los. Verwijder de borgveer en trek het kogellager
van de priseas; verwijder de vul ring. Schuif de gekraagde lagerbus van de hoofdas, verwijder
de borgstift waarmee de lagerbus werd vastgehouden, trek het kogellager van de hoofdas en
verwijder tenslotte de synchroniseerring voor de eel ste versnelling. Demonteer uit het staartstuk de oliekeerring, de borgveer, de vulring en het lager.
Maak alle onderdelen zorgvuldig schoon, controleer deze en vervang beschadigde en versleten onderdelen.
MOl/tage:

Schuif de vulring en vervolgens het kogellager, met de groef voor de borgveer in de buitenste
loopring naar de kant van de motor gekeerd, op de priseas en zet de moer met 6-8 m'kg vast.
Borg de moer en breng de borgveer aan in de groef in het lager. Monteer achtereenvolgens
vanaf de voorzijde op de hoofdas de synchroniseerring voor de eerste versnelling, het middelste lager, de borgstift voor de gekraagde lagerbus en controleer of de stift niet door het lager
wordt gehinderd. Monteer de lagerbus zodanig dat de stift in de daarvoor bestemde uitsparing valt. Stel, indien het een versnellingsbak in de uitvoering A of B betreft, het torentandwiel samen, pers het voorste lager op zijn plaats, draai de moer met 6-7 m'kg vast en borg de
meer. Bij de laatste uitvoering moet het voorste lager op het torentandwiel worden geperst,
waarna de vulring en de borgveer kunnen worden aangebracht.
Bij montage van het achterste hoofdaslager in het staartstuk van de versnellingsbak dient een
vulring van een zodanige dikte tussen lager en borgveer te worden gemonteerd, dat het lager
spelingvrij is opgesloten. Deze vulring is in de diktematen 1,90-2,00 en 2,10 mm verkrijgbaar.
Ga als volgt te werk: Monteer het lager zonder vulring in het staartstuk en breng de borgveer
aan; houd het lager tegen de borst in het staartstuk gedrukt en plaats op de andere zijde van
het lager het tot het speciale gereedschap behorende kaliber. Plaats vervolgens het kaliber
met de verstelbare meetstift op het pasvlak van het staartstuk, stel de meetstift tegen het eerst
genoemde kaliber en zet de meetstift vast. Verwijder beide kalibers en tik het lager terug tot
deze op de borgveer rust. Breng beide kalibers weer aan en zoek een vulring uit die precies
tussen meetstift en kaliber past. Monteer nu de vulring met de juiste dikte tussen het kogellager en de borgveer, waardoor het lager zonder axiale speling is opgesloten. Uiteraard
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kunnen de boven beschreven afstelwerkzaamheden achterwege blijven wanneer alle oorspronkelijke onderdelen weer worden gemonteerd. Monteer een nieuwe oliekeerring.
Breng het torentandwiel in de bak, tik met een houten hamer tegen het torentandwiel om het
voorste lager in de boring van de bakwand te monteren en tik het andere lager met de groef
in de loopring naar achteren gekeerd op het torentandwiel en in de boring van de bakwand,
terwijl het torentandwiel aan de voorzijde op een houten blok wordt ondersteund. Breng de
borgveer aan en controleer of deze geheel in de groef rust. Schuif het tandwiel voor de eerste
versnelling over de spiebanen van het torentandwiel en draai een nieuwe moer handvast
aan.
Steek de hoofdas vanaf de achterzijde in de bak en monteer achtereenvolgens op het voorste
gedeelte van de hoofdas: het tandwiel van de tweede versnelling, de complete synchro voor
de tweede cn derde versnelling,* het tandwiel van de derde versnelling met lagerbus, de synchroniseerring voor de vierde versnelling en de bijbehorende synchro. Druk de hoofdas naar
voren tot het middelste lager op zijn plaats in de bakwand zit en schroef met de hand een
nieuwe moer op het vooreinde van de hoofdas. Breng de centreerplaat aan, monteer het
synchrojschuiftandwiel voor de eerste versnelling en de achteruit en plaats de tegenhouder op
de hoofdas om de eerste versnelling ingeschakeld te houden. Schakel ook de tweede versnelling in, zet de moer achter op het torentandwiel met een koppel van 6-7 m' kg vast en de
moer vóór op de hoofdas met 2-3 m . kg; borg de moer op het torentandwiel door middel
van stuiken. Controleer met voelers de axiale speling tussen het tandwiel van de tweede versnelling en de kraag van de lagerbus en op dezelfde wijze de speling tussen het tandwiel van de
derde versnelling en de synchroniseerring vom de vierde versnelling; in beide gevallen moet de
speling 0,3-0,6 mm bedragen. Indien één of beide spelingen niet aan de gestelde eisen voldoen
moet(en) de desbetreffende lagerbus(sen) worden gecontroleerd en zonodig vervangen. Draai
de moer vóór op de hoofdas iets terug en borg de moer aan twee kanten door middel van
stuiken. Verwijder de centreerplaat en de tegenhouder.
Tik de priseas met een houten hamer op zijn plaats, tot de borgveer in de buitenste loopring
van het lager tegen de bakwand aanligt. Schakel de bak neutraal en monteer het kaliber, met
de vork in de synchro voor de tweede en derde versnelling, aan de voorzijde van de bak;
hierdoor blijft de synchroniseerring van het tandwiel van de tweede versnelling er tegen aan
rusten wanneer de bak vervolgens verticaal wordt geplaatst. Leg het koppelingshuis vlak
neer, leg hierop twee stukken hout met een dikte van 20 mm en plaats de versnellingsbak
hierop, met de priseas omlaag. Controleer of de synchroniseerring voor de tweede versnelling
goed op het kaliber rust en schuif het wormwiel voor de snelheidsmeteraandrijving op de
hoofdas; let op de borgkogel. Plaats boven op het achtereinde van de hoofdas het kaliber met
de verstelbare meetstift en zet het kaliber vast; plaats vervolgens het tweede kaliber naast de
hoofdas op het pasvlak van het versnellingsbakhuis en laat de meetstift op dit kaliber rusten.
Zet het staartstuk overeind, met het pasvlak voor de versnellingsbak naar boven, en plaats het
ene kaliber op het lager en het andere kaliber (met de meetstift) op het pasvlak. De speling
tussen meetstift en kaliber geeft nu de dikte aan van de tussen wormwiel en kogellager te
monteren vulringen. Verwijder de kalibers, plaats vulringen van de juiste dikte over de hoofdas
op het wormwiel en monteer het achteruitasje met tandwielgroep en drukringen; de oliegroeven in de drukringen moeten naar het tandwiel zijn gekeerd. Zet het asje met de borgbout
vast.
Licht de versnellingsbak van het koppelingshuis en plaats de bak in de normale stand; verwijder het kaliber en controleer of de verschillende assen bij neutraal geschakelde bak zonder
te klemmen met de hand kunnen worden gedraaid. Monteer de schakelvorken en de schakelvorkassen, olie de papieren pakking van het koppelingshuis in en breng het koppclingshuis
aan. Controleer of de centreer bussen zich in het pasvlak van de bak voor het staartstuk bevinden en monteer deze zonodig. Monteer vervolgens het staartstuk met vloeibare pakking,
gebruik hiervoor zonodig het gereedschap en zet de moeren met 1,75-2,50 m.kg vast. Mon-

* Indien het een bak in de laatste uitvoering betreft, met grotere 2e-j3e-vcrsnellingssynchro,
mag de schakelmof niet worden gemonteerd daar de vork van het kaliber hiervoor te klein is.
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teer de bronzen ringen en de kruiskoppeling met grafietvet, schakel twee versnellingen in en
draai de moer van de kruiskoppeling met 7 m . kg vast. Schakel de bak weer neutraal, monteer
de "governor"-schakelaar als de wagen met een automatische koppeling is uitgerust, monteer
het bovendeksel met vloeibare pakking en controleer of alle versnellingen goed en licht
schakelen. Vul de versnellingsbak met motorolie van de voorgeschreven viscositeit, zie onder
Smering en onderhoud.
Demontage van de versnellingsbak, type BA 7 (\'Ol/af 1968):
Maak hierbij gebruik van de speciale gereedschapset 8 0310. 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 tand wieltje voor de snelheidsmeter 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 onderzijde 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
bevestigd, 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 en verwijder 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 gemonteerde 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 schakelmof. De synchronaaf en het tandwiel van 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 I 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

Code bij de figuur op blz. 72,
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

borgveer ;
priseas;
druklagerhuIs ;
borgveer en schotelveer ;
vliegwielhuis;
priseaskogellager met borgveer ;
priseasnaaldlager;
olieslingerplaat en vulringen ;
synchroniseerring 4e versnelling;
borgveer en schotelveer ;
schakelvork 3e/4e versnelling;
synchronaaf;
3e-versnellingstandwiel:
4e-versnellingstandwie\;
synchroniseerring, 2e versnelling;
synchronaaf, le-/2e versnelling;
synchroniseerveer en verbindingspen ;
schakelmof le-/2e versnelling;
lagerbus met kraag;

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ie-versnellingstandwiel;
vulring;
kogellager met borgveer ;
achteruittandwiel ;
hoofdasmoer;
staartstuk;
hoofdas;
snelheidsmeteraandrijfworm
en bronzen
ring (niet getekend);
achterste hoofdaslager ;
oliekeerring;
voorste torentandwiellager;
vulring ;
torentandwiel ;
achterste torentandwiellager;
opsluitplaat:
achteruittandwiel op torentandwiel ;
schotelveer en borgveer.
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lager en uit wormwiel voor de snelheidsmeteraandrijving. Verwijder het veiligheidsplaatje en
schuif achtereenvolgens de verschillende onderdelen van de hoofdas. Merk de stand van de
schakelmof van de eerste/tweede versnelling ten opzichte van de synchronaaf alvorens deze
onderdelen 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 schakelvorkas
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 arrêteerkogels 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 pakkingsresten van de pasvlakken geen
schuurpapier of een scherp voorwerp.
Monlage en afstelling:
Bij elke montage van de versnellingsbak moeten de volgende onderdelen zonder meer worden
vernieuwd: borgveren in priseas, hoofdas en torentandwiel, verende ringen, borgpennen,
moer van hoofdas, oliekeerring in staartstuk, O-ring in bus voor snelheidsmetertandwiel en
alle overige ringen.
Versnellingsbakken van de eerste series hebben een tandwiel van de eerste versnelling
(hoofdas) dat niet op een naaldlager maar op een poreuze lagerbus is gelagerd. Zonodig kan
dit tandwiel tezamen met de lagerbus en de gekraagde afstandsbus worden vervangen door
een complete set in de uitvoering met naaldlager.
N.B.

Olie de bewegende onderdelen vóór montage in met de voorgeschreven motorolie. Plaats het
koppelingshuis op een vlakplaat 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 vervangen. 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 selecteerhefboom ; vernieuw zonodig kogel en veer na verwijdering van het
opsluitplugje. Smeer het plugje in met vloeibare pakking alvorens dit aan te brengen.
Tik het achteruitasje, met de borgpenboringen in lijn, op zijn plaats in de linker carterhelft,
olie de nieuwe verende borgpen in alvorens deze te monteren. Monteer tegelijk het schakeltandwiel voor de achteruit en de bijbehorende schakelvorkas. Breng de arrêteerkogel en de
veer voor deze schakelvorkas aan in de boring en sluit deze af met de plug, waarvan de schroefdraad met vloeibare pakking is ingesmeerd. Aantrekkoppel : 0,75 m.kg. Plaats de schakelvorkas in de stand neutraal. Keer de carterhelft om en laat de grote vergrendelstift in de daarvoor bestemde boring zakken, tot deze op de reeds gemonteerde schakelvorkas 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 arrêtcerkogel 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
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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 arrêteergleuven 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 0,75 m'kg. Borg de schakelvork met een nieuwe borgpen.
Voor het uitvoeren van de noodzakelijke afstelwerkzaamheden worden de volgende onderdelen op priseas, hooidas en torentandwiel gemonteerd: Op de priseas: Een kogellager, voorzien van een nieuwe borgveer, naar de kant van de motor gekeerd. Op de hoofdas: Een tandwiel
van de tweede versnelling, een synchronaaf voor de eerste/tweede versnelling, gekraagde
lagerbus voor het tandwiel van de eerste versnelling, kogellager met nieuwe 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:
a. afstelling van de synchroniseerring voor de vierde versnelling;
b. afstelling van de synchroniseerring voor de tweede versnelling;
c. afstelling van de voorspanning van de torentandwiellagers.
a. Plaats het koppelingshuis ondersteboven, monteer de priseas en de rechter carterhelft;
zet de bouten met 2 m'kg vast. Breng het kaliber van de gereedschapset aan op de plaats
van het voorste torentandwiellager en plaats hierop de houder met de klokmicrometer.
Laat de meetstift precies op de rand van de synchroniseerring rusten. Draai de priseas rond
en stel de meet klok 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 versnelling 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
0,60
0,15
0,45

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

mm
mm
mm

mm

en 0,35 mm verkrijgbaar;

monteer

b. 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 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
c. Plaats het torentandwiel, met lagers, in de linker carterhelft en breng de rechter carterhelft
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 versnellingsbak met de
voorzijde naar boven en druk de loopring van het voorste torentandwiellager geheel naar
beneden met een passend stuk pijp, terwijl het torentandwiel wordt gedraaid. Monteer vervolgens het koppelingshuis met I m'kg en draai met dit koppel nu ook de bouten van de carterhelften en de opsluitplaat vast. Verwijder het koppelingshuis. Controleer met de microPEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 - 75

meter 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 torentandwiellager 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 torentandwiel 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 meet klok in
op nul en plaats deze vervolgens op de rand van de bak zodat de meet stift op het pasvlak voor
het koppelingshuis rust. Rond de van de meet klok 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 afgeschuinde 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 gemonteerde onderdelen onder een pers en monteer achtereenvolgens het tandwiel van de tweede versnelling,
de complete synchro voor de eerste/tweede versnelling (Iet op merktekens die bij de demontage
gemaakt zijn!), 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 snelheidsmeteraandrijving op zijn plaats.
Monteer op het andere uiteinde van de hoofdas achtereenvolgens 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 schakelrnol' overeenkomstig de bij demontage
gemaakte merktekens op de synchronaaf en schakel de derde versnelling in.
Pers het kogellager van de priseas en monteer daarop achtereenvolgens de desbetreffende
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 bevindt en schuif
de laatste op de hoofdas. Druk de schakelrnol' voor de derde/vierde versnelling weer in de
neutrale stand en plaats het torentandwiel, met het achteruittandwiel 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 torentandwiellager, 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 I 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 selecteerhelboom naar achteren en zet bouten en moeren vast met 1,5 m'kg.
Olie het naald lager voor de hoofdas rijkelijk, smeer de bronzen drukring aan beide kanten in
met grafietvet en monteer de ring en de kruiskoppeling; draai de inbusbout met 1,25 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 met I m'kg vast. Monteer met een draaiende beweging de bus voor de snelheidsmeteraandrijving na een nieuwe en
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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 kogelbout voor de koppelingshelboom en
smeer deze in met vet. Smeer de huls waarover het druk Jager schuift in met Molykote-vet
en monteer de koppelingshelboom terwijl met een schroevedraaier de klemveer achter de
helboom 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 koppelingshelboom.
Breng de aftapplug aan en vul de versnellingsbak met de juiste hoeveelheid van de voorgeschreven oliesoort ; breng ook de vulplug aan en zet beide pluggen 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 zeskanten 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 cardanaskoker geplaatst.
In de loop van de produktie is het oorspronkelijke, als rollager uitgevoerde, middenlager vervangen door een naaldlager om het draagvlak te vergroten; dit lager is 9 mm breder en de
inwendige diameter is 6 mm groter daar tegelijk een dikkere cardanas werd gemonteerd.
De verschillende onderdelen kunnen niet afzonderlijk worden verwisseld. De cardanas van
het oudere type heeft in de spiebaanvertanding voor de kruiskoppeling een borgveer, die in
doorsnede of vierkant of rond is. let er dus op nooit een ronde borgveer in een vierkante
groef te monteren of omgekeerd. Bij de cardanas van het laatste type is de borgveer in de
kruiskoppeling ondergebracht. Voor het demonteren van het middenlager is het gereedschap
8 0402Z vereist, voor het monteren het gereedschap 80403Z. Olie vóór montage van het lager
de: cardanaskoker aan de binnenzijde in en dompel het lager in motorolie.
Achterbrug: Met wormaandrijving door middel van een stalen worm en een bronzen wormwiel. Naar gelang het wagentype en de toegepaste motor worden verschillende overbrengingsverhoudingen toegepast; let hier dus op bij eventuele reparaties. De worm is op twee verstelbare kogellagers gelagerd, het differentieel op twee verstelbare conische rollagers. De twee
helften van het satellietenhuis zijn aan weerskanten tegen het wormwiel gemonteerd, de twee
differentieeItandwielen bevinden zich in de satellietenhuishelften, de satellieten en de satelJietas
in het wormwiel. Reeds bij de eerste series werden de satelliethuishelften verzwaard en werd
een breder wormwiel, met dikkere bouten, gemonteerd. Enkele jaren later werd de afstand
tussen worm en wormwiel hart op hart van 95,25 mm tot 101,6 mm vergroot door montage
van een groter wormwiel en een gewijzigde worm, en wel eerst bij de modellen met benzineinspuiting en de typen cabriolet, coupé en super luxe met carburateur, en later ook bij de 404
sedan in standaarduitvoering (september 1964). In verband hiermee moest de cardanaskoker
4 mm worden verkort en was montage van een nieuwe rechter achteraskoker, met een tot
192 mm vergrote diameter tussen de acht boringen voor de bevestiging van de askoker aan
het differentieelhuis. De inhoud van deze achterbrug is toegenomen, zodat nu 1,61 transmissieolie moet worden toegediend in plaats van de vroegere 1,41. Alleen wanneer ook de cardanaskoker en de rechter achteraskoker worden vervangen is het mogelijk een differentieel in de
nieuwe uitvoering te monteren ter vervanging van het oudere type differentieel.
Door het grotere vermogen van de motor met benzine-inspuiting XC KF2 is de achterbrug
bij de modellen die met dit type motor zijn uitgerust op de volgende punten gewijzigd:
Differentieelhuis met verstevigingsribben, steekassen zonder vernauwing aan de kant van
het differentieel, breder wormwiel, zwaardere differentieeltandwielen en satellieten, en anders
gevormde satelliethuishelften, die met zwaardere bouten aan het wormwiel zijn bevestigd.
De verzwaarde differentieeItandwielen en satellieten en de gewijzigde satelliethuishelften
werden reeds op de modellen stationcar, break en familiale gemonteerd. Het is mogelijk het
complete nieuwe type differentieel met verstevigingsribben te monteren in een wagen die vóór
deze wijziging was geproduceerd, mits ook de steekassen worden vervangen. Om produktietechnische redenen werd dit differentieel in de zomer van 1965 ook op de modellen super luxe,
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cabriolet en coupé met carburateur gemonteerd, terwijl de modellen Commerciale en familiale het verstevigde differentieelhuis kregen. Tevens werden ongeveer gelijktijdig op alle
modellen behalve de 404 sedan in standaarduitvoering de satelliethuishelften vervangen door
exemplaren met een dikkere flens, door middel van 8 mm langere bouten aan het wormwiel
bevestigd.
Vanaf het voorjaar van 1967 worden de modellen Commerciale en familiale geleverd met
een achterbrug met pignon en kroonwiel, voorzien van hypoïd-vertanding. Door de afwijkende constructie van beide typen achterbrug worden deze afzonderlijk behandeld.
Daar een wormaandrijving, zoals door Peugeot in de achterbrug van verschillende
modellen toegepast, 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.

N.B.:

Uit- en inbol/wen van de achterbrug :
Maak de schokbrekers en de panhardstang los van de achterbrug, maak de handremkabels
los van de wagenvloer en koppel de remslang los; sluit de openingen af om verlies van remvloeistof te voorkomen. Maak de drie handremkabels los van de hefboom en licht de wagen
aan de achterzijde zover omhoog, tot de schroefveren 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 versnellingsbaksteun 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 achterbrug onder de
wagen uit.
Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de versnellingsbaksteun
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 I'an 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 remankerplaat aan de achterbrug zijn gemonteerd,
bevestig het slaggereedschap aan de drie wielbouten en tik de steekas uit de askoker. Monteer
de speciale trekker 80507Z aan de lagerhouder, klem het geheel in de bankschroef bij de daarvoor op de trekker aangebrachte 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 05l7Z, 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 de wielmoeren met 6 m'kg vast.
N.B. Let bij montage van een nieuwe steekas op het juiste type en geef bij het bestellen het
type en het serienummer van de wagen op.
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Demolltage vall de achlerbrug meI wormaalldrijvillg:
Tap de olie af en demonteer de cardanaskoker met de cardanas. Bouw de steekassen uit zoals
boven beschreven en verwijder 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 differentieellagerdeksel 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 voorzijde van de
worm en het deksel aan de achterzijde. Dompel het differentieelhuis vervolgens in kokend
water tot het geheel doorgewarmd is, plaats het daarna met de achterzijde 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. Daar het differentieel in de loop der jaren vele wijzigingen heeft ondergaan is
het noodzakelijk om bij bestelling van nieuwe onderdelen type en serienummer van de wagen
op te geven.
Monlage en afstelling:
Indien het differentieel niet geheel uit de oorspronkelijke onderdelen wordt samengesteld
dienen de hieronder beschreven afstelwerkzaamheden zorgvuldig te worden uitgevoerd.
Hiervoor is het gebruik van de gereedschapset 80505 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 loopringen met de
gekraagde zijden naar elkaar toe zijn gekeerd. Monteer de tapeinden, indien deze werden verwijderd, met vloeibare pakking in het differentieelhuis, de langste tapeinden 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 differentieelhuis in kokend
water tot het tot een temperatuur van ca. 90°C is doorgewarmd en tik de buitenste loopring
van het desbetreffende differentieellager I 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, diagonaalsgewijs vast met twee moeren. Keer nu het differentieelhuis om en tik met een passend 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 behorende 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 opstaande rand
van het deksel en de onderzijde van het kaliber. Hiermee is de dikte van de te monteren vulringen bepaald; monteer de vulringen, waarvan de gezamenlijke dikte overeenkomt met de
gemeten speling, op het achterste wormlager, smeer het pasvlak van het deksel in met vloeibare pakking en monteer dit, met de uitsparing naar links of naar rechts gekeerd, zOllder
papieren pakking. Controleer of de worm nog zonder te klemmen 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 tegenover de uitsparingen liggen waarin de drukblokjes van de satellieten komen. Monteer de satellieten met
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het asje en de drukblokjes in het wormwiel, plaats ook de andere satelliethuishelft 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 uitsluitend de speciale door Peugeot geleverde bouten en geen willekeurige handelsbouten. Controleer of het differentieel
gemakkelijk draait. Het vereiste aantrek koppel van de moeren is afhankelijk van de dikte
van de bouten: 5,5-6,5 m.kg voor 10 mm bouten, 6,5-7,5 m'kg voor II mm-bouten en 8-9 m'kg
voor 12 mm bouten. Vergeet niet de moeren te borgen. Bij de 12 mm bouten met een lengte
van 70mm, gemonteerd sinds de zomer van 1965 in verband met zwaarder uitgevoerde satelliethuishelften, worden de moeren niet geborgd. Pers de differentieelIagers 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 satellietenhuis 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 lagerdeksel ; draai de centrale bout zover aan tot de buitenste loopring
van het differentieellager 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 differentieelIagers
worden aangebracht. Meet met het kaliber de diepte van de buitenste loopring ten opzichte
van het pasvlak van het lagerdeksel voor de opsluitplaat. Deze diepte moet nu geheel met
vulringen worden opgevuld. Verwijder de klem en plaats vulringen waarvan de gezamenlijke
dikte overeenkomt met de gemeten diepte op de buitenste loopring van het differentieellager.
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, verwijder de 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 uitgezochte vulringen. Verwijder de drie moeren waarmee het differentieellagerdeksel was vastgezet; verdere montage
geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage.
Demontage van de achrerbrug met pignon en kroonwiel (hypoid-verfanding)
Voor demontage, montage en afstelling van het differentieel dient men over de gereedschapset 80520 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 differentieel 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 pignonmoer 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
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I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.1
25.

oliekeerring;
olickeerringhouder;
O-ring;
pignonmoer;
voorste pignonlager;
vulring voor lagervoorspanning;
arstandbus;
achterashuis ;
arstandring 1,5 mm;
vulringen voor pignondieptearstelling;
achterste pignonlager;
pignon;
borgpen;
vulring voor differentieellagervoorspanning
;
differentieellageropsluitplaat;
satellietenhuis :
steckas ;
differentieeltandwiel
;
differentieellager;
drukring;
satelliet;
drukring;
satellietenas;
differentieelhuisdeksel
;
kroonwiel.

2

7

11

12
13

21
22
23
2.
25

Achteras/differentieel
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met hypoidvertanding.

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 dilTerentieel
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 kroonwiel los van het satellietenhuis (acht bouten) en verwijder het linker dilTerentieeItandwiel 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 differentieellager en demonteer op dezelfde wijze het andere lager; houd de lagers bij de desbetreffende opsluitplaten en vulringen.
Tik met een pen van 5 mm de borgpen voor de satellietenas weg en verwijder de as, de satellieten met de drukringen het rechter dilTerentieeltandwicl 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 differentieelhuis is niet toegestaan.
Belangrijk: Pignon en kroonwiel zijn gepaard en mogen nimmer afzonderlijk worden vervangen. 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, vul ringen, pignonmoer, kroonwielbouten,
oliekeerring,
O-ring op keerringhouder en de papieren pakkingen voor de askokers.
MOllfage 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. Controleer
of het voorste uiteinde van de pignon volkomen vlak en glad is, daar hierop metingen zullen
worden verricht. Onderstaande afstelwerkzaamheden kunnen alleen dan achterwege blijven
als het differentieel weer geheel uit de oorspronkelijke onderdelen, gemonteerd op de plaatsen
waar deze bij demontage werden aangetroffen, kan worden samengesteld 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 vul ring 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 I m'kg vast. Draai de pignon ca. tienmaal rond in beide richtingen en trek de moer
met I m'kg na. Plaats het dilTerentieelhuis 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 klok micrometer 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 0 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. Ga na welke waarden op de pignonkop zijn
aangegeven. De ene waarde, voorafgegaan 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 verband met de gewenste pignondiepte. De door de laatste waarde aangegeven werkelijke waarde kan gemakkelijk in de tabel worden nagegaan. De werkelijke waarde
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dient nu van de door de meetklok aangegeven waarde te worden afgetrokken, waarmee, in
honderdsten millimeters, de dikte van de onder de buitenste loopring van het achterste pignonlager te monteren vulringen is verkregen. Rond het bedrag zonodig met 0,05 mm naar boven of beneden af en stel een pakket vul ringen van de juiste dikte samen. Verwijder
het kaliber, de klokmicrometer en de pignon. Zie voor het berekenen van de vulringdikte de
tabel en onderstaand rekenvoorbeeld:

67

Voorbeeld: meterafiezing
waarde op pignonkop -4, staat voor

26 (zie tabel)
41

dikte van de te monteren vulringen dus 0,40 mm (afgerond).
Tabel
lI'aarde op pignonkop

werkelijke Ivaarde

-10
9
8

21

7

23

6
5
4
3

24
25
26
27

2
1

28

o
1

20

22

29
30
31

2
3
4
5
6

32

7

37

8
9

38
39

10
11
12

40
41

13

43

33
34
35

36

42

14

44

15

45

16
17
18

46
48

19
20

49
50

47

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 behorende 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 spiebaanvertanding bevindt en op het vlakke
gedeelte van de pignonmoer rust. Stel de meetklok in op bijv. I, 0 en leg deze voorzichtig
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terzijde. Verwijder de loopring van het achterste pignonlager uit het huis en breng deze weer
aan met de dikke vulring en het zojuist samengestelde 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 I m'kg vast. Draai de pignon ca.
tienmaal in beide richtingen rond en trek de moer met I 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 meet klok 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 vulringen zijn verkrijgbaar in de diktematen 6,04 tot 7,33 mm, oplopend met 0,03 mmo
Rond de gemeten waarde zonodig af tot de dikte van de vulring, die deze waarde het dichtst
benadert.
Voorbeeld: op meetklok afgelezen waarde
meetklok was afgesteld op
verschil
aftrekken
dikte te monteren vulring

7,86
1,0
6,86
0,06
6,80 mm

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 klokmicrometer 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 differentieeJhuis. Trek de huls met een draaiende beweging weg terwijl daarbij de
keerring houderwordt tegengehouden.
Olie de onderdelen van het differentieel in, plaats een nieuwe drukring, met de gegroefde zijde
naar de kant van het differentieeItandwiel 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 satellietenhuis mag uitsteken.
Plaats het kroonwiel, met de vertanding naar boven, op de werkbank en monteer de drukring, het differentieeItandwiel 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 differentieellagers of deze goed schoon en droog zijn. Pers de lagers op het sateIlietenhuis en smeer de
Jagers 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 bevestigd
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 differentieellager rust
en druk de loopring aan door de schroef met de hand stevig aan te draaien. Draai de pignon
vijfmaal in beide richtingen rond, geef enkele korte tikken met een houten hamer op het
huis en controleer of het aandruk gereedschap nog onder spanning staat. Draai nu de vier
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moeren van het achterste gedeelte van het differentieelhuis
met 0,8 n1"kg vast. Plaats het differentieel in de normale stand, ontvet met een in trichloorehtyleen
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 horizontale
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 0. 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 aangebrachte
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 opsluitplaat
te monteren
vulringen. De vulringen zijn in de diktematen
0,05-0,10-0,20-0,40
en 0,50 en 1,00 mm verkrijgbaar.

°

Voorbeeld: kleinste van meetklok

afgelezen

waarde

0,10 mm aftrekken

0,97 mm
0,10 mm

afronden

0,87 mm
0,85 mm

op

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 aandrukgereedsehap
los. Monteer de linker opsluitplaat
met de uitgezochte vulringen ;
draai de vier bouten, met nieuwe ringen, vast met 0,8 m'kg.
Tenslotte dienen de differentieeIlagers
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 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
bevinden. 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.
De van de meetklok 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 kaliber te plaatsen.
Trek de oorspronkelijke
metetafstelling
(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 meteraftezing
oorspronkelijke

afstelling

2,32 mm
1,00 mm

-----

1,32 mm
0,25 mm

0,25 bijtellen
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eerst genoteerde waarde

1,57 mm

tweede meteraflezing
oorspronkelijke afstelling
tweede genoteerde waarde
beide genoteerde waarden van elkaar
aftrekken

2,54 mm
1,00mm
1,54

ml11

1,57 mm
1,54 mm

0,03 mm
afronden op
0,05 mm
onder de rechter opsluit plaat 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 defini.
tief met 3,5 m'kg vast: eerst de twee voorste bouten van de linker opsluitplaat, 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 tot slot 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 I m'kg en monteer de askokers, met
een papieren pakking, met 1,8 m'kg. Monteer de cardanas en de cardanas koker met 5,5 m'kg.
Vergeet niet de achterbrug met de juiste hoeveelheid van de voorgeschreven transmissieolie
te vullen; zie hiervoor onder Smering en onderhoud.

CHASSIS

Bodemplaat: Bodemplaat en carrosserie zijn uit verschillende eenheden opgebouwd en tot
één geheel samengelast, de zgn. monoconstructie.
Bodemplaatriehtmaten: 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: Onatbankelijke voorwielvering door middel van MacPherson-voorveerelement en die tevens als fusee dienst doen, driehoekige wieldraagarmen en, sinds 1962, stabilisatorstang in combinatie met soepeler schroefveren. Veerelementen van vóór 1962 hebben
de ontluchtingsboring in de zuigerstang haaks op het nokje, bij veerelementen na genoemd
jaar, ligt de olieboring in lijn met het nokje. Geen stabilisatorstang op de modellen confort
en stationcar. 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 gelagerd. Het wagengewicht wordt in het
veerelement opgenomen door een onder de onderste veerschotel gemonteerd kogellager, dat
in 1964 werd vervangen door een naaldlager, terwijl de veerelementen daarbij ook op andere
punten wijzigingen hebben ondergaan. Het nieuwe type veerelement is herkenbaar aan de
smallere stotboes binnen de schroefveer. De schroefveren zijn naar de mate van stugheid
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I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

plug;
rubberlager ;
aanslaghuls ;
versterkingsring ;
rubber stoft1oe.;
schroef,,=-;
stofrin~ouder;
stofrins;
drukveer;
afdichtring;
huls;
zuigerstanggeleider
;
afdichtring;
moer;
klemring;
onderste veerschotel ;

:~: } druklager ;
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29 .
30.
31.
32.

stofring;
afstandring ;
aanslagbuis ;
zuigerstang;
compressieveer ;
zuiger;
moer;
schokbrekercilinder
veerclementci)inder;
bodemventiel ;
fuseearm;
naafdop;
naafmoer ;
drukring;

15
16

:

20

24 41.
2542.
43.
26 44.
45.
21 46.
28 47.

33.
34.
35.
36.

T-5661

afdichtring;
buitenste wiellager ;
wielnaaf;
binnenste wiellager ;
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vetkeerring ;
stofplaat;
remankerplaat ;
stofkap;
kogelcups ;
schotelverenpakket
;
opsluitplaat ;
borgveer ;
reactiearmbevestiging;
wieldraagarm ;
stootrubber

Voorveerelement

1960-1968

(behalve 404/8).

in klassen verdeeld, gemerkt met een kleurmerk. Monteer steeds veren die van dezelfde merkkleur zijn voorzien. De veren met een uitwendige diameter van 143 mm zijn in 1962 vervangen
door veren met een diameter van 162,5 mmo
Uit- en inbouwen van de voortral'erse:
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 kunnenmaken. 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 voortraverse
met 4-6 m'kg aan de wagen en het stuurhuis met 3-4,5 m'kg aan de traverse. Alvorens de
nieuwe lagerbouten van de wieldraagarmen geheel op hun plaats te tikken en de moeren met
8-9 m'kg vast te draaien, moet de voorwielvering onder een zodanige belasting 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 mogen
de moeren met het voorgeschreven aantrekkoppel worden vastgezet.
Hiermee wordt voorkomen dat de rubber lagerbussen aan te grote mate van verwringing
worden blootgesteld en snel slijten. Vergeet niet de moeren te borgen. Maak de motorsteunen
met 5-6 m'kg aan de traverse vast.
Uit- en inbouwen van een halve voorwiell'ering:
Plaats de wagen aan de voorzijde op bokken. Verwijder het desbetreffende voorwiel, wip het
naafdopje los en draai de naafmoer 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 veerelement 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 moet zich aan de voorzijde bevinden. Het definitief vastzetten van de draaipunten mag pas geschieden nadat het wagengewicht weer op de voorwielvering is geplaatst.
Bevestig de stabilisatorstang aan de wieldraagarmen. 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 centerpunt. Sluit de naad tussen fusee en vetkeerplaat af
met een koord festinol of een dergelijk afdicht materiaal en monteer de remtrommel met de
wielnaaf; draai de naafmoer met 3 m'kg aan, en vervolgens met I 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 voorzijde 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 wieldraagarm op hun plaats en draai de moeren met 8-9 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 voorwieluitlijning.
Demolllage van een veerelemellt:
Klem het veerelement, nadat dit is uitgebouwd, voorzichtig in de bankschroef en druk de
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T-5662

Voorveerelement

(404/8).

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 het kogellager of de lagernaalden en draai met een speciale pijpsleutel de
karteldopmoer los. Trek de zuigerstang langzaam naar boven uit het element om te voorkomen dat de olie er uitspuit en verwijder aldus de zuigerstang met de daaraan bevestigde
onderdelen. Verwijder zonodig de nylonafstandsring, waaromheen het kogellager was gemonteerd en de afdichtring voor het naaldlager (alleen latere uitvoering). 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 de borgveer voor het opsluitdeksel van het kogelgewricht via de daarvoor bestemde boring zover
terug, tot de borgveer met een schroevedraaier kan worden verwijderd. Neem het deksel met
de verende ringen weg en draai de kartel moer los. Sinds 1962 wordt in plaats van borgveer,
deksel en verende ringen een schroefdeksel toegepast, waardoor de speling van het kogelgewricht kan worden afgesteld. Tik de wieldraagarm met een houten hamer los van het veerelement en verwijder de kogel met de nyloncups en de rubberstofkap. Maak beide delen van
de wieldraagarm van elkaar los en verzamel de twee rubberbussen met sluit ring- en drukring.
Ontspan zonodig de veerspanner en verwijder de veer, de rubberstofhoes en de veerschotels.
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 in dat geval een nieuwe zuigerstang.
Montage:
Klem het veerelement voorzichtig in de bankschroef en monteer de verschillende onderdelen
in de juiste volgorde op de zuigerstang, zie de figuur. Olie de nieuwe rubber pakkingringen
vóór montage in en zorg ervoor dat de om de afstandsbus gemonteerde ring (alleen veerelement in de oude uitvoering) heel blijft om lekkage te voorkomen. Let er bij montage van de
rubber afdichtring voor de zuigerstang in de houder op, dat de uitstekende rand op de afdichtring naar de op deze ring te monteren stalen ring moet zijn gekeerd, terwijl de hierna te monteren drukveer op de bolle zijde van de stalen ring moet rusten. Bij veerelementen in de oude
uitvoering mag vóór de serienummers 40~ 018318 en 404J-4 500 698 geen drukveer onder
de lagerbus worden aangebracht, daar deze veer vóór genoemde nummers ook niet werd
gemonteerd.
Monteer de nylonafstandsring, met de afgeschuinde zijde naar boven gekeerd, op de steun
voor de onderste veerschotel en monteer de keerring indien deze was verwijderd. Schuif een
afstandsbus van 175 mm lengte op het bovenste gedeelte van de zuigerstang (of van 190 mm
lengte indien geen drukveer was gemonteerd) en druk de veer onder de rubberafdichtring
voor de zuigerstang samen door de moer op het uiteinde van de zuigerstang met de hand aan
te draaien, tot de houder van de afdichtring op de lagerbus rust. Deze maatregel is nodig
om te voorkomen dat tijdens het later vastdraaien van de karteldopmoer de dek ring en de
pakkingring op de houder worden beschadigd. Monteer de schokbrekercilinder met het bodemventiel in de buitencilinder en vul deze met 350 cm3 schokbrekervloeistof. Laat de zuigerstang
langzaam in de cilinder zakken tot de afstandsbus (oude uitvoering) of de lagerbus (nieuwe
uitvoering) op de cilinder rust. De afstandsbus moet 3-3,5 mm boven de buitencilinder uitsteken, of 2-2,5 mm bij wagens met een serienummer lager dan de boven vermelde nummers.
Draai nu de karteldopmoer met 6-7 m' kg vast.
N.B. Deze dopmoer is bij veerelementen in de oude en nieuwe uitvoering verschillend, terwijl
die bij de oude uitvoering voor en na genoemde serienummers eveneens van elkaar verschillen.
Alleen een dopmoer van de eerste serie van de oude uitvoering kan op een veerelement van
de tweede serie in de oude uitvoering worden gemonteerd.
Verwijder de moer boven op de zuigerstang en de afstandsbus. 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. Smeer het kogel- of naaldlager met Esso
multipurpose-vet H en breng dit op zijn plaats op de steun voor de onderste veerschotel.
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I. stuurhuis;
2.{tandheugel;
3. klemveer;
4. stofhoes;
5. schotelveren ;
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drukring;
kogelcupmoer ;
druktaatsdeksel ;
vulring;
drukveer;
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afstandstuk ;
druktaats;
voorste rondsellager;
moer;
rondselas ;

doorsnede.

7

8

e

16.
17.
18.
19.
20.

I

14

stalen ring;
afdichtring;
flexibele koppelingsschijf;
stalen ring;
bovenste koppelingshelft.
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Schroefveren voorzien van een wit kleurmerk zijn stugger dan die voorzien van een rood merk;
let dus op dat de veren links en rechts met dezelfde kleur zijn gemerkt. Tot september 1962
zijn schroefveren met een uitwendige diameter van 143 mm gemonteerd, nadien met een diameter van 162,5 mmo Bij veerelementen van de eerste serie in de oude uitvoering rust de schroefveer niet direct op de onderste veerschotel, maar op een rubberring. Plaats de veerschotels
op de veer na de rubberstofhoes aan de onderste veerschotel te hebben vastgemaakt; bij een
veerelement in de nieuwe uitvoering wordt de stofhoes aan de karteldopmoer bevestigd.
Monteer de veiligheidsschotel in de juiste stand in de bovenste veerschotel en druk de veer
samen met de veerspanner, waarna het geheel op het veerelement wordt geplaatst. De geheel
uitgetrokken zuigerstang zal hierbij juist door de boring in de veiligheidschotel steken, zodat
de nieuwe moer, met een koppel van 5-6 m'kg, kan worden aangebracht. Deze moer moet na
elke demontage worden vernieuwd. Verwijder de veerspanner en draai het veerelement om
in de bankschroef.
Druk de rubberstofkap op de tapse bout onder aan het veerelement, steek de wieldraagarm,
met de bovenste (kleinste) cups op zijn plaats, op de tapse bout en breng de conus aan. Monteer een nieuwe moer met 4-5 m'kg en borg deze op twee daarvoor bestemde plaatsen. Monteer de onderste nyloncup, de drie verende ringen (om en om monteren) en het opsluitdeksel
met de nieuwe borgveer, of draai het schroefdeksel zover aan tot de kogel bout spelingvrij is
opgesloten.
Monteer als volgt beide delen van de wieldraagarm aan elkaar: Steek op de lagertap van
het voorste deel achtereenvolgens de drukring, een sluitring en een rubber bus en schuif dit
in de boring van het achterste gedeelte van de wieldraagarm. Breng de andere lagerbus met
de sluitring aan en draai de moer met de hand vast. Smeer het kogelgewricht door. 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 is
geplaatst.
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 uitlijnapparaat,
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.
Controleer bij afwijkingen in de voorwielafstelling de onderdelen van de voorwielvering en
wel vooral de rubber lagerbussen 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. Deze spoorstang is hiertoe op een in de tandheugel gemonteerde kogel bout geschroefd. Door nu de borgmoer los te
draaien en de kogelbout in of uit de spoorstang te draaien kan de toespoor op de juiste waarde
worden afgesteld. Eén omwenteling van de kogelbout 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 voorwielafstelling onder Specificaties.
Voorwielnaven: De voorwielen zijn op twee nastelbare kogellagers van ongelijke diameter
gelagerd. De remtrommel is met drie kruiskopschroeven en met de drie wielmoeren 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 remtrommel te verwijderen. Naaf en lagers moeten vóór montage van 100 g vet van de voorgeschreven soort
worden voorzien; vul het naafdopje met 15 g 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 zorgvuldig.
Stuurinrichting:

De stuurinrichting

is van het tandheugeltype;

de speling tussen tandheugel
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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 tand heugel gemonteerde kogelbout geschroefd, de rechter spoorstang is beweegbaar aan een in het andere uiteinde van de
tand heugel geschroefde oogbout bevestigd. Door de kogelbout verder of minder ver in de
linker spoorstang te draaien kan het toespoor nauwkeurig worden afgesteld. In de loop
van de produktie is het aantal tanden op tandheugel en rondsel gewijzigd, en wel vanaf de
serienummers 404-4 025 423 en 404J-4 501 173. Hierdoor werd het aantal stuurwielomwentelingen van aanslag tot aanslag teruggebracht van 4 op 3,75. De stuurkolom is door middel
van een flexibele koppeling met het rondsel verbonden.
Uit- en inhouwen vall het stuur/wis:
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 hel stuurhuis los en neem het stuurhuis tezamen 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
3-4,5 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 spoorstangen 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 de toespoor van de voorwielen af op 2 mm
:l: I I11mdoor de kogelbout 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.
DemolIlage I'all het stuurhuis:
Maak de rechter spoorstang los van de oogbout in het uiteinde van de tandheugel, schuif
de rubber stofhoes op, draai de borgmoer los en draai de oogbout uit de tandheugel. Draai
de borgmoer los, draai de linker spoorstang van de kogel bout, 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 tandheugel uit het stuurhuis na het rondsel te hebben verwijderd.
Maak zonodig de flexibele koppeling los van het rondsel en verwijder de borgveren en het
rondsellager uit het stuurhuis. Klem de tand heugel in de bankschroef voorzien van zachte
bekken en draai de opsluitmoer van de kogelbout los; verwijder de kogelbout, 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.
Atontage en afstelling:
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 80703C
met de opstaande rand naar boven op de tandheugel, gevolgd door de opsluitmoer voor de
kogelbout ; zet de laatste met 4-5 m'kg vast. Druk de stelbeugel terug tegen de opsluitmoer
en zet de klembout vast. Verwijder de opsluitmoer zonder de stelbeugel te verschuiven, plaats
de holle drukring in de boring van de tandheugel en breng daar op de kogelbout met de opsluitmoer aan terwijl een pen door de holle bout wordt gestoken om de drukring te centreren.
Draai de opsluitmoer vast tot de kogelbout vastgeklemd zit en verwijder de pen. Meet met een
94 -

PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968

voelermaat de speling tussen de stelmoer en de opsluitmoer en tel bij deze speling 0,05 mm
op voor het verkrijgen van de vereiste speling van 0,05 ::l::0,02 mm; hiermee is de dikte van
de te monteren vul ring berekend. De vulringen zijn in de diktematen 0,10-0, 15-0,20 en 0,50 mm
verkrijgbaar. 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 tand heugel en monteer de kogelbout 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 98 mm
buiten het stuurhuis uitsteekt, schuif een nieuwe rubber afdichtring 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 as 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 druktaats, tot de onderzijde van laatste zich op 0,2 mm boven het vlak bevindt.
De drukringen 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 druk taats met drukveer en deksel en bevestig de rubberstofhoezen aan
het stuurhuis.
Draai de borgmoer zover op de kogelbout, tesamen met de linker spoorstang, dat de
afstand tussen de moer en de opsluitmoer van de kogelbout precies 24 mm bedraagt, terwijl
de spoorstang in het verlengde van de tandheugel wordt gehouden. Draai de borgmoer nog
niet vast. Draai de oogbout, met de borgmoer, zover in het andere uiteinde van de tandheugel,
tot de borgmoer tegen de tandheugel aanligt en de afstand tussen de borgmoer en het oog
van de oogbout 9,5-11 mm bedraagt. Draai ook deze borgmoer nog niet vast en monteer de
rechter spoorstang met de stuurkogel naar boven gekeerd aan de oogbout. 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 molltage van een stuurkoge/:
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.
Achtenvieh'ering: Door middel van schroefveren, dubbelwerkende hydraulische telescoopschokbrekers en panhardstang voor het opnemen van de zijdelingse krachten. De modellen
stationcar, en familiale break zijn met dubbele, naast elkaar gemonteerde schroefveren uitgerust. De aandrijf- en remkrachten worden opgenomen door de cardanaskoker. Tijdens
produktie zijn de sedans, met uitzondering van het type Confort, tevens van een stabilisatorstang voorzien. Vanaf begin 1965 worden bij de modellen met dubbele schroefveren brugstukPEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 - 95

ken tussen de veren en de wagen bodem gemonteerd ter verkrijging van een betere geluidsisolatie 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.
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.
Achterwielnaven: De achterwielnaven maken deel uit van de steekassen; de naaffiens is op
de steekas geperst, aan de flens zijn de remtrommel en het wiel bevestigd. De steekas is op
een niet-nastelbare kogellager gelagerd.
Remmen, algemeen: Alle 404-modellen behalve een kleine serie aan het begin van de produktie
zijn tot 1965 uitgerust met Twinplex-trommelremmen voor en HCSF-trommelremmen achter.
Behalve de sedan Grand Tourisme, de sedan-Diesel Ln de Commerciales U6 en U6D zijn de
wagens vanaf 1965 voorzien van Thermostable-trommelremmen
voor, welke ook op de in
1965 verschenen Commerciale U6A en vanaf 1967 eveneens op de sedan Grand Tourisme zijn
toegepast. De in 1968 geïntroduceerde 404/8 heeft alleen op wagens met linkse besturing schijfremmen vóór en trommelremmen achter, alsmede een remdrukverdeler en Hydrovac-rem-

Hoofdremcilinder,

I. remvloeistofreservoir
vloeistofniveaucontact
2. drukveer;
3. veerschotel;
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primaire cup;
hoofdremzuiger ;
hoofdremcilinder:
drukpen;
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8. secundaire cup;
9. opsluitplaat;
10. borgveer.

bekrachtiging. Aangezien voor de Thermostable-remmen een grotere remdruk is vereist werd
het remsysteem van de met deze remmen uitgeruste wagens uitgebreid met een Hydrovac- of
Mastervac-remservo, die dient om de op het rempedaal uit te oefenen druk te reduceren. Tevens
werd een hoofdremcilinder met eer grotere diameter gemonteerd, de diameter van de voorwielremcilinders werd vergroot, die van de achterwielremcilinders verkleind en de remvoeringen
achter verbleed. Voor wagens met Thermostable-remmen mag uitsluitend de remvloeistof
Lockheed 43* worden gebruikt.
Hoofdremcilinder:
De hoofdremcilinder is voor het rempedaal op de pedaalsteun gemonteerd
en samengebouwd met het remvloeistofreservoir. Tijdens de produktie zijn verschillende typen
ingebouwd; zie voor de boringdiameter van de hoofdremcilinders onder Specificaties. De
hoofdremcilinders van de wagens met Thermostable-remmen zijn niet voorzien van een restdrukventiel ; dit is in de remleidingaansluiting van de remservo ondergebracht. Wagens met
Thermostable- of schijfremmen voor zijn voorzien van een vlottercontact in de vuldop van
het remvloeistofreservoir en een controlelampje op het dashboard. De hoofdremcilinder kan
worden uitgebouwd door de remleiding daarvan los te maken en de cilinder van de pedaal~teun los te maken; de drukstang blijft aan het rempedaal. Ontlucht het rem systeem na inbouwen van de hoofdremcilinder.

Demontage en mollIage van de hoofdrelllcilinder:
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 ot 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 voor
montage in remolie.
De Twinplex-trommelremmen voor bestaan uit twee enkelwerkende wielremcilinders welke aan de voor- en achterzijde van de remankerplaat zijn gemonteerd. De
remtrommels zijn in het begin van de produktie als een gietstuk uitgevoerd en in diverse modellen gemonteerd; later werden de remtrommels uitgerust met een ingegoten, plaatstalen flens,
terwijl de diameter van 255 mm tot 280 mm werd vergroot. In de loop der produktie zijn
wielremcilinders met verschillende diameter ingebouwd, zie Specificaties.
De HeSF-trommelremmen
achter hebben een dubbelwerkende wielremcilinder, aan de
bovenzijde van de remankerplaat gemonteerd. Tijdens de produktie zijn wielremcilinders met
verschillende diameter ingebouwd en werd de remtrommeldiameter vergroot tot 280 mm, zie
Specificaties.
Bij de Thermostable-remmen zijn de beide enkelwerkende wielremcilinders vervanelen door
dubbelwerkende en zijn de van een sleufgat voorziene einden van de zwevende remschoenen
door geleidepennen gefixeerd. De remschoenen worden aan beide einden met een evengrote
kracht tegen de trommels gedrukt. De Thermostable-remtrommeis
kunnen niet worden
vervangen door trommels van Twinplex-remmen.
Trommelremmen:

Uit- en inbouwen \'an 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 stelnokken 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 verwijder
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
PEUGEOT 404-modellen 1960-1968- 97
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I. terugtrekveer ;
2. wielremcilinder;
3. zuiger;
4. cup;
5. stofkap;
6. drukstuk ;
7. stelnok;
8.. remschoen;
9. centreerveer.

I

Trommelremmen

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

voor, Twinplex.

centreerveer ;
remstelnok ;
remankerplaat;
remschoen;
trekveer;
remzuiger;
cup;
wielremcilinder;
doorboorde tussenplaat ;
drukveer;
remzuiger ;
stofkap.

9

Thermostable-trommelremmen
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voor.

10

11

12

los en verwijder de remschoenen. Reinig vette remvoeringen met een staalborstel. De remvoeringen zijn op de remschoenen geklonken. Voor revisiedoeleinden zijn complete remschoenen
met voeringen leverbaar. Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen.
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 onbeklede langste gedeelte, naar boven, en de
secundaire met het langste onbeklede deel 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 linker- en rechterzijde van de wagen onderling verschillend: verwissel
ze links/rechts niet. Monteer de remschoenen met het omgebogen einde van de remankerplaat
afgekeerd, de bovenste remschoen met dit einde naar voren, de onderste'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. Stel tenslotte de remmen af.

Trommelrem
I.
2.
3.
4.
5.

primaire remschoen;
stofkap;
zuiger;
cup;
drukveer ;

6.
7.
8.
9.
10.

linksachter,

HCSF.

wielremcilinder ;
bovenste terugtrekveer ;
parkeerremhefboom ;
drukstrip ;
stelnok ;

11.
12.
13.
14.

centreerveer;
terugtrekveer ;
parkeerremkabelveer;
parkeerremkabel.
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Wielremcilinders, uit- en inbouwen: Verwijder de remtrommels en de remschoenen zoals hierboven is beschreven. Maak de remleiding bij de achterwielremmen en de remslang alsmede
de verbindingsleiding bij de voorwiel remmen 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.
Demollfage el/ mOl/tage:
Verwijder bij de Twinplex-remcilinders de rubberstofkap en neem de secundaire cup en de
zuiger uit de boring. Wip zonodig de primaire cup uit de groef in de zuiger. 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 remcilinderboringen
zijn door een doorboord metalen plaatje van elkaar gescheiden, dat normaliter niet behoeft
te worden verwijderd. Wip de cup voorzichtig uit de zuigers.
Reinig de onderdelen uitsluitend met spiritus of schone remvloeistof en vervang hetgeen versleten of beschadigd is. Als de cilinderboringen slijtagegroeven of roestplekken vertonen
moet de remcilinder worden vernieuwd.
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage. 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 druk veren
met de grootste diameter naar de zuigers gekeerd te monteren.
Ontluchten van het remsysteem: Verwijder het stofdopje van de ontluchtnippel op de wielremcilinder van het rechter achterwiel, schuif een stukje slang over deze nippel en laat het andere
slangeinde uitmonden in een transparant, half met remvloeistof gevuld potje. Draai de ontluchtnippel een slag los en laat een helper het rempedaal geheel intrappen en langzaam weer
loslaten, hetgeen moet worden herhaald tot de uit de slang stromende remvloeistof geen enkele
luchtbel meer bevat. Draai de ontluchtnippel dicht terwijl het rempedaal geheel ingetrapt is.
Let er gedurende het ontluchten op dat het remvloeistofreservoir met ongebruikte remvloeistof
uit een gesloten blik op peil wordt gehouden.
Herhaal deze handelingen achtereenvolgens bij het andere achterwiel, het rechter- en het linker voorwiel. Na het ontluchten moet het rempedaal "hard" aanvoelen. Monteer de stofdopjes.
Afstellen van de remmen: De voor- en achterwielremmen worden afgesteld door middel van
twee stelnokken met vierkante kop aan de binnenzijde van elke remankerplaat.
Zet de parkeerremhefboom geheel los. Krik de voorzijde van de wagen op en draai een van
beide stelnokken 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 stelnok
op dezelfde wijze te werk en herhaal deze handelingen bij het andere voorwiel.
Het afstellen van de achterwielremmen geschiedt op overeenkomstige wijze; de voorste stelnokken moeten echter in de normale draairichting van het wiel, de achterste stelnokken tegen
de draairichting van het wiel in worden gedraaid.
Afstellell vall de parkeerrem:
Zet de parkeerremhandel geheel los en span de kabels als volgt: Verwijder de scharnierpenm:n
waarmee de gevorkte kabeleinden op de balanshefboom onder de wagen zijn bevestigd en
draai de kabeleinden zover op het draadstuk dat de kabels na montage van de scharnierpennen zijn gespannen, zonder dat de remvoeringen van de achterremmen de trommels raken.
Vrije slag van het rempedaal: De vrije slag van het rempedaal is tijdens de produktie door de
fabriek afgesteld en mag niet worden veranderd.
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Schijfremmen (404/8): De schijfremmen bestaan uit een met bouten op de wielnaaf bevestigde remschijf en een op de fusee bevestigde, uit twee delen bestaande remklauw. 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 evengroot als de oppervlakte van de
grote in de binnenste helft. De zuigers zijn in de boringen afgedicht door een ring welke 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, welke na loslaten van
het rempedaal zijn oorspronkelijke vorm herneemt en de remzuiger over de gemaakte slag
terug beweegt. Als de remzuigers tengevolge van slijtage van de remblokken een grotere
slag maken dan de vervorming van de afdichtringen toelaat, verplaatsen 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. De schijfremmen behoeven dan ook nooit te worden
afgesteld. De beide remklauwhelften, welke met vier bouten aan elkaar zijn bevestigd en door
een uitwendige leiding met elkaar zijn verbonden, mogen nooit van elkaar worden gescheiden.
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10.
J I.
12.

toevoerleiding;
buitenste remklauwhelft ;
remzuiger, wieJzijde;
afdichtingsring ;
stofkap;
geleidepen ;
borgveer ;
stofkap;
remblok;
remzuiger, wagenzijde ;
afdichtingsring ;
binnenste remkJauwhelft.
Schijfrem, voor.

Vervangen mn de remblokken:
N.B. De remblokken moeten worden vervangen als de voeringdikte 2 Olm 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. Schuif een stukje slang op de ontluchtnippel en laat
dit uitmonden in een met remvloeistof gevuld bakje. Verwijder de borgveren en tik de geleidepennen van de remblokken naar de binnenzijde van de wagen uit de remklauw. Draai de
ontluchtnippel een slag los en druk eerst de zuiger aan de binnenzijde en vervolgens de beide
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zuigers aan de buitenzijde in de boringen door een tang op de wand van de remklauw en het
betreffende remblok te plaatsen. Draai de ontluchtnippel dicht en verwijder de slang. Verwijder de remblokken en reinig het inwendige van de remklauw grondig met een droge doek
zonder de stofkappen van de zuigers te verplaatsen; controleer of de remzuigers niet hebben gelekt. Controleer of de remschijf geen slijtagegroeven vertoont. De zijdelingse slingering mag
niet meer dan 0,07 mm bedragen, op ca. 23 mm vanaf de omtrek gemeten. Vervang zonodig
de remschijf.
Montage van de remblokken geschiedt in omgekeerde volgorde van demontage. Let erop
de stofkap van de binnenste zuiger bij het monteren van de borgveren niet te beschadigen.
Vul zonodig remvloeistof bij en trap het rempedaal enige malen in zodat de remblokken zich
zetten. Vermijd de eerste tijd onnodig hard remmen.
Uit- en inbouwen I'an een remschijf:
Krik de wagen op, verwijder het wiel en de naafdop en vervolgens de naafmoer en de borgring. Verwijder de remblokken zoals hierboven is beschreven en maak de remklauw los van
de fusee zonder de remslang los te maken; hang de remklauw op aan de wagen. Trek de wielnaaf/remschijf van de astap. Maak met elkaar corresponderende merktekens op de naaf
en de remschijf en verwijder de bouten waarmee de schijf op de naaf is bevestigd.
Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen. Let op de gemaakte merktekens
en zet de bouten van de remschijf vast met 5.5 m'kg, die van de remklauw met 7 m'kg. Zie
voor Montage en afstellen van de wiellagers blz. 93.
Remdrukbcgrenzer: De remdrukbegrenzer is door middel van een hefboom en een veer met
de stabilisatorstang verbonden en regelt de vloeistofdruk voor de achterwiel remmen overeenkomstig de belasting van de wagen, zodat blokkeren van de achterremmen onder vrijwel
alle omstandigheden wordt voorkomen. De remdrukverdeler is niet nastelbaar.

13

14

Remdrukbegrenzer,
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

opsluit plug met pakkingring;
remdrukverdeler;
afdichtring ;
plug in regelzuiger ;
klep;
afdichtring ;
drukveer van 5;
regelzuiger met twee diameters;
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doorsnede.
9.
10.
11.
12.
13.

afdichtring;
stofkap;
bedieningsarm ;
trekveer;
afgeregelde remvloeistofdruk
remmen;

14. aansluiting voor voorremmen.

naar achter-

Hydrovac-remservo: BÜ de Hydrovac-remservo levert de op het schut bord gemonteerde
hoofdremcilinder de vereiste vloeistofdruk welke door de remservo 1,8 maal wordt versterkt.
De remservo is hiertoe met een werkcilinder uitgevoerd.
Mastervac-remservo: De remservo is tussen het rempedaal en de hoofdremcilinder op de
pedaalsteun gemonteerd en via een slang 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 blÜft. Door het drukverschil
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 bekrachtiging worden geremd tot ook
het vacuüm in de remservo is opgeheven, waarna verder normaal remmen mogelijk is; dit
vereist echter een büna dubbele pedaaldruk. De remservo is geheel onderhoudsvi ij.
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 afgesteld
dat deze 36,5 mm buiten het pasvlak voor de hoofdremcilinder uitsteekt. Aan deze fabrieksafstelling mag niets worden gewijzigd.
Stoplichtschakelaar: De hydraulisch bediende stoplichtschakelaar bij wagens met Hydrovac-remservo is op de voorzijde op de werkcilinder gemonteerd. De mechanische stoplichtschakelaar bij wagens met Mastervac-remservo is op het schut bord boven de hoofdremcilinder geplaatst.
Wielen en banden: Geperst stalen schijfwielen van het fabrikaat Michelin of Dunlop met de
velgmaat 41/" J X 15. De wielmoeren van beide merken wielen zijn niet onderling verwisselbaar. Draai de wielmoeren met 6 m'kg vast. De slingering van het wiel, gemeten aan de velgrand, mag niet meer dan 3 mm bedragen.
De wagens worden geleverd met bandenmaat 165 X 380 (banden met binnenband); de 404
confort met de bandenmaat 155 X 380.
Voor een lange levensduur van de banden is een periodieke controle van de bandenspanning
(koud) en een juiste spo ring van de wielen van het grootste belang. Bovendien moet hierbij de
onbalans van de wielen als slijtage bepalende 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

Elektrische installatie: Merk Ducellier of Paris-Rhöne, 12 Y; negatieve (-) pool aan massa
Zie voor schema's van de elektrische installatie blz. 104, 106, 107, 108 en 109.
Accu: De 12 V, 55 A.h accu is links onder de motorkap gemonteerd. Om oxydatie van de
polen en aansluitingen te voorkomen, moeten deze met vaseline of een zuurvrij vet worden
ingesmeel d. Indien de accu van speciale Areko-poolklemmen is voorzien moeten de hoezen
van de klemmen vóór het aansluiten voor de helft met multipurpose-vet worden gevuld.
De negatieve poolklem is uitgerust met een hoofdschakelaar; door de vleugelmoer twee slagen
los te draaien staat de gehele elektrische installatie stroomloos. Vergeet niet het elektrisch
klokje op gang te brengen nadat de stroom weer is ingeschakeld. Vul de accu uitsluitend bij
met gedistilleerd water en controleer nimmer het vloeistofniveau met open vuur! Accu's die
niet (meer) in gebruik zijn moeten elke 6 tot 8 weken worden opgeladen met een gelijkrichter
om het schadelijke sulfateren van de platen te voorkomen.
Gelijkstroomdynamo : Sinds 1964 wordt een dynamo met kleinere diameter gemonteerd;
deze dynamo kan met het oudere type worden verwisseld mits ook de spanningsregelaar wordt
vervang. De gelükstroomdynamo
heeft twee koolborstels. Indien de wagen van een automatische koppeling is voorzien is een dynamo met drie koolborstels gemonteerd.
PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 -
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Kleurencode

bij figuren

op blz. 104, 106, 106, 107, 108 en 109

25. geel (dimlicht);
41. rood (grootlicht en stoplichten);
57. zwart (achterlichten).
Deze kleurencode is in de schema's aangeduid
met omcirkelde nummers; de niet-omcirkelde
nummers zijn op de kabelaansluitingen
van de
bedrading aangebracht.

Lettercode

A.
ALT.

B.
BFI/BVI.
BFS.
BVS.

CL.
CLI.
CO.
CW.
CWS.
D/LS.
DF.
DI.L.F.
DI.L.R.
DI.R.F.
DI.R.R.
DIS.
DS.
DSW.L.
DSW.R.
DSW-LUS.
DW.
E.
ESO.

Fe.
FG.
FGU.
FP.
FPS.
FPW.
FU.
GEN.

GL.
GS.

H.
HB.
HL.L.
HL.R.
HLR.

voor elektrische

schema's

hij de figuren

Amperèmeter.
Wisselstroomdynamo's.
Accu.
Controlelampje
voor remvloeistof peil/remservovacu üm.
Contact
voor
remvloeistofmveau.
Contact voor remservovacuüm.
Tijdklokje.
Sigaretteaansteker.
Bobine.
Chokecontrolelampje.
Contact voor CW.
Dim-/lichtschakelaar.
Knipperlichtautomaat.
Knipperlicht. links voor.
Knipperlicht, links achter.
Knipperlicht, rechts voor.
Knipperlicht, rechts achter.
Stroomverdeler.
Knipperi ichtschakelaar.
Portiercontact,
links.
Portiercontact,
rechts.
Portiercontact
voor laadruimteverlichting (Familiale).
KnipperI ich tverkl ikkerlicht.
Motorrui mteverl ichting.
Solenoide
voor mengse!verrijking.
Elektromagnetische
ventilateurkoppeling.
Benzinemeter.
Tankvlotterweerstand.
Benzinepomp (wagens met ben.
zine-inspuiting).
Benzinedrukcontact.
Benzinedruklampje.
Zekeringen in-houder.
Dynamo.
Verlichting voor handschoenenkastje.
Schakelaar voor GL.
Claxon.
Claxondrukknop
of -ring.
Koplamp, links.
Koplamp, rechts.
Koplamprelais.

op blz. 104, 106, 107, 108 en 109

HLW.
HM.
HS.
HSR.
ILU.
ILU.R.
IN.
IN.CL.
IN.TG/
FG/V.
IN.SPM.
INR.
INS.
INSR.
IS/STS.
IW.

LL.
LU.

LUS.
LU/LUS.

OL.
OP.
PL.L.
PL.R.
PLS.
SL.L.
SL.R.
SSO/SM.
SSW.
STL.L.
STL.R.
TG.
TGS.
TW/OL.
TWS.
V.
VR.
WI.
WIS.
WRP.

Groot/Hch tverkl ikkerl ich t.
Aanjagermotor.
Schakelaar voor HM.
Lichtsignaalrelais.
Interieurverl ichting/-schakelaar.
Interieu rver Iich tin g/ -schake Iaar,
achter (Familiale).
Instrumentenverl ich t ing.
Klokverlichting.
Instrumentenverlichting
voor
watertem pe ra tuur -/ benzi ne /
voltmeter.
Sne Iheidsmeterver lich t ing.
Reostaat voor instrumentenverlichting.
Inst rumen ten ve r Iic hti ngsch ak elaar.
Schakelaar/reostaat
voor instrumentenverlichting.
On t steki ngs- / startschak e Iaar.
Laadstroomcon trole/am pje.
N ummerplaatverl ichting.
Bagageru im tever Iich tin g.
Schakelaar voor LU.
Bagageru im tever Iich t ing/schakelaar.
o liedrukcontro lelampje.
Oliedrukcontact.
Parkeerlichten, links.
Parkeerlichten, rechts.
Parkeerl ichtschakelaar.
Stadslicht, links.
Stadslicht, rechts.
Startso len 0 ïde/start mot 0 r.
Stoplichtschakelaar.
Stoplicht, links.
Stoplicht, rechts.
Temperatuurmeter.
Temperatuurmeteropnemer
.
Controlelampje
voor watertemperatuur/oliedruk.
Watertemperatuurcontact.
Voltmeter.
Spanningsregelaar.
Ruitewissermotor.
Ruitewisserschakelaar.
Ruststandschakelaar.
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Delllontage,

revisie en lIlolI/age:

Verwijder de poeliemoer en trek de poelie van de 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 veldwikkelingen 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 opgezuiverd. 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 I 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 glaspapier 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 Ol proeflamp op massasluiting en onderbreking. Voor het testen van het anker is
een ankergrommer noodzakelijk. Controleer ook de borstelhouJer 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.
Wisselstroomdynamo: Vanaf begin 1966 worden de modellen 404 met injectiemotor uitgerust met een wisselstroomdynamo van het merk SEV Motorola of Paris-Rhöne, met een
vermogen van 400 W. De wisselstroomdynamo wordt met een afzonderlijke V-riem door de
krukas aangedreven met een verhouding van 1,886. Uit het feit dat de wisselstroomdynamo
reeds bij stationair motortoerental een laadstroom van 20 A geeft blijkt reeds het grote voordeel van dit type dynamo boven de gelijkstroomdynamo. Tevens is de wisselstroomdynamo
door de aard van zijn constructie beter tegen hoge toerentallen bestand. De bijbehorende spanningsregelaar bestaat slechts uit één spoel met een dubbel contact, die de laadstroom van de
dynamo regelt door het magnetisch veld van de rotor te begrenzen.
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, lalen de stroom slechts in één
richting door en houden de stroom in de tegenovergestelde richting tegen. Terugvloeien van de
stroom zodra de motor wordt afgezet is dus niet mogelijk, zodat de automaat 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 gladde sleepringen rusten staan deze in geringe mate aan slijtage
bloot.
Laat eventuele reparaties aan de wisselstroomdynamo uitsluitend door een specialist uitvoeren, die over de nodige kennis en de speciale apparatuur beschikt.

Belangrijke opmerkingen voor wagens met wisselstroom dynamo
I. Zorg voor een goede massaverbinding tussen motor en chassis.
2. Sluit de accuklemmen nimmer verkeerd aan, daar dit de dioden onherstelbaar beschadigt.
3. Wanneer de accu met behulp van een gelijkrichter moet worden opgeladen, dient men eerst
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de accuklemmen los te maken alvorens de gelijkrichter aan te sluiten, om onherstelbare
schade aan de dioden te voorkomen.
4. Laat de motor of de wisselstroomdynamo afzonderlijk nooit zonder aangesloten accu
draaien, daar ook hierdoor onherstelbare schade aan de dioden wordt toegebracht.
5. Zorg er bij vervanging van stroomdraden in het laadcircuit voordat de nieuwe draden
dezelfde lengte en dikte hebben als de oorspronkelijke.
6. Controleer de laadstroom alleen met een volt- of ampèremeter.
Spanningsregelaar: Het nastellen en repareren van de spanningsregelaar
wordt door de
fabrikant afgeraden. Het verdient aanbeveling in geval' van storing een nieuwe spanningsregelaar 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.
Startmotor: De startmotor van het merk Ducellier of Paris-Rhöne is van een startsolenoide
voorzien en heeft een vermogen van I pk. De aan de stuurkolom bevestigde startschakelaar
kan op eenvoudige wijze worden vervangen door een met een stuurslot gecombineerde schakelaar van het fabrikaat Neiman. Een montagehandleiding wordt door de fabrikant bijgeleverd.
Verbind de draden 13 en 20 met de aansluiting + 30, de draad 32 met de aansluiting B (15)
en de draad 46 met de aansluiting D (50).
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 tot
de achterzijde van het rondsel moet bij een Ducellier-startmotor 21 :l: 0,6 mm bedr,gen,
de afstand tussen het pasvlak en de aanslag van het rondsel 37,5 0-1 mm en de afstand tussen
het pasvlak en het uiteinde van de ankeras 62 mmo Bij de Paris Rhöne-startmotor moeten deze
afstanden respectievelijk 21 mm, tenminste 37 mm en 63,5 mm bedragen.
Zie voor het weer bruikbaar maken van een vervuilde of ingesleten commutator en voor het
controleren van de anker- en veldwikkelingen onder Gelijkstroomdynamo. De commutatorisolatie mag echter niet worden uitgesneden.
Zekeringhouder: De zekeringhouder met vier of vijf zekeringen bevindt zich links onder het
dashboard. Zie voor de door deze zekeringen beveiligde stroomverbruikers de zekeringtabel
onder Technische gegevens. Indien een zekering is doorgebrand, moet de oorzaak hiervan
worden opgespoord en verholpen alvorens een nieuwe zekering te monteren.
Elektrisch klokje: Het elektrisch klokje blijft stil staan 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 en worden gelijk gezet.
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 sierring aan de onderzijde los en verdraai de stelschroef boven aan de lamp om de lichtbundel
in verticale richting te verstellen als het een lamp van het merk Marchal of Ducellier betreft
en de stelschroef onder als het een lamp van het merk Cibié is. Voor verstelling 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: Druk het klemplaatje onder aan de reflector
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naar beneden en trek de reflector naar voren en naar beneden. Let bij het monteren van de
reflector op de juiste stand van de twee bovenste klemplaatjes.
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 verbindingsstekker van
de bedrading los en wip de twee klembeugeltjes opzij: neem de gloeilamp weg. Plaats de
nieuwe lamp, met het nokje in de juiste stand, in de reflector en wip de klembeugeltjes 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 vel keer de asymmetrische lichtbundel
te verstellen, en wel door het verstelbare nokje onder in de zitting voor de gloeilamp in de
reflector in de andere stand te verschuiven. Maak hiertoe de reflector los, verwijder de gloeilamp en druk het stelnokje 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 achterlichten
moet het lampglas aan de bovenzijde naar achteren worden losgetrokken.
Gloeilampentabel : Zie Specificaties.

SPECIFICATIES
BENZINEMOTOREN
MOlortypen, 1618 cm3, met carburateur
met benzine-inspuiting
1468 cm3, met carburateur

XC, XC5 en XC6
XC KF, XC KFI en XC KF 2
XB5

Motortypen XC en XE mct carburateur
Cilinderkop:
Klepspeling (koud), inlaat
uitlaat
Klepspeling voor controle kleppendiagram
Kleppendiagram : inlaatklep opent
sluit
uitlaatklep opent
sluit
I) tot 1966
2) vanaf 1966
Hoogle cilinderkop, nieuw
minimaal toelaatbaar
Maximaal toelaatbare afwijking cilinderkoppasvlak
Dikte koppakking, na montage
Zuigers; 3-1agermotoren (mm):
motor met compressieverhouding
motor met compressieverhouding
motor met compressieverhouding

7,4: I
7,5 : I
8,8 : I

Zuigers, 5-lager motoren
motor met compressieverhouding
motor met compressieverhouding
motor met compressieverhouding
Gewichtsindeling, klasse 1

7,6 : I
7,75 : I
8,8 : I

2

3
4

5
6
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0,10 mm
0,25 mm
0,7 mm
0° 30' voor
1)
na
30° 30' na ODP 35°
35° 30' voor
35° vóór ODP
na
4° 30' na BOP 10°
BOP

BDp2)
ODP
ODP
BOP

92,5 :l: 0,15 mm
91,5 :l: 0.15 mm
0,05 mm
1,55 :l: 0,1 mm
afstand zuigerpen
tot zuigerbodem

totale zuigerlengte

43,7
45,9
46,6

77,6
82,9
80,5

44,9
47,6
47,3
591-610 g
611-630 g
631-650 g
651-670 g
671-690 g
691-710 g

78,8
81,6
85,6

Zuigerpennen (rnrn):
Zuigerpendiameter Ie standaardmaat
Ie overmaat
2e overmaat
Radiale zuigerpenspeling

22,005
22,05
22,10
0-0,008

Cilinderkop (XBS):
Verbrandingskamerrui mte
Max. kromheid koppasvlak
Min. toelaatbare cilinderkophoogte
Koppakkingdikte, gemonteerd

57,83cm3 ::l::1
0,05 mm
91,5 ::l::0,15 mm
1,55 ::l::0,1 mm

)
'-0,000
(-0,013
)

Krukas, 3-lagerrnotoren (rnrn):
Hoofdlagertappen,

standaardmaat

diameter

nr. I
nr. 2

Kruktappen,

lengte

59,401-59,416
58,548-58,573
51,166-51,181
49,975--49,991

nr. 3
standaardmaat

38
38
37
38

Krukas S-Iagerrnotoren (rnrn):
Hoofdlagertappen,

diameter

standaardmaat

59,401-59,416
58,548-58,573
57,174-57,189
56,140-56,165
51,166-51,181
49,975-59,991

nr. I
nr. 2
nr. 3

Kruktappen,

nr. 4
nr. 5
standaardmaat

Vliegwiel (rnrn):
Afstand frictievlak tot montagevlak voor druk groepdeksel:
Ie montage 404 tot serienummer
404 DA tot serienummer
404 LD tot serienummer
404 U6D tot serienummer
2e montage vanaf opvolgende serienummers

* In combinatie met koppelingsplaat
** In combinatie met koppelingsplaat

lengte

4104575
3060262
4976443
4902930

)
,
(
)

38

30
38

30
37
30

25,9*

25,5**

met samengedrukte dikte
met samengedrukte dikte

8,1 ::l::0,3
7,7 ::l::0,3

Kleppen XC, XCS, te montage, XC2, XBS, XC KF en KF t (rnrn):
Inlaat
Klepsteeldiameter
Klepkopdiameter
Kleplengte

8,52

Uitlaat

119,36

8,50
33,5
112,03

Inlaat

Uitlaat

8,02
41,5
118,65

8
35,5
112

39

Kleppen, XCS 2e montage, XC KF2 (rnrn):

Klepsteeldiameter
Klepkopdiameter
Kleplengte
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Klepzetels, 404/8, XC, XC5 Ie montage, XC2, XB5, XC KF en KF I (mm):

standaard

boring in cilinderkop
I 0,2 overmaat I 0,5 overmaat

Inlaat 40 \
~~~-

35

J

40,20 }
0,025

:I: 0,025

40,50 }

klepzeteldiameter
standaard

40,146 }
:I: 0,025

I 0,2 overmaat I 0,5 overmaat
40,345)

40,646)

35,32

35,62

:!: 0,025

35,12

35,50

35,20

I
I

f :1:0,025

:I: 0,025

Klepzetelraak vlakbreedte

1,5 mm

Klepzetels, XC5 2e montage (76 pk) en XC KF2 (mm):
Buitendiameter klepzetel, inlaat
uitlaat
Boring in cilinderkop,
inlaat
uitlaat
Klepzetelraak vlak breedte

42,646
37,122
42,50
37,00
1,5

Klepgeleiders (mm):
buitendiameter

boring in cilinderkop

klepgeleiders,
in- en uitlaat

Klepveren (mm):
Vrije veerlengte
Veerlengte belast
Veerlengte belast
Veerlengte belast
Veerlengte belast
Aantal werkzame
Wikkelrichting
Binnendiameter
Draaddikte

standaard

I 0,2maat
over-

0,5 overmaat

standaard

0,2 overmaat

13,79
+0,025

14,2
+0,025

14,5
+0,025

14,02
-0,01

14,29
-0,01

I

met 37,1 :I: 2 kg
met 17,4 :I: 1,2 kg
met 22,7 :I: 1,4 kg
met 8,9 :I: 0,75 kg
windingen

Tuimelaarassen en tuimelaars (mm):
Asdiameter

buifellveer

binnellveer

48,7
33,7 mm
41 mm

42,8

51/2
rechtsom
21,4
3,8

29,7 mm
37 mm
7,5
linksom
14,1
2,8

Radiale tuimelaarspeling

16 -0,016 mm
-0,034 mm
0,016--û,061 mm

Klepstoterstangen:
Lengte, inlaat
Lengte, uitlaat
Max. toelaatbare kromheid

185,4}
219,3 :I: 0,5 mm
0,4mm

Nokkenas (mm):
Lagertapdiameter,
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0,5 overmaat

48}
46 -0,05
44 -0,07

14,59
-0,01

I

Max. toelaatbare
lagertap
Radiale speling
Axiale speling
Noklichthoogte

slingering,

gemeten

op middelste
0,02
0,05-0,1 I
0,05-0,14
6,5

Klepstoters (mm):
Klepstoterdiameter,

standaardmaat
overmaat

24
24,20

Klepstoterlengte

68

Distributiekettingen tandwielen
Aantal tanden, krukastandwiel
Aantal tanden, nokkenastandwiel
Aantal schakels distributieketting
Tandsteek

(mm):
19

38
58
9,525

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

Renault
74 :l: 1
27
50

Klepstoterstangen
(mm):
Klepstoterstanglengte,
inlaat
uitlaat
Max. toelaatbare
kromheid

181, I :l: 0,5
215
:l: 0,5

0,4

Stroomverdeler:
Type
XB5-motor
van 404/8 (vanaf 1968)
Motoren met KF- en KFI-inspuitsystecm
Motoren met KF2-inspuitsysteem
vanaf serienummer
4570001 en 4594001
Vast ontstekingstijdstip
Lichthoogte
onderbrekerpunten
Contact hoek
Ontstekingsvolgorde

Ducellier type 4161 Bof SEV NA 4C
SEV of Ducellicr, type M36

110 voor BOP
0,40 mm

57 :l: 2
0

0

1-3-4-2

Automatische
vervroeging Ie montage (A54):
(Wagens met KF- en KFI-inspuitsysteem)
Centrijitgaalrerl'roegillg

(stroollll'erdelergraden):

Begint bij
20 30'
40
60
80
90
90 50'

500 t./min. (stroot1ll'erdelertoerl'lI)
750 t./min
1000 l./min
12501./min
1500 t./min
1750 t./min
2000 t./min
2250 t./min
25001./min

bij
bij
bij
bij
bij
bij

W 45' bij
Eindigt

bij

Vacuiiml'en'roegillg
Begint bij

Eindigt

bij

110
(strooflll'erdelergraden)

bij
(C25):
bij
bij
bij
bij

30
60
90
120
150
PEUGEOT

mm Hg
mm
mm
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Hg
Hg
Hg
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Automatische vervroeging; Ze montage:
(Wagens met K F2-inspuitsysteem):
Centrifugaahavroeg il/g (sfroolllverde /ergradel/):

500 t./min (sfrooll/I'erde/erfoerel/)
750 t./min
1000 t./min t -L la
1250 t./min r -'1500 t./min)

Begint bij

1

8° 50'
9° 30'
10° 10'
10° 50'
11° 30'

Eindigt bij

1

1750 t./min
2000 t./min
2250 t./min ~ ::l::50'
2500 t./min
2800 t./min

I

Automatische vervroeging (404/8 vanaf 1968) (M48):
Cenfrifugaahervroegil/g

(sfrooll1l'erde/ergradel/):

Begint bij

Eindigt bij

2°
bij
4° 15' bij
6° 30' bij
8° 40' bij
9° 45' bij
WO 10' bij
W 10' bij
IZO 10' bij
13° 10' bij
W 10' bij
W 30' bij

600 t./min (sfrooll/l'erde/erfoerel1)
800 t./min
1000 t./min
1200 t./min
1400 t./min
1500 t./min
1600 t./min ~ ::l::1°
1800 t./min
20Q0 t./min
2200 t./min
2400 t./min
2500 t./min

1

Vacuümvervroeging (sfroolllverde/ergradel/):

Begint bij
1°
2'
3°
4°
5°

bij
bij
bij
bij
bij
25') bij

1I5 mm
148 mm
181 mm
214 mm
247 mm
280 mm
300 mm

I

Hg
Hg
Hg
Hg ::l::1°
Hg \
Hg
Hg

Eindigt bij

cse

Bougies:
XB5, latere montage
XB5, Ie montage
XC5. Ie montage
XC KF 2 tot 1966
vanaf 1967
Elektrodenafstand

Marchal 36 HS of AC P44XL *
Marchal 35 P of AC 44 F*
Marchal 36 P of AC 44 F*
Marchal 35 HS of AC 44 XL**
Marchal GT 34 HD of AC 42 XL
0,6 mm ••

* Lange schacht
** Elektrodenafstand

0,50-0,55 mm

Inspuitpomp en toebehoren:
Merk en type
Toevoerpomp
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Kugelfischer KF, KFI, KF2
AEG-pomp (Elektrisch)

Verstuivers, merk en type
Inspuitdruk
Benzinefilter
Benzinefilterelement

Kugelfischer DLO 20 B
25-30 kg/cm2
Precision Mecanique Labinal
Type CP 15 E
Precision Mecanique Labinal
TypeCI13

Carburateurs:
Merk en type

Venturi
Hoofdsproeier
Mengluchtsproeier
Mengbuis
Acceleratiepompsproeier
Acceleratiepompsproeierbuisje
Stationaire benzinesproeier
Startbenzinesproeier
Startluchtsproeier
Vlottergewicht
Vlotternaald
Merk en type
Venturi
Hoofdsproeier
Mengluchtsproeier
Mengbllis
Acceleratiepompsproeier
Acceleratiepom psproeierbllisje
Stationaire benzine sproeier
Startbenzinesproeier
Startluchtsproeier
Vlottergewicht
Vlotternaald

Solex 32 PBICA
XB2, XB5
XC, XC5
Ie mOllIage
25
130
170
19
45
50
50

24

122,5
175
19

45
50
50
110 (404/8

105)

5,5
5,7 g

1,70 mm

5,7 g
1,70 mm

Solex 34 PBICA
XC5 2e molllage

26
137

170

28
45
50
45
110
6,5
5,7 g

1,70mm

Merk en type

ZenirJz 34 WIM
XB5 (gemonteerd in 404/8)

Venturi
Hoofdsproeier
Mengluchtsproeier
Mengbuis
Stationaire benzinesproeier
Stationaire luchtsproeier
Acce1eratiepompsproeier
Vlotternaald
Vulring onder vlotternaald

26
135
100
D

100
150
50

1,75 mm
1,7

PEUGEOT
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DIESELMOTOREN
Cilinderblok:
Boringdiameter
Boringdiameter
Ie cilinder
Cilinderbussen

Merkleken

XD 88
XD 85
101 en 94 mm
100 en 93 mm
100,2 mm
99,2 mm
aan de vliegwielzijde

voor cilinderbussen
voor pakkingring

lvlaatk/asse, ;n mm

:

XD 88

XD 85

op cilinderbussen

I merkstreep
aan de onderzijde of letter A aan
bovenzijde
2 merkstrepen
aan de onderzijde of letter Baan
bovenzijde
Hoogte van boven het cilinderblok
uitstekende
deel
van de cilinderbussen,
zonder pakkingring
Diameter van de kraag
Buitendiameter
van cilinderbllssen,
boven
onder
Plaatsen waar binnendiameter
van de cilinderbllssen
wordt gemeten, in de richting van de merktekens

85,00-85,02

88,00-88,02

85,02-85,04

88,02-88,04

O,03-D,07 mm
104,713-104,800
mm
97,8-98,2 mm
92,065-93 mm
op 25, 86 en 163 mm vanaf
rand

onder-

Zuigers:

maalk/asse A

XD 85-molor
Nominale zuigerdiameter
Zuigerdiameter,
evenwijdig aan zuigerpen gemeten,
2 mm boven onderrand
61 mm boven onderrand
Zuigerdiameter,
haaks op zuigerpen gemeten,
75 mm boven onderrand
94 mm boven onderrand

Nominale
zuigerdiameIer
Zuigerdiameter,
evenwijdig aan zuigerpen gemeten,
2 mm boven onderrand
61 mm boven onderrand
Zuigerdiameter,
haaks op zuigerpen gemeten,
75 mm boven onderrand
94 mm boven onderrand
Zuigerhoogte,
beide motortypen
Diepte van uitsparing in zuigerbodem
Zuigerspeling
in cilinderbus,
onderaan de zuigermantel gemeten, haaks op zuigerpen
Maximaal toelaatbare
zuigerspeling
Maximaal toelaatbaar
gewichtsverschil
van zuigers
onderling in een motor
Hoogte van zuigerveergroeven
; bovenste groef
2e en 3e groef
onderste groef
Zuigerveren:
Hoogte van zuigerveren,
] 18 -

compressieveren
olieveer

PEUGEOT 4Q4-modellen,
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84,92 mm

84,90 ::!: 0,005 mm
84,84 ::!: 0,01 mm

84,92 :!:: 0,005 mm
84,86 :!:: 0,01 mm

84,76 ::!: 0,015 mm
84,61 ::!: 0,015 mm

84,78:!:
84,63:!:

maatk/asse A

XD 88-motor

maatk/asse B

84,90 mm

87,90 mm

0,015 mm
0,015 mm

moa Ik/osse B
87,92 mm

87,90 ::!: 0,005 mm
87,86 ::!: 0,01 mm

87,92 ::!: 0,005 mm
87,88 :!:: 0,01 mm

87,73 :I: 0,015 mm
87,57 ::!: 0,015 mm
95 mm
3,35 mm

87,75 :I: 0,015 mm
87,59 :!:: 0,015 mm

0,095-0,125
0,12 mm

mm

5 g
1,925-2,090 mm
1,950-2,070 mm
4,47-4,55 mm

1,99-2,02
4,49-4,52

mm
mm

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

3,58-3,82 mm
0,30-0,45 mm
1,170-1,560 kg

Ujlex-oliel'eren:
Hoogtespeling in groef, Ie segment
2e segment
gegroefde ring
ZlIigerpennen:
Lengte van zuigerpennen
Diameter van zuigerpennen, standaardmaat,
wit gemerkt
zwart gemerkt
Ie overmaat, rood gemerkt
2e overmaat, groen gemerkt
Speling van zuigerpennen:in zuigers
Drijfstangen en drijfstanglagers :
Lengte van drijfstangen, hart op hart
Grondboring voor drijfstanglagerschalen
Grondboring voor zuigerpenbus
Breedte van drijfstangvoet
Breedte van drijfstangkop
Radiale drijfstanglagerspeling
Axiale drijfstanglagerspeling, minimaal
maximaal toelaatbaar
Overmaat drijfstanglagerschalen
Binnendiameter van zuigerpenbussen na ruimen
Buitendiameter van zuigerpenbussen, standaardmaat
overmaat
Drijfstanggewicht
Klasse-indeling naar gewicht
Gewichtsverschil tussen klassen onderling
Gewichtsverschil tussen drijfstangen onderling in
één motor, nieuw
Maximaal toelaatbaar bij reparatie
Krukas en hoofdlagers :
Lengte van hoofdlagertappen,

Ie
2e
3e
5e

tap
en 4e tap
tap
tap

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

71,7-72 mm
27,997-28,00 mm
27,994-27,997 mm
28,05 mm
28,10 mm
0-0,006 mm

150 :l:: 0,025 mm
53,695-53,708 mm
30,950-30,975 mm
35,9{}-35,95 mm
29,9-30,1 mm
0,051-0,092 mm
0,10 mm
0,25 mm
0,30-0,50-0,80 mm
28,007-28,02 mm
31,00 mm
31,30 mm
0,901-1,200 kg
van I tot 5 en A tot Y
4g
maximaal 5 g
50 g

38,4-38,6 mm
30,4-30,6 mm
37,76-37,78 mm
34,55-34,85 mm
36,0-36, I mm
54,994-55,009 mm
0,3-0,5-0,8 mm
50,0-50,016 mm
0,3-0,5-0,8 mm
29,8 mm
21,8 mm

Lengte van de kruktappen
Diameter van hoofdlagertappen, standaardmaat
Ondermaten
Diameter van kruktappen, standaardmaat
Ondermaten
Lengte van de hoofdlagerschalen, Ie, 3e en 5e tap
2e en 4e tap
29 mm
Lengte van de drijfstanglagerschalen
0,052-0,098 mm
Radiale krukasspeling
0,08-0,29 mm
Axiale krukasspeling
Dikte van halve drukringen voor axiale krukasspeling,
2,30-2,33 mm
Standaardmaat
2,50-2,53 mm
Overmaat
PEUGEOT 404-modellen, 1960-196(-
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Maximaal toelaatbare slingering van de hoofd.
lagertappen : t.o.v. beide voorste tappen
t.o.v. beide achterste tappen
Maximaal toelaatbare coniciteit hoofdlager- en
kruktappen
Maximaal toelaatbare ovaliteit van hoofdlager- en
kruktappen
Diameter van astap voor krukaspoelie
Lengte van astap voor krukaspoelie
Maximaal toelaatbare onbalans,
gemeten bij de voorste hoofdlagertap
gemeten bij de achterste hoofdlagertap
Vliegwiel en starterkrans :
Diameter van vliegwiel
Vanaf serienummer 4975302 bij LD
en 4900892 bij U6D
Diepte van vliegwiel, XD 85-motoren
XD 88-motoren
Maximaal toelaatbare onbalans van vliegwiel
Proefdruk ter controle van montage starterkrans, aan
de omtrek en in radiale richting uitgeoefend

0,02 mm
0,03 mm
0,Ql mm

0,07 mm
29,087-30,0 mm
54,3-54,7 mm
140 mm'g
70 mm'g

275 mm
282 mm
25,9 mm
25,5 mm
140 mm'g
500 kg

Nokkenas:
41,925-41,950 mm
Diameter van lagertappen
26mm
Lengte van de lagertappen, voorste tap
middelste en achterste tap 20mm
0.05-0,15 mm
Axiale nokkenasspeling
6,073-6,173 mm
Lichthoogte van de nokken
Tussentandwiel van distributie:
Radiale speling van tandwiel op as
Maximaal toelaatbaar
Axiale speling van tandwiel
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

0,014-0,040 mm
O,IOmm
0,05-0,35 mm
30,950-30,975 mm
28,007-28,020 mm
31,00 mm
31,30 mm
27,96-28,09 mm
30,4-30,5 mm

Kleppendiagram :

XD 85, Ie molltage

XD 85, 2e montage en XD 88

Inlaat opent
Inlaat sluit
Uitlaat opent
Uitlaat sluit
Theoretische klepspeling

9° voor BOP
35° na ODP
4(,0 voor ODP
)20 na BOP
0,8 mm

)20 voorBDP
40° na ODP
56° voor ODP
)20 na BOP
0,9 mm

K:lepstoters en klepstoterstangen:
Diameter van klepstoterboringen in cilinderblok
Buitendiameter van klepstoters, standaardmaat
overmaat
Speling van klepstoters in boringen
Lengte van klepstoterstangen, tot juni 1965
vanaf juni 1965
Diameter van kJepstoterstangen, alle modellen
120 -
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24,00-24,03 mm
23,95-23,96 mm
24,15-24,16 mm
0,04-D,09 mm
247,2-248,2 mm
246,2-247,2 mm
6,45-6,65 mm

Cilinderkop:
Hoogte van cilinderkop
Maximaal toelaatbare
onzuiverheid
van pasvlak
Maximaal toelaatbare
kromheid van het pasvlak
Diameter van de kraag van de verbrandingskamers
Buiten het cilinderkoppasvlak
uitstekende
deel van
verbrandingskamers,
maximaal toelaatbaar
Diepte van boring voor verbrandingskamers
in cilinderkop
Buitendiameter
van klepzetels
Inlaat,
standaardmaat
Ie overmaat
2e overmaat
Uitlaat,
standaardmaat
Ie overmaat
2e overmaat
Perspassing van klepzetels in cilinderkop,
Inlaatklepzetels
Uitlaatklepzetels
Klepzetelhoek
Breedte van het klepzetelraakvlak,
maximaal
Bovenste verloophoek,
inlaatklepzetel

Klepkopdiameter,

18,5-18,7 mm
XD 85
45,01 mm
45,21 mm
45,51 mm
36,01 mm
36,21 mm
36,51 mm
0,121--0,196
0,097-0,172
45°
2,2 mm
15°

mm
mm

13,97-14,995 mll1
14,2-14,225 Il1m
14,5-14,525 mm

55 mm
8,52-8,542

mm

28 ::!:: 0,5 Il1m
XD 85
XD 88
116,25 mm
116,25 mm
. 8,473-8,495
mm
8,453-8,473
Il1m
38,5 Il1m
40,5 mm
31,5 mm
33,5 mm
45°
2,2-2,5 mm
3,30 mm
0,025--0,069 mm
0,045--0,089 mm
0,20 mm
0,75-1,15 mm
1,15 mm

inlaat
uitlaat

Maximaal toelaatbaar,
in- en uitlaat
Afstand van klepkoppen
tot cilinderkoppasvlak
Maximaal toelaatbaar
Maximaal toelaatbare
materiaalafname
van
klepsteeleinde
Klepspeling,
bij koude motor, inlaat
uitlaat

0,1 mm
0,15 mm
0,25 mm

XD 85

Klepveren:

binnenste veren
6

XD88
42,01 mm
42,21 mm
42,51 mm
38,01 mm
38,21 mm
38,51 mm

boring in cilinderkop

inlaat
uitlaat
inlaat
uitlaat

Klepzittinghoek
Breedte van klepzittingraakvlak
Maximaal toelaatbaar
Speling van klepsteel in klepgeleider,

Aantal werkzame
windingen

0,03 mm

buitendiameter

Klepgeleiders

14,05-14,06 mm
Standaardmaat
14,279-14,29 mm
Ie overmaat
14,579-14,59 mm
2e overmaat
Lengte van klepgeleiders
Boringdiameter
van klepgeleiders
Afstand van onderzijde van klepgeleiders
tot
cilinderkoppasvlak,
na inpersen
Kleppen:
Kleplengte
Klepsteeldiameter,

89,85-90,15
mm
0,1 mm
0,2 mm
35-35,03'
mm

XD 88

buitenste t'eren

binnenste veren

4,1

6
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Windingsrichting
Draaddiameter
Vrije veerlengte
Veerlengte, belast
Veerlengte, belast
met 15 kg
met 37 kg
met 15,5 kg

linksom
2,4 Olm
35,46 Olm
15,5 Olm

linksom
2,4 Olm
35,5 Olm
15,5 Olm

rechtsom
4
Olm
38,76 Olm
43,2 Olm

Kleptuimelaars en kleptuimerlaaras:
Diameter van kleptuimelaaras
Radiale speling van tuimelaars op de tuimelaaras
Axiale speling van de buitenste kleptuimelaars
Dikte van de vulringen voor afstelling van axiale
speling
Boring van kleptuimelaarassteunen
Boring van centrale assteun

rechtsom
3,8 Olm
39,06 Olm
37
Olm
33 ::l:0,5 Olm
24 ::l: 0,5 Olm

20 Olm

15,984-15,966
O,Ol6--{),061
0,25-0,35

XD 88 (Olm)
18,984-18,966
0,02--{),074
0,10

1,2- 1,6 en 2
15,988-16,015
15,984-15,966

18,988-19,012
18,984-18,966

XD 85 (Olm)

Oliepomp:
Aantal tanden van oliepomptandwielen,
vroegere montage
latere montage
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

0,05-0, I0 Olm
0,10-0,20-0,50 en 1 Olm
ca. 0,8 kg/cm"
ca. 3,0 kg/cm"

Brandstofpomp; algemeen
Volgorde van inspuiting
Draairichting
Moment van inspuitbegin, Silto en Bosch
Rot()- Diesel

1-3-4-2
rechtsom
13° 30' voor BDP
21° voor BDP

8
6

Type Si/ta:
Afgeregeld motortoerental, onbelast
Maximale vervroeging
Druk op regelbus
Verplaatsing van regelbus
Lichthoogte van pompplunjer
Opbrengst van tandwielpomp

ca. 1300 t./min
ca. 8° 30'
1-12 kg/cm"
ca. 1 Olm voor 1°
3 Olm
ca. 50 (/h

Type Bosch:
Afgeregeld maximumtoerental van de motor
Maximale vervroeging
Druk van schoepenpomp, maximaal
Ontluchtnippel
Verplaatsing van de regelplunjer, bij 1000 t./min
1500 t./min
2000 t./min
2200 t./min
Begin van vervroeging
Opbrengst per 1000 plunjerslagen

4000 of 4500 t./min
r45'
8 kg/cm"
Op achterste aansluiting van filter
1,4-2,5 Olm
5,4-6,3 Olm
9,5-10 Olm
11-12 Olm
670-830 t./min
14-18 cm3

Type Rota-Diesel
Moment van inspuitbegin
Druk van excentrische rotorpomp, maximaal
122 -
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21° voor BDP
ca. 5 kg/cm"

Verklaring van codering
4,S5/27 /1000/2/3,400
Beide eerste nummers
Tweede nummer
Derde nummer
Vierde nummer

op pomp,

bijvoorbeeld
motortype
pompopbrengst
in mm3 per slag
bij toerental van pomp.
plaatsing van regulatellrveer
in gaten:
1= 1/1,2 = 1/2,3 = 1/3,
4 = 2/1, 5 = 2/2, 6 = 2/3,
7 = 3/1, S = 3/2, 9 = 3/3.
van boven naar beneden.
afgeregeld motortoerental,
onbelast

Nummering
van de gaten voor veer
Laatste nummer
Verstuivers:

MotorelI XD 85 met brandstofpomp type Silto:
Verstuivertype
Inspuitdruk
Verstuiverhouders,

PM-OGD
211 Dof OGD
120 ::l::5 kg/cm2
PM BP 36 K 334/02

type

230

MotorelI XD 88 met brandstofpomp type Silto of Bosch:
Verstuivertype
Inspuitdruk
Verstlliverhouders,

Bosch DN/OSD-210
115 ::l::5 kg/cm2
Bosch KB 35SD 535/4

type

Motoren XD 85 en 88 met brandstofpomp type Rota-Diesel:
Verstuivertype
Inspuitdruk
Verstuiverhouders,

RDN 12 SD-6236
140 ::l::5 kg/cm2
RKB 35 S 511S

type

Hoofdbrandstoffilter
:
XD S5- en SS-motoren
met brandstofpomp
type Silto
Filterelement
XD SS-motoren met brandstofpomp
type Bosch
Filterelement
XD S5- en SS-motoren
type Roto-Diesel
Filterelement

PM.Bosch CP 30 A
C 112 Ref CGM-569
Bosch FJ DHN 542
Bosch FJ SJ 27S2Z
Ref CG M SN 5S9

met brandstofpomp
CA V 7111-296
Ref CGM SN 573

Gloeibougies :
Merk en type
Werkspanning
Voorschakelweerstand

Bosch KE/GS
10,5 V
Bosch SHW-J

Koelsysteem:
Openingsdruk
van overdruk/onderdrllkventiel
radiateurvuldop
Kooktemperatuur
van koelvloeistof

AIO/I
7 H 12 Z

in
280 g/cm2
107°C

Thermostaat:
Openingstemperatuur,
Openingstemperatuur,

XD S5-motoren,
(no. 1343)
XD SS-motoren,
(no. 1372)
geheel geopend bij

78 ::l:: 1° C
72 °C
79°C

Velltilatenr:
Aantal

bladen

6
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Uitschakeltemperatuur
(ventilateur
magnetische
koppeling)
1nschake1temperatuur
Luchtspleet
van koppelingsnaaf

met elektro66,5-70°C
81-83,5 °C
0,35~,40
mm

AANTREKKOPPELS

Hoofdlagerkapbouten
Drijfstangbouten
Krukaspoeliemoer
Drukgroepbouten
Vliegwielbouten
Cilinderkopbouten
In- en uitlaatspruitstuk
Kleptuimelaarassteunen
(behalve buitenste)
Buitenste kleptuimelaarassteunen
Aansluiting
op oliepompdeksel
Waterpompas
Ventilateuras
Gloeibougies
Verstuiverhollderflenzen
Aansillitmoeren
van brandstofdrllkleidingen
Verstllivermoeren
Brandstofpomp
op distriblltiegrondplaat
Brandstofpomp
op tllssenplaat

Cm'kg)

10
6
17
l,S
5,75
7,5
2-2,5

5
1.75-2,25

4-5
3,5

3-4
4,5
2
2,5

6-7
2,5

2

TRANSMISSlE
Koppeling:
Drllkgroep,

type XD 85-motoren
XD 88-motoren
Afmetingen
van koppe1ingsvoering
Koppelingsdruk,
gemiddeld
Aantal drukgroepveren
Aantal demperveren
Dikte van koppelingsplaat,
tot eind april 1963
vanaf eind april 1963
Dikte van koppelingsplaat
met voering, belast,
tot eind april 1963
vanaf eind april 1963
Vrije slag van het koppelingspedaal
Type
Merk en type, XC, XC5, XC KF en XC KFI
XC KF2
XB, XC6 en XC KF2
Drukgroep.
typen PKSC 14 en 15
type 215 D
Merk en type koppelingsplaat
Afmetingen
voering
Druklager,
typen PKSC 14 en 15
type 215 D
Diepte van vliegwiel, gemeten vanaf pasvlak
najuli 1961
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PKSC 12
PKSC 14
215 X 145 mm
450 kg
9
6
1,3 mm
I mm

8,1 :l: 0,3 mm
7,7 :l: 0,3 mm
15-20 mm
enkelvoudige,
droge
Ferodo, PKSC 14
Ferodo, PKSC 15
Ferodo, 215 D
met 9 druk veren
met diafragmaveer
Ferodo, "Dentel"
145 x 215 mm
koolring
kogellager
25,9 :l: 0,1 mm
25,5 :l: 0,1 mm

plaatkoppeling

Koppelingsbediening,

uitgezonderd type 215 D
type 215 D
Vrije slag koppelingspedaal, alleen bij mechanisch
bediende koppeling
Boring hoofdcilinder
Boring werkcilinder
Vloeistof

28,6 mm
Lockheed 55

Automatische koppeling:
Merk en type
Stroomverbruik
Gewicht poeder
Minimaal toelaatbare lengte koolborstels
Type bijbehorende dynamo (met 3 borstels)
spanningsregelaar
Minimaal toelaatbare lengte derde koolborstel

Jaeger, IX B
4,5-5 of 5-5,5 A
115 g
9mm
Ducellier 7229 G
Ducellier 8 198 A
12mm

Versnellingsbak:
Type, tot najaar 1967
vanaf najaar 1967
Aantal uitvoeringen C3-bak
C3-bak, diktematen vulringen voor achterste
hoofdlager
axiale speling tandwiel 2e versnelling
tandwiel 3e versnelling
BA7-bak, maximaal toelaatbare afwijking van pasvlakken van koppelingshuis
diktematen van op priseas te monteren
vulringen
diktematen van tussen gekraagde lagerbus en hoofdaslager te monteren
vulringen
maximaal toelaatbare ongelijkheid
pasvlakken van carterhelften
diktematen vulringen voor voorste
torentandwiellager
Cardanas:
Lengte cardanaskoker,

tot september 1964
vanaf september 1964
Inwendige diameter cardanaskoker
Breedte middenlager, eerste uitvoering
tweede uitvoering (1961)
Lengte cardanas
Dikte cardanas, eerste uitvoering
tweede uitvoering (1961)
Achterbrug :
Typen
Afmetingen worm en wormwiel,
1964, diameter wormwiel
afstand hart worm tot
Afmetingen worm en wormwiel,
1964, diameter wormwiel
afstand hart worm tot

mechanisch
hydraulisch
30-35 mm
19 mm

C3
BA7
3 (A, Ben C)
1,90- 2,00 en 2, I0 mm
0,3-0,6 mm
0,3-0,6 mm
0,10 mm
0,15-0,20-0,25-0,30

en 0,35 mm

0,15-0,20-0,25 en 0,50 ml11
0,02 111111
2,25-3,25 mm, oplopend met 0,05 m

1751,5 mm
1747,5 mm
75,80 mm
53 ml11
62111m
1686,5 mm
31 mm
37 mm

wormaandrijving
kroonwiel

of pignonj

vóór september
hart wormwiel
na september
hart wormwiel

162,5 mm
95,25 mm
170,62 mm
101,6 mm
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Vereiste druk voor montage van opsluitring op
steekas
Tandspeling pignonjkroonwiel

900-1100 kg(cm~
+ 0,05
0,20 _ 0,02 mm

CHASSIS
Voorwiel vering :
Verentabel (in

/1//1/)

Doorvering I
per 100 kg I

I geel(1 blauw of
I rood merk
I wit(1 rood of
I wit merk
I geel/ I groen merk
I blauw /1 groen
merk
2 witte merken
2 rode merken
2 blauwe merken
2 gele merken
I blauw/I geel merk
I wit(1 blauw merk
Inhoud schokbreker

Lengte
onbelast

Uitwendige
diameter
(onderzijde)

44

143

316 -327

182 -187

44
34

143
143,25

327 -338
281,5-292,5

187 -192
179,5-184,5

34
80
80
100
100
85
85

143,25
162,5
162,5
162
162
162,35
162,35

292,5-303,5
442,5-457,5
457,5-472,5
496,5-511,5
511,5-526,5
459,25-474,25
474,25-489,25
350 cm3

184,5-189,5
198 -203
203 -208
188,5-193,5
193,5-198,5
199 -204
204. -209

Vool'wielafstelling:
Wielvlucht (carrossage, camber)
Fuseelangshelling (chasse, caster)
Fuseedwarshelling (angle de pivot, kingpininclination)
Toespoor (pincement, toe-in)
Maximale wieluitslag (theoretisch)
Uitslag binnenste wiel van 20°, uitslag
buitenste wiel
Uitslag buitenste wiel van 20°, uitslag
binnenste wiel

9° 50' == 10'
2::1:: I mm
35°

18° 30'

Stuurinrichting:
Type
Eerste uitvoering, aantal tanden rondsel(tandheugel
overbrengingsverhouding
aantal omwentelingen stuurwiel
Latere uitvoering, aantal tanden rondsel/tand heugel
overbrengingsverhouding
aantal omwentelingen stuurwiel
Draaicirkel
Speling kogel bout in tandheugel
Diktematen vulringen voor afstelling van deze
speling
Diktematen vulringen voor afstelling druktaais
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)

tand heugel
6/25
20: I
4

8/30
18,6 : 1
3,75
ca. 10 m

0,05 ::I::0,02 mm
0,10-0,15-0,20 en 0,50 mm
0,10-0,20 en 0,50 mm

Achterwieh'ering:

Verentabel (in mm)
Kleurmerk

1 blauw merk
I geel merk
I groen merk
2 groene merken
I blauwen
I rood
merk
I geel en I rood
merk
I blauw merk
I geel merk

Doorvering
per 100 kg

Uitwendige
diameter
(onderzijde)

52

52

133
133
133
133

400
415
395
410

46

133

391,5-

46
52
52

133
133
133

52
52

Lengte
belast
met 318 kg

Lengte
onbelast

-

415
430
410
425

245
250
240
245

-

250
255
245
250

402,5

251

- 256

402,5- 413,5
389 - 400
400 - 411

256
230
235

- 261
- 235
- 240

Lengte belast
met 230 kg
I rood en I wit
merk
I blauwen
I geel
merk
I rood merk
1 wit merk

92

120,7

416,5-

431,5

214,5-

92

120,7
121,25
121,25

431,5398,5413,5-

446,5
413,5
428,5

219,5- 224,5
236 - 241
241 - 246

75

75

219,5

Veertabel I'oor dubbele veren (ill m/ll)
Kleurmerk
1
I
2
2

geel en 1 groen merk
blauwen
1 groen merk
blauwe merken
gele merken

Doorvering

per 100 kg

Lengte

34

belast met 318 kg

179,5184,5187 192 -

34
34
34

184,5
189,5
192
197

Remmen:

Hoo/l/remcilinder:
Diameter
404
met
404
404
404
404
404
404

van cilinderboring,
404 L, U6, LD, U6D,
D, DA, en sedans, cabriolets en coupés
Thermostable-remmen
voor
vanaf serienummer
5100001,
J vanaf serienummer
4535001,
KF vanaf serienummer
4570001,
C vanaf serienummer
4498001,
C. K F vanaf serienummer
459400 I,
L vanaf serienummer
4855001

25,4 mm
22 mm

31,75 mm

Trommelremmell; 1'00r:
Remtrommeldiameter,
Twinplex-remmen,
Ie montage
Sedans met benzine-inspuiting,
cabriolet en
coupé, vanaf begin produktie
404 vanaf serienummer
4388566,
404 J vanaf serienummer
4526884,
404 DA vanaf serienummer
3060543

255 mm
280 mm

280 mm

PEUGEOT
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Remvoering, type
afmetingen, 1e montage (255 mm)
2e montage (280 mm)
Remtrommeldiameter, Thermostable-remmen
Remvoering, type
Break en 404 L
alle overige modellen
afmetingen
Diameter van wielremcilinders, Twinplex-remmen
404 tot serienummer 4012423 en van
serienummer 4388566 tot 5057593,
404 J tot serienummer 4500312 en van
serienummer 4526884 tot 453000 I,
404 KF tot serienummer 4569999,
404 C tot serienummer 4497999,
404 C.KF tot serienummer 4593999,
404 D van serienummer 4600052 tot 4609342,
404 DA vanaf serienummer 3060543
404 van serienummer 4012424 tot 4108664,
404 J van serienummer 4500313 tot 4504085,

Ferodo 4 Z
253 x 60 x 5
253 X 65 X 5
280 mm
Ferodo 762
Ferodo 761 B
269 X 65 x 7

2 X 28,575 mm
X
X

404
404
404
404
404
404
404
404

van serienummer 4108655 tot 4388565,
J van serienummer 4504086 tot 4526883,
D tot serienummer 4600051,
DA tol serienummer 3060542;
LD tot serienummer 4981019;
L tot serienummer 4854909;
U6 tot serienummer 4745998;
U6D tot serienummer 4909572.

404
404
404
404
404
404
404

vanaf serienummer 5057594,
J vanaf serienummer 4530002,
D vanaf serienummer 4609343,
L vanaf serienummer 4854910,
LD vanaf serienummer 4981020,
U6 vanaf serienummer 4745999,
U6D vanaf serienummer 4909573

Thermostable-remmell :
404 vanaf serienummer 5100001,
404 J vanaf serienummer 453500 I,
404 KF vanaf serienummer 4570001,
404 C vanaf serienummer 4498001,
404 C. KF vanaf serienummer 459400 I,
404 L en Break vanaf serienummer 4855001,
Trommelremmell: achter:
Remtrommeldiameter, Ie montage
Remvoeringen, type
wagens met Twinplex-remmen voor
wagens met Thermostable-remmen voor
afmetingen, 1e montage,
Twinplex-remmen voor
2e montage,
Twinplex- of Thermostable remmen
voor
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28,575 mm
31,75 mm

2 x 30 mm voor remleidingen
4,85 x 6,35 mm

2 x 30 O1mvoor remleidingcn
3,34 X 4,76 mm

2 x 34, 9 ml11dubbelwerkcnd.

255 mm
Ferodo 4 Z
Mintex M 35
I x 254 x 35
I x 220 x 35
I x 254 x 45
1 x 220 x 45

x
x
x
x

5
5
5
5

11101
111111
mm
11101

Remtrommeldiameter,
2e montage
Remvoeringen,
type
afmetingen,

280 mm
Minlex M 35
1 x 254 x 50 x 5 mm
I X 220 x 50 X 5 mm

Diameter van wielremcilinders,
sedans en cabriolet met Twinplex-remmen
voor,
404 tot serienummer
5057593,
404 J tot serienummer
4530001,
404 KF tot serienummer
4569999,
404 D tot serienummer
4609342,
404 C tot serienummer
4497999,
404 C.KF tot serienummer
4593999

25,4 mm voor remleidingen
4,85 x 6,35 mm

sedans met Twinplex-remmen
voor en remleidingen
404 vanaf serienummer
5057594,
404 J vanaf serienummer
4530002,
404 D vanaf serienummer
4609343

3,34 x 4,76 mm

25,4 voor remleidingen

3,34

X 4,76

mm
combi-wagens
met Twinplex-remmen
voor,
404 L tot serienummer
4854909,
404 LD tot serienummer
4981019,
404 U6 tot serienummer
4745998,
404 U6D tot serienummer
4909572
wagens van na genoemde serienummers
met
remleidingen
334 x 476 mm
404 L en Break met Thermostable-remmen
voor

Remmen,

28,575 mm
28,575 mm
17,5 mm

404/8:

Schijfremmen:
Remschijfdiameter
Maximaal toelaatbare
slingering van de remschijf,
op 23 mm van de omtrek gemeten
Diameter van de buitenste remcilinders
Diameter van de binnenste remcilinder
Remvoering,
type
Minimaal toelaatbare
dikte van de remvoering

277 mm
0,07 mm
33,9 mm
48,1 mm
MS 414, Albex
2mm

Trommelremmen:
Remtrommeldiameter
Maximaal toelaatbaar,
na opzuiveren
Remvoeringen,
type
afmetingen

255 mm
256 mm
Mintex MT 35 P
I x 240 x 46 x 5, I x 192 X 45

Diameter

20,6 mm

x 5
van de wielremcilinder

Wielen en banden:
Merk wielen
Type, Michelin
Dunlop
Velgmaat
Maximaal toelaatbare
Soort banden

slingering

velg

Michelin of Dunlop
AL.BM 330 V
3NS 30
41/2 J X 15 (380 mm)
3 mm
met binnenband
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Bandenmaat,
Aanbevolen

404 confort
overige modellen
banden, modellen
modellen

met carburateur
met benzine-inspuiting

Bandenspanning

ELEKTRISCHE
Schema's

elektrische

155 X 380
165 x 380
Michelin X, Dunlop SP KléberColombes V 10
Michelin XA2, Dunlop SP Sport
zie Smering en onderhoud

INSTALLATIE
zie blz. 104,106,107,108

installatie

en lOl).

Accu:
Capaciteit

55 A.h (12 V)

Gelijkstroomdynamo
:
Merk, modellen met carburateur
modellen met benzine-inspuiting
Vermogen
Draairichting
Aantal koolborstels
met Jaeger automatische
koppeling

Ducellier of Paris -Rhöne
Ducellier of Paris -Rhöne
Paris -Rhöne
300 W, later 350 W
rechtsom
2
3

Wisselstroomdynamo
Merk en type

:

Spanning
Vermogen
Overbrengingsverhouding
Laadstroom
bij 800 l./min van de motor
Laadstroom
bij 2500 l./min van de dynamo
Gewicht, merk S.E. V.
mer Paris-Rhöne

S.E.V. Motorola,
A 1230
Paris -Rhöne, A 13 R 15
12 V
400 W
1,886
20 A
30 A bij 13,5 V
4 kg
4,62 kg

Spanningsregelaar:
Ducellier of Paris-Rhöne,
variërend van 14 A tot 24 - 26 A. Gebruik bij elk type dynamo
bijbehorend,
door de fabrikant voorgeschreven
type spanningsregelaar.
Merk

en type, 404 confort
met wisselstroomdynamo

Startmotor:
Merk en type
Aantal tanden starterrondsel
Overbrengingsverhouding
Koppel bij 1000 l./min
Stroomafname
bij 1000 l./mm
Blokkeerkoppel
Stroomafname,
geblokkeerd
Toerental,
onbelast
Stroomafname
bij onbelast toerental
Maximaal vermogen
Stroomafname
bij maximaal vermogen
130 -

PEUGEOT

404-modellen,

1960-1968

Ducellier. 8343, 20-22 A
Paris -Rhöne, YD 217, 20-22 A
Paris -Rhöne, A Y A 21

Ducellier,6081
Paris -Rhöne,
9
I : 12,33
0,5 m'kg
260 A
I m'kg
400 A
7500 l./min
12 A
1 pk
240 A

D 8E 31

het

Zekeringtabel :
Houder met vier zekeringen
(van~onder naar boven)
I.

10 A

2.

18 A

3.

10 A

4.

10 A

Houder met vijf zekeringen
(van onder naar boven)
I.

15 A

2.

8 A

3.

15 A

4.15
5.

Beveiligde stroomvcrbruikers
Stadslichten
en achterlichten,
instrumentenverlichting
en verlichting
in
kofferruimte.
Knipperlichtinstallatie
parkeerlichten, interieurverlichting,
claxon.
Knipperlichten,
stoplichten,
automatische
ventilateur.
Verwarmingsventilateur
en rui tewissermotor.
Ruitewissermotor,
verwarmingsventilateur, benzinemeter,
koelwatertemperatuurmeter
(indien gemonteerd) en controlelampjes
voor oliedruk, koelwater of remmen en choke.
Knipperlichten,
stoplichten
en
automatische
ventilateur
(indien gemonteerd).
Interieurverlichting,
verlichting in
kofferruimte,
en handschoenenkastje
(indien gemonteerd),
sigareaansteker
(indien gemonteerd),
claxon en parkeerlichten (indien gemonteerd).
Stadslicht links en achterlicht
links,
instrumenten verlichting.
Stadslicht rechts en achterlicht
rechts, kentekenverlichting.

A
15 A

Gloeilampentabel
:
Koplampen
Stadslichten
Achterlichten
Knipperlichten
Stoplichten
Kentekenverlichting
Interieurverlichting
Verlichting in kofferruimte
en handschocnenkastje
Instrumentenverlichting
en controlelampjes
voor oliedruk, knipperlichten,
verlichting,
koelwater en choke
Controlelampje
rembekrachtiger
Parkeerlichten

W
45/40
4
4
15
15
4
7
4
2
4
0,25 A (14 V)

AANTREKKOPPELS
(m'kg)

Motor:
Cilinderkopbouten,

eerste fase
tweede fase

Hoofdlagerkapbouten
o rijfstanglagerkapbou ten
Bouten nok kenaskettingwiel
Bouten kettingspanner

4 - 5
7 - 8
7 - 8
4,25 - 4,75
1,75 - 2,50
0,5 - 0,75
PEUGEOT
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10 - 12
3
3,5
6 - 6,5

Klauw voor aanzetslinger
in krukas
Bevestigingsbouten
inspuitpomp
Moer aangedreven
tandwiel inspuitpomp
Vliegwielbouten
Moer waterpomppoelie
Inspuitstukken
BenzineJeiding
aan inspuitstuk
(inspuitstuk
houden!)
Versnellingsbak,
type C3:
Moer op priseas
Moer vóór op torentandwieJas
Moer achter op torentandwiel
Moer vóór op hoofdas
Moeren staartstuk
Moer kruiskoppeling

(uitvoering

3-4
2
tegen3,5

A en B)

2-3
1,75 -2,50
7

Versnellingsbak,
type BA7:
Pluggen voor arrêteerkogels
Moer op hoofdas
Inbusbout
in hoofdas
Moeren staartstuk
Bouten koppelingshuis
Bouten carterhelften
VulpJug en aftapplug

0,75
5,5
1,25
1,5
2,75

2
2,75

Achterbrug;
met wormllandrijving:
Lagerhouder
steekas
Wormwielbouten,
10 mm diameter
I1 mm diameter
12 mm diameter
Bouten opsluitplaten
voor differentieelIagers
Achterbrug met pignon en kroonwiel :
Lagerhouder
steekas
Pignonmoer
Kroonwielbouten
Moeren achterste gt'deelte van differentieelhuis
Bouten opsluitplaten
voor differentieellagers
Bouten differentieeJhuisheJften
Moeren askokers
Moeren cardanaskoker
Voorwieh'ering:
Bouten voortraverse
Bouten wieldraagarm
aan traverse
Motorsteun
aan traverse
Bovenste bevestiging veerelement
Bouten remankerplaat
Stuurkogels
Karteldopmoer
van veerelement
Moer op zuigerstang
Moer van kogelgewricht
onder veerelement
Stuurinrichting:
Bouten stuurhuis
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aan traverse
404-modelJen,

6-8
6- 7
6 - 7

1-1,6
5,5 - 6,5
6,5 - 7,5

8-9
3 - 3,5

1-1,6
28
7
3,5
3,5
I
1,8
5,5

4-6
8 - 9*

5-6
1,25 -1,50
5,5 - 6,5
5 - 5,5

6-7
5-6

4-5
3 - 4,5

1960-1968

Klembout in flexibele koppeling
Opsluitmoer voor kogelbout
Bouten flexibele koppeling
Moer op rondsel
Druk taatsdeksels

0,75 - 1,25
4 - 5

1,5 - 2
4
1-1,25

Aehterwielvering:
Moeren schokbrekers
Bouten panhardstang

5 - 7

Voorwielnaven :
Naafmoer

eerst met 3 m'kg, daarna met I m'kg

1,75-2,5

* Eerst voorwielvering belasten (zie tekst) alvorens de bouten met het voorgeschreven koppel
vast te zetten,
Remmen:
Ontluchtingsnippels

1,3 -1,5

Wielen:
Wielmoeren

6

SMERING

EN ONDERHOUD
INRIJDEN

Gedurende de eerste 1000 km van de inrijperiode (2000 km voor wagens met inspuitmotor)
mogen onderstaande snelheden niet worden overschreden:
kilometerstand

Ie versn,

2e versn,

3e versn.

0-1000

20

45

70

1000-2000*

30

55

85

4e versn.

1

90
120

\

* Alleen voor wagens met inspuitmotor
Bovenstaande waarden gelden als toelaatbare maxima en dienen niet gedurende langere tijd
te worden aangehouden.
Na de hierbovengenoemde periode mag de snelheid geleidelijk aan worden opgevoerd.
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 temperatuur is,
Laat de motor niet onbelast doorrazen en vermijd fel accelereren.
N.B. De fabrikant schrijft voor de eerste 1000 km het gebruik van bovensmering voor; na
deze periode wordt het gebruik ervan afgeraden.

BIJZONDERHEDEN
bellzillelll%rell

Motor:

Carterinhoud
Oliesoort

diesellllO/orell

4 liter
HO-motorolie

HO-motorolie

(DM suppl.)
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Viscositeit:
's zomers
's winters
of het gehele
jaar
Oliepeilstaaf:
Olievuldop:

SAE 40
SAE 20

SAE 30
SAE 20

SAE 20W-40
op kleppendeksel (dieselmotOI) (benzinemotor)
aan linkerzijde van de motor

Oliefilter:
benzinemotoren:

Aan linkerzijde van de motor. Reinig het filterelement gelijktijdig met
een olieverversing; gebruik benzine of zonodig trichloorethyleen.
Reinig het filterhuis en monteer het geheel met een nieuwe pakkingring.

Oliefilter,
dieselmotoren:

Aan linkerzijde van de motor. Vernieuw het filterelement om de
andere olieverversing. Reinig het filterhuis met benzine of zonodig
trichloorethyleen en monteer het geheel met een nieuwe pakkingring.
Filterelement: PURFLUX type L126.

Luchtfilter:

Droog type luchtfilter. Reinig het filterelement volgens de op het
filterhuis vermelde voorschriften. Dieselmotoren hebben een oliebadtype luchtfilter. Vul na het verversen olie bij tot de doorgedrukte rand
in het filterhuis.

Brandstofpomp voor
motoren met benzineinspuiting :

Pomphuisinhoud : 0,4 liter
Oliesoort : hoogwaardige hydraulische olie met viscositeits-index 156;
stolpunt -45°C; vlampunt 149 °C; viscositeit bij 50°C: 2,1 OE.
De fabrikant schrijft het gebruik van ESSO-oleofluid 40EP of UNIVIS
40 voor.
Oliepeil: merkteken op peilstaaf voor op de pomp.
De vier plunjers in de hydraulische kop worden door olie van het
motorsmeersysteem gesmeerd.

Brandstofpomp,
dieselmotoren:

Zowel de SIL TO-pomp, de Bosch EP/VM-pomp als de bij OPA-pomp
van de Roto-Diesel vereisen geen periodieke smering. Het onderhoud
beperkt zich tot het periodiek 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.

Brandstoffilter,
SILTO-pomp:

De kop van het filterhuis is van een met de hand te bedienen opvoerpomp voorzien.
Pomp, na het filterdement te hebben vernieuwd, het filterhuis vol door
de handpomp te bedienen.
Verdraai hiertoe de aansluitnippel van de toevoerleiding op de brandstofpomp een halve slag.

Brandstoffilter,
Bosch-pomp:

Filterelement, type FJ ST 32 U 10Z.
Het brandstoffilter vereist regelmatige controle om een storingvrije
werking te waarborgen. Dit omvat het volgende: Gelijktijdig met
controleren van het oliepeil moet de hoeveelheid condenswater in het
filterhuis worden gecontroleerd; dit is mogelijk doordat de mantel uit
doorzichtig materiaal is vervaardigd. Pomp eventueel condenswater
weg als dit tot aan de onderkant van het filterelement reikt. Ontlucht
in dit geval het filter en de leidingen als volgt:
Draai de kraan bovenop de filterkop los evenals de pomphandgreep
opzij. Bedien de handpomp tot al het water is afgetapt (zichtbaar door
afvoerslang) en zet de kraan vast. Pomp verder tot weerstand merkbaar

134 -

PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968

is en vergrendel de handgreep. Het filterelement moet met tussenpozen van 20000 km worden vernieuwd; monteer het geheel met
nieuwe pakkingen. Een vervuild filterelement moet zonodig eerder
worden vervangen.
N.B. Verlies van vermogen en topsnelheid evenals overmatige rookontwikkeling via de uitlaat zijn symptomen van brandstotfiltervervuiling.
Brandstoffilter,
Roto-Dieselpomp:

Filterelement, type 7 111/296.
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
condenswater in het filter worden gecontroleerd; ten behoeve hiervan
is de mantel uit doorzichtig materiaal vervaardigd. Pomp het condenswater weg als het tot aan de onderzijde van het filterelement reikt.
De aftapkraan is aan de onderzijde; de handpomp en de ontluchtkraan
bovenop de filterkop aangebracht.
Draai, voor het aftappen van het condenswater de aftapkraan open en
ontgrendel de pomphandgreep door deze los te draaien; draai de ontluchtnippel open. Pomp zolang tot het condenswater is afgetapt; draai
de aftapkraan dicht. Pomp verder tot de uitstromende brandstof zonder luchtbelletjes uit de ontluchtnippel stroomt. Zet de ontluchtnippel
vast en vergrendel de pomphandgreep.
Het filterelement moet elke 20000 km worden vernieuwd; monteer
het geheel met nieuwe pakkingen. Een vervuild filterelement moet
zonodig eerder worden vervangen.
Zie N.B. onder Bosch brandstoffilter.

Koelsysteem:

Inhoud koelsysteem, benzinemotoren: 7,8 liter.
dieselmotoren:
10 liter.
Het koelsysteem is voor het aftappen van twee aftapkranen voorzien;
één rechts naast het cilinderblok welke met een stangetje dat van de
motor af wordt gezet, opent en een tweede aan de achterzijde op de
onderste radiateurtank.
Draai voor het aftappen van de verwarming de knop van de warmwaterkraan in de stand "rood".
Bescherm het koelsysteem 's zomers met een anticorrosiemiddel en
's winters met een goed merk antivriesmiddel op glycolbasis.

C-] Versnellingsbak
(tot /967):

Olie-inhoud: 1,25 liter.
Oliesoort : HO-motorolie SAE 20W-40.
Olieniveau-/vulplug: aan linkerzijde van versnellingsbak.
Tap de olie in warme toestand af.

BA 7-versnellingsbak
(vana[ /968):

Olieinhoud : 1,15 I.
Oliesoort: HO-motorolie SAE 20W-40
Olieniveau-/vulplug: aan rechterzijde
van versnellingsbak (plug met inwendig vierkant).

ZF Automatische
transmissie:

Vloeistofsoort : Gebruik alleen de voor de fabrikant voorgeschreven
speciale vloeistof.
Totale vloeistofinhoud, max. 5,2 liter.
min. 4,6 liter.
Voor verversen
2 liter.
Controleer het vloeistofpeil bij warme motor, stationair draaiend, de
PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 -
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selecteurhandel in de stand N en de wagen op een vlakke, horizontale
vloer met de parkeerrem aangetrokken.
Maak de peilstaaf schoon met een niet-pluizende doek en zie erop toe
de grootst mogelijke reinheid in acht te nemen, daar binnendringen
van de kleinste vuildeeltjes tot storingen kan leiden. Steek de peilstaaf
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 vloeistof controleren en zet de
motor af. Tap de vloeistof af via de plug aan de achterzijde van de
onderpan. Vul precies 2 liter vloeistof bij en gebruik hiervoor geen
plastic materiaal. Controleer het vloeistofpeil op de hiervoor beschreven wijze en corrigeer dit zonodig. Controleer of geen olielekkage
langs de plug optreedt.
A chterasj differelltieel: Olie-inhoud: 1,7 liter.
(lI'ormaandrijving)
Oliesoort :niet-minerale olie of speciale door de fabriek voorgeschreven
transmissie-olie van een gerenommeerd merk. Minerale en nietminerale olie mogen nooit door elkaar worden gebruikt.
Spoel in twijfelgevallen het huis grondig door met een mengsel van
50 % alcohol en 50 % benzol.
Achterasjdijferemiee/:
(hJ'Poïd-vertanding)

Olie-inhoud: 1,4 liter.
Oliesoort : hypoïd-transmissie-olie.
Olieviscositeit: SAE 90 EP.

Remsysteem

Inhoud remsysteem: 0,65 liter.
Remvloeistof: volgens specificaties SAE 70 R3.
Bij wagens welke met een Hydrovac-remservo zijn uitgerust moet het
remservoluchtfilter elke 15 000 km worden vervangen. Wip hiertoe de
borgveer uit de groef, verwijder de geperforeerde sluitplaat en het
filterelement.
Een nieuw filter moet droog worden gemonteerd.
Wanneer onder het rijden het remcontrolelampje gaat branden wijst
dit op een defecte remservo of een te laag niveau in het remvloeistofreservoir.

Brandstoftank:

Inhoud, sedans, coupé en cabriolet: 55 liter.
Overige modellen
: 50 liter.
De benzinemotoren met inspuiting vereisen het gebruik van superbenzine.

Ventilateurriem:

Het eventueel spannen van de V-riem dient bij koude motor te geschieden. Verwijder 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 kantelen van de dynamo de riem tot de
afstand tussen de merktekens (tussen twee poelies gemeten) 103 mm
bedraagt. Zet de bout vast.

"Zelfdenkende"
ventilateur:
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De automatisch in- en uitschakelende ventilateur kan worden afgesteld d.m.v. de voor op de naaf gemonteerde 3 stelbout jes; de luchtspleet moet 0,35-{),40 mm bedragen. Wanneer de motortemperatuur
constant te hoog is en blijkt dat de ventilateur niet meedraait, kan deze
worden gefixeerd (zodat deze bij alle temperaturen meedraait) door de
3 boutjes matig aan te draaien.
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Kriksteunpunten :

Belangrijk:

De kriksteunpunten zijn bij de sedans, cabriolet en coupé voor- en
achteraan de wagen onder de bumpers aangebracht; bij de stationcars
zijn de achterkriksteunpunten
voor de achterwielen aangebracht.
De accu heeft in een der accuklemmen een ingebouwde hoofdschakelaar welke door tweemaal linksom draaien de stroom uitschakelt.
Let er op 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 aangesloten accu stilstaat.
BANDENSPANNING
(koud)
voor

380 en 165 x 380 x ,sedans
coupé, cabriolet
sedans, Dunlop "Special"
)
Kléber-Colombes VlO )
Michelin XA2
Dunlop SP Sport
)
Kléber-Colombes VlO GV)
165 x 380X, Familiale en stationcars
185 x 380X, Familiale
185 x 380X, stationcars
165

X

achter

1,4
1,4--1,55
1,6

1,6
1,5-1,6
1,8

1,45

1,6-1,7

1,7
1,4
1,6
1,8

1,9
2,2
2,4
2,6

Indien op dezelfde wagen zowel radiaalbanden als conventionele diagonaalbanden worden
gemonteerd, mogen de radiaalbanden uitsluitend op de achtenvielen gemOJl/eerd zijn. Het is gevaarlijk en het zou tot ongelukken leiden, als er radiaalbanden op de voorwielen en diagonaalbanden op de achterwielen zouden zijn gemonteerd.
N.B. Banden van de aanduiding "cöté extérieur" zijn voorzien (bijv. Michelin XA2) moeten
met deze aanduiding naar de buitenzijde van de wagen worden gemonteerd. Let hierbij op het
verwisselen van de wielen!
CONTROLE
Modellen met benzinemotor (carburateur)
Dagelijks: Oliepeil, radiateur, benzinetank, banden, verlichting.
Wekelijks: Accuvloeistof, bandenspanning.
A. ELKE 1000 KM OF ELKE 14 DAGEN
AI.

*

B I.
B2.
D2.
D3.

Remvloeistofreservoir:

vloeistofpeil controleren, zonodig bijvullen met remvloeistof.

B. ELKE 5000 KM OF ELKE 3 MAANDEN
Motorcarter: olie (warm) aftappen en verversen.
Oliefilter: filterelement reinigen in benzine of trichloorethyleen
heden).
tfm D8.: doorsmeren met vet.
Fuseepennen (2 nippels).
Spoorstangkogels (3 nippels).

(zie tevens Bijzonder-
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B4.
BS.
B6.
B7.
B8.
B9.
BlO.
BIl.
B12.
B13.
B14.
BIS.

Stuurhuis, rondselzijde (I nippel).
Stuurhuis, tand heugel (2 nippels), spaarzaam smeren.
Koppelingspedaalas (I nippel).
Kruiskoppelingshuis (I nippel).
Cardanastussenlager (I nippel).
Koppelingsdruklager: I cm" motorolie in oliepotje (links achteraan, naast cilinderblok).
Waterpompas: smeren met enige druppels motorolie.
Stroomverdeler: smeren met enige druppels motorolie op smeervilt onder rotor.
Dynamo: achterste lager smeren met enige druppels motorolie.
Luchtfilter: reinigen volgens instructie op filterhuis.
Versnellingsbak: oliepeil controleren, zonodig bijvullen.
Automatische transmissie (indien gemonteerd): vloeistofpeil controleren, zonodig bijvullen volgens fabrieksvoorschriften.
B 16. Achteras/differentieel: oliepeil controleren, zonodig bijvullen. Zie tevens onder Bijzonderheden.
Schakelstangenstelsel : smeren met vet.
Carburateurstangenstelsel,
chokekabel, parkeerremkabel, verwarmingsbediening en draaipunten van carrosserie (portiersluitingen, scharnieren, enz.): smeren met enige druppels
motorolie.
Afdichtrubbers van portieren en kofferdeksel : 's winters smeren met glycerine.
Zelfdenkende ventilateur: werking controleren, zonodig luchtspleet afstellen. Elektrodenafstand van bougies, lichthoogte van onderbrekerpunten:
controleren, zonodig afstellen/
reinigen.

C. ELKE 111000 KM
Cl.
C2.
C3.

Oliefilter: filterelement vernieuwen.
Versnellingsbak: olie (warm) aftappen en verversen.
Achteras/Differentieel: olie (warm) aftappen en verversen (zie tevens Bijzonderheden).

Motor: onderbrekerpunten controleren, zonodig vernieuwen.
Ontstekingstijdstip en automatische vervroeging controleren en zondig afstellen.
Carburateur en benzinefilter reinigen; stationair mengsel en -toerental afstellen.
Klepspeling en spanning van distributieketting controleren, zonodig afstellen.
V-riemspanning afstellen (zie Bijzonderheden).
Remmen: vrije slag van rempedaal controleren en remschoenen zonodig afstellen.
Vrije slag van koppelingpedaal controleren, zonodig afstellen.
Wielen: onderling verwisselen en balanceren. Zie voor banden met de aanduiding "cöté
extérieure" onder Bijzonderheden.
D. ELKE 15 000 KM
DI.

Automatische transmissie (indien gemonteerd): aftappen en verversen volgens fabrieksvoorschriften. Zie tevens Bijzonderheden.
Bougies vernieuwen.
Remservo: luchtfilter van Hydrovac-remservo (indien gemonteerd) vernieuwen.

E. ELKE 20 000 KM
EI.
E2.
E3.
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Luchtfilter: papierfilterelement vernieuwen; filterhuis reinigen.
Voorwiellagers : naafdoppen reinigen en opnieuw vullen met 15 gram wiellagervet.
Remsysteem : hydraulisch systeem aftappen, verversen en ontluchten.
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JAARLIJKS
Koelsysteem: aftappen, doorspoelen en verversen.
Voeg 's zomers een anti-corrosiemiddel toe en 's winters een anti-vriesmiddel.
053/IIA
053/12A
053/13

404
inspuitmotor
4040

CONTROLE
Modellen met benzinemotor (inspuiting)
Dagelijks: Oliepeil, koelsysteem, benzinetank, banden, verlichting.
Wekelijks: Accuvloeistof, bandenspanning.
A. ELKE 1000 KM OF ELKE 14 DAGEN
Al.

*

81.
82.
83.
83.
84.
85.
86.
87.
B8.
89.
810.
811.
812.
813.
814.

Remvloeistofreservoir:

vloeistofpeil controleren, zonodig bijvullen met remvloeistof.

B. ELKE 5000 KM OF ELKE 3 MAANDEN
Motorcarter: olie (warm) aftappen en verversen.
Inspuitpomp: oliepeil controleren, zonodig bijvullen met speciale olie.
Oliefilter: filterelement en filterhuis reinigen met benzine of trichloorethyleen.
t/m 89.: doorsmeren met vet:
Fuseepennen (2 nippels).
Spoorstangkogels (3 nippels).
Stuurhuis, aan rondselzijde (I nippel).
Stuurhuis, tandheugel (2 nippels), spaarzaam smeren.
Koppelingpedaalas (I nippel).
Kruiskoppelingshuis (I nippel).
Cardanastussenlager (I nippel).
Koppelingsdruklager: smeren met I cma motorolie in oliepotje, links achteraan naast
cilinderblok.
Waterpompas: smeren met enige druppels motorolie.
Stroomverdeler: smeren met enige druppels motorolie op smeervilt onder rotor.
Luchtfilter: papierfilterelement reinigen volgens voorschriften op filterhuis. Filterelement controleren op beschadigingen.
Versnellingsbak: oliepeil controleren, zonodig bijvullen met speciale olie. Zie tevens
8ijzonderheden.

Schakelstangenstelsel, parkeerremkabels,
carrosseriedraaipunten,
schuifdak en rails van
voorzittingen enz.: smeren met enige druppels motorolie.
Afdichtrubbers van portieren en kofferdeksel 's winters smeren met glycerine.
Motor: werking van zelfdenkende ventilateur controleren; zonodig luchtspleet afstellen.
8randstofinspuitsysteem
op lekkage controleren: condenswater van hoofdbrandstoffilter
aftappen.
Lichthoogte van onderbrekerpunten en elektrodenafstand van bougies controleren, zonodig
afstellen.
C. ELKE 10000 KM
Cl.
C2.

Oliefilter: filterelement vernieuwen.
Versnellingsbak: olie (warm) aftappen en verversen.
PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 -
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C3.

Achteras/differentieel:
olie (warm) aftappen en verversen. Zie voor wormaandrijving
en hypoïd-achteras onder Bijzonderheden.

Motor: bougies en onderbrekerpunten controleren, zonodig vernieuwen; ontstekingstijdstip
en automatische vervroeging controleren, zonodig afstellen; klepspeling en spanning van
distributiekelling controleren; zonodig afstellen; stationair mengsel en -toerental controleren
zonodig afstellen.
Remmen: vrije slag van rempedaal controleren; zonodig remschoenen afstellen.
Vrije slag van koppelingpedaal controleren; zonodig afstellen.
Wielen: onderling verwisselen en balanceren, zie voor banden met de aanduiding "c6té
extérieure" onder Bijzonderheden.
Motor: brandstoffilter in toevoerleiding van brandstoftoevoerpomp
vernieuwen.
Remsysteem : luchtfilter van Hydrovac-remservo vernieuwen.

D. ELKE 20 000 KM
DI.
02.
03.
04.

Luchtfilter: papierfilterelement vernieuwen; filterhuis reinigen.
Hoofdbrandstoffilter : filterelement vernieuwen; zie voor ontluchten onder Bijzonderheden.
Remsysteem : hydraulisch systeem aftappen en verversen en ontluchten.
Voorwiellagers: naafdoppen reinigen en opnieuw vullen met 15 gram wiellagervel.

E. ELKE 50 000 KM
EI. Inspuitpomp: olie aftappen en verversen met speciale door de fabrikant voorgeschreven
olie.
./AARLI./KS
Koelsysteem: aftappen, doorspoelen en verversen;
's winters een anti-vriesmiddel toevoegen.

's zomers een anti-corroslemiddel

en

CONTROLE
Modellen met dieselmotor
Dllgelijks: Oliepeil, koelsysteem, brandstoftank,
filter.

banden, condenswater

in hoofdbrandstof-

Wekelijks: Aceuvloeistof, bandenspanning.

A. ELKE 1000 KM OF ELKE
A I.

14

DAGEN

Renwloeistofreservoir: vloeistofpeil controleren, zonodig bijvullen met remvloeistof.
Brandstofsysteem: condenswater in hoofdbrandstoffilter
van inspuitpomp zonodig
aftappen; zie onder Bijzonderheden.

B. ELKE 5000 KM OF 3 MAANDEN

*
BI.

Motorcarter: olie (warm) aftappen en verversen.
Oliefilter: filterelement vernieuwen en filterhuis reinigen met benzine of trichloorethyleen.
PEUGEOT 404-modellen, 1960-1968 -
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B2.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.
B8.
B9.
BlO.
Bil.
B12.
B13.
B14.

t/m B8.: doorsmeren met vet.
Fuseepennen (2 nippels).
Spoorstangkogels (3 nippels).
Stuurhuis aan rondselzijde (I nippel).
Stuurhuis aan tandheugel (2 nippels), spaarzaam smeren.
Koppelingpedaalas (I nippel).
Kruiskoppelingshuis (I nippel).
Cardanastussenlager (I nippel).
Koppelingsdruklager: smeren met I cm3 motorolie via oliepotje, links achteraan naast
cilinderblok.
Waterpompas: smeren met enige druppels motorolie.
Dynamo: achterste lager smeren met enige druppels motorolie.
Luchtfilter, oliebad type: filterelement in dieselbrandstof reinigen; filterhuis reinigen en
opnieuw vullen met schone motorolie.
Versnellingsbak: oliepeil controleren, zonodig bijvullen.
Achteras/differentieel: oliepeil controleren, zonodig bijvullen.

Schakelstangenstelsel : smeren met vet.
Draaipunten van bediening van inspuitpomp, start- en stopkabel, koppeling-, parkeerrem-,
en verwarmingskabels; draaipunten etc. van carrosserie, schuifdakrails en voorzittinggeleiders: smeren met enige druppels motorolie. Afdichtrubbers voor portieren en kofferdeksel
's winters smeren met glycerine.

C. ELKE 10 000 KM
Cl. Versnellingsbak: olie (warm) aftappen en verversen.
C2. Achteras/differentieel: olie (warm) aftappen en verversen.
Motor: klepspeling, spanning van distributieketting en V-riem, stationair mengsel en -toerental, werking van zelfdenkende ventilateur (Iuchtspleet 0,35-0,40 mm) controleren en zonodig
afstellen. Controleer alle bouten en moeren van het inspuilsysteem, de cilinderkop, dynamo en
startmotor en trek deze zonodig na.
Vrije slag van koppelingpedaal controleren en zonodig afstellen.
Controleer soortelijk gewicht van accuvloeistof; reinig de accupolen en -klemmen smeer deze
in met vaseline.
Wielen onderling verwisselen en balanceren.

ELKE 15 000 KM
Rem systeem: Hydrovac-remservo

(indien gemonteerd): luchtfilterelement vernieuwen.

D. ELKE 20 000 KM
Dl. Luchtfilter: filterelement vernieuwen.
02. Voorwiellagers: naafdoppen reinigen en opnieuw vullen met 15 gram wiellagervet.
03. Remsysteem: aftappen, verversen en ontluchten.
Hoofdbrandstoffilter:
filterelement vernieuwen, filterhuis reinigen en condenswater van
benzinetank aftappen.

JAARLIJKS
Koelsysteem:
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aftappen, doorspoelen en verversen.
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