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PLAATS DER IDENTIFICATIEPLAATJES

ALGEMEEN
404 0

404 Lo

404 U60

404 U80

404 Ul00

.

1100 kg

1200 kg

1175 kg

11 45 kg

1145 kg

Max. totaal toelaatba argewich t, be last . . . . .

1660 kg

1900 kg

1900 kg

2125 kg

Leeggewicht (ongeveer)

• •

I

I 2225

MOTOR
8 CV

Fiscaal vermogen (Frankrijk))

4

Aantal ci l inders .

in lijn

Plaatsing .

88 mm

Boring . . . .

80 mm

Slag . . .

I 948 cm 3

Cilinderinhoud
Compressieverhouding .

21 / 1
nat

Ci lindervoeringen

helico idal e tandwie len

Distributie .

3 - Motornummer

•

UITRUSTING
Brandstofinspu itpomp

ROTO-D IESEL

Ve rstuiv erhouder .

RKB.35 S 5. 118
RDN 12 SD 6517

Verstuivers
Gloeibougies Bosch .

10,5 V KE / GSA - 9/ 1

Brandstoffilter/Waterafscheider.

Verme ld bij 01 Uw correspondentie steeds het chossisen het motornumm er .
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u itne embaar

5 X gelagerd

Krukas.

2 - Id entificotieplootje

en

mel wervelkamers , type Ricardo

C il i nderkop

- Serienumm er (Chossi snummer)

kg

Purflux CP 30 ADK

Fi Iterelement .

Purfl ux C 112

Oliefilter

Easy Change

Filterelement

.

Accu

12V65Ah
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LS 127-5

BANDENSPANNING (kg/cm 2 koud)
Bandenmalen

Voor

Michelin X .
Michelin ZX .
Michelin XAS .
Dunlop SP
Kleber-Colombes V 10 .

165 X
165 X
165 X
165 X
165 X

380
180
380
380
380

1,500
1,600
1,600
1,800
1,700

1,600
1.700
1,600
1,900
1,800

Michelin X .
Michelin ZX .
Michelin X .
Kleber-Colombes V 10.

165 X 280
165 X 380
185 x380
185 X 380

1,500
1,600
1,800
1,600

2,200
2,300
2,400
2,400

Model

Merk en Iype

Sedan

Familiale

II - 6EililUIKfUOOilfrllRIF1EN
Achieren
res .wiel

Vullen met brandstof

• •

Men dient er wei op te letten, dat er geen water of benzine

in de tank komI. Dit zou tot gevolg hebben, dat men de tank en

aile leidingen zou moeten aftappen en schoonspoelen, om vast-

Verslerkle banden
voor aile merken
Michelin X .
Michelin ZX .
Michelin X .
Kleber-Colombes V 10.

Sialioncar

165 X 380
165 X 380
165 X 380
185 X 380
185 X 380

1,700
1,500
1,500
1,600
1,600

2,500
2,200
2,300
2,300
2,800

Beslelwagen
mel huif U8D

Michelin X .
Dunlop SP
Kleber V 10

17 X 380
17 X 380
17 X 380

1,700
1,900
2,100

3,700
3,800
3,800

Beslelwagen
mel huif U 10D

Michelin X
Dunlop SP

17 X 380
17 X 380

1,700
1,900

4,200
4,200

lopen van de brandstof-inspuitpomp en beschadiging van de motor

Ie voorkomen.

ATTENTIE

Meer nog dan bij benzinemotoren is het noodzakelijk Ie letten

INHOUDEN
10
50
4
1,150
1,400
0,650
1,500

Koelsysleem .
Brandsloftank .
Molorcarier. .
Versnellingsbak
Achlerbrug . .
Remsysleem . .
Ru ilesproeierreservoi r

op de nog aanwezige inhoud van de tank.
Nimmer rijden tot de naald van de brandstofmeter in het
I
I
I
I

instrumentenbord daalt lot op het gearceerde gedeelte.

""

ANTIVRIES
In verband met de inhoud van het koelsysteem moeten de volgende
hoeveelheden toegevoegd worden
tot aan

toevoegen

3 °C
9 °C
-16°C
-24°C

I
2
3
4

Blikken van I I

PEUGEOT of ESSO
antivries

Teneinde in de winter moeilijkheden, te wijten aan «stolling» van
d iesel-ol ie, te verm ijden, d ient U, wan neer de temperatu u r onder

-

10°C daalt, aan de diesel-olie zuivere petroleum toe te voegen

tot een maximum van 20
-6-

%.
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DASHBOARD VAN DE SEDAN EN DE FAMILIALE
I . Zekeringen
2. Trekknop ¥oar het openen van de motorkap

3. Knop regeling

luchlinl~al

4 . Luchtuitstroom openingen

5. « Slop» -knop
6. Stuurslot - Contact

7. Handgasregeling

door rasters

•

B.
9.
10.
II.
12.
13 .
14.

15.
16.
17.
lB.

Schakelaar voer voorgloeien - storl en
Handrem

Luchlinlaalklep
Schakelaar voor r u i t e w isse rs-r u iten s p roe ie r s
Schakelaar van de kache lventilator

Sigare-acnsteker

.

=-

Droaibare venti latierasters

Handscho enen kastje
Manettes verwarming

voorruitontdooi ing

Asbak

Versn ell i n gsh and e l
19. C li g noteurschakelaar
20. Claxon ring
21. Lichtschak -zlalJ.r

DASHBOARD CAR-STATION EN BESTELWAGEN
I.
2.
3.
4.

Trekknop voor het openen van de motorkap
Zekeringen
Knop regeling luchtinl oat door rasters
Luchtuitst room-open ingen

5. ·· Slop" knop
6. Stuurs lot - Cantoct

7. Schake laar veor ruitenwissersru itensproeiers
8. Handgasregeling
9. Schakel aar voorgloeien- starten

10. Handrem
II . Luchlinlaalklep
12. Versnellingshande l

13. Handschoenenkastje
14 . Draai bare venti lati e rasters
IS. Manettes verwarming - voorruitontdooiing

16. Asbak
17. Cl ignoleurschakelaar
18. Licht- en claxonschakelaar

RIJVOORSCHRIFTEN

- Men mag de starter niet longer dan lOa 15 seco nden aan een
stuk gebruiken .
- Ais de motor niet aanslaat, dient men opnieuw voor te gloeien
alvorens Ie starten. Geef iels gas.

Starten van koude motor

Loot de molor enige ogenblikken warm draaien alvorens weg
Ie rijden .

draai de handgasregeling 3 in de richting van de wijzers van
de klok tot maximum.

- Gedurende de eerste minuten brengl men geleidelijk de handgasregeling 3 in minimum-stand .

N . B. - trap gaspedaal in teneinde de handgasregeling soepel
te doen functioneren .

•

Starten van warme motor
- Draai de conlactsleulel 2 om .
- Gloei gedurende enkele second en voor.
- Trap het gaspedaal geheel in en druk op de schakelaar 4 om
de motor Ie starten.

Controle onder het rijden
De

controlelamp

5

goat

branden, indien er ni et voldoende oliedruk is of indien
het filter verstopt is.
Bij de Stationcar en huif-model goat het lampje eveneen s
branden, indien het koelsysteem niet goed functioneert.

Stop pen van de motor
draai de contactsleulel 2 in de richting van de wijzers van de

Om de motor te stoppen :

klok; het rode oliedrukcontrolelampje 5 moet dan branden . D e

- drukt men knop I « StoP » in de richting van de stuurkolom;
hierdoor wordt de inspuiting onderbroken, de motor stopt en
het contact 2 schakelt zich automatisch uit en blokkeert de
« StoP » - knop.

knop « StoP» I is uitgeschakeld .
- druk op de schake laar 4 aan de kant « van hel voorgloeien »

J

totdat de conlrolelamp 6 gaol branden .

De tijd van voorgloeien (40 a 70 seconden) is afhankelijk van de
motor- en bu itentem peratu u r.

•

Standen van het stuurslot
STOP

GARAGE

ACCESSOIRES

RIJDEN (M)

- Start de motor door op de schakelaar 4 aan de kant « van he!
starten @) » te drukken en daarbij iets gas te geven .
- Zodra de motor draait, lo ot men knop 4 los en geeft men steeds
minder gas. De controlelamp 6 en het rode oliedrukcontrolelampje 5 moeten dan uitgaan .
-

10 -

De mogelijkheden van het stuurslot worden in het instructieboekje
besch reven .
-
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ONTLUCHTEN DER CIRCUITS

III - ON.)l.}II0fl.) U"N .)l M010.}

Bij het wederom in dienst stellen van een wagen, na een reparatie
(Eerste I 000 km servicebeurt gratis,

of na het leegrijden van de tank, is het noodzakelijk de circuits
en de inspuitpomp te ontluchten .

uitgezonderd de gebruikte materialen)

Doe het volgende :
- Brandstoftank vullen .
Draai de volgende stoppen enige slag en los : stop I van het
brandstoffilter, stop 2 van de inspuitpomp en ontluchtingsstop 3.
- Draai knop 4 van de handpomp los, in tegenovergestelde richting
van de wijzers van de klok en pomp totdat de brandstof uit
stop I vloeit en er geen luchtbellen meer mee komen.

•

Frequentie van de
te verrichten werl<zaamheden

Niveau

Motorearter

Controle

Brandstoffiller

ELKE 1000 km

~-----------

- Draai vervolgens stop I vast en blijf pompen totdat er brandstof
zonder I uchtbellen u it stop 2 vloeit.

Organen

ELKE 2500 km

- - - - -- --

---

Aflappen

Molorearler

Reinigen

Koelwerk von de radialeur

Aftappen

Brandsloffilter

Vervangen

Oliefillerelemenl

Reinigen

Luehtfilter

- Draai de stop 2 en de handpomp 4 vast.
Draai contact sleute l 2 in de

ELKE 5000 km

richting van de wijzers van
de

klok;

het

rode

d ru kcontrolelam pje

01 iemoet

dan gaan branden .
De « stop »
uitgeschakeld .

knop

Aandrijfriem

is

ELKE 10000 km

Conlrole van

Aile bouten en moeren van
brandslofleid ingen,
inspuilpomp en slartmolor.

Conlrole

Klepspeling

Vervangen

Brandslof-en luehlfilterelemenlen

Aflappen en
eontroleren
(op water)

Brandsloftank

- Laat de startmotor draaien en druk het gaspedaal helemaal
in totdat er brandstof uit de ontluchtingsstop 3 vloeit.
- Draai deze stop aan.
Zet de handgasregeling 3 op maximum.
- Ongeveer 4S seconden voorgloeien .

ELKE 20000 km

- Druk het gaspedaal helemaal in en start.
-1 2 -

-
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BRANDSTOFFllTER

Elke 5000 km

Om zelfs de geringste onzuiverheden in de brandstof op te vangen

AFTAPPEN VAN HET BRANDSTOFFllTER

is een filter , tevens waterafscheider , gemonteerd voor de toevoer
naar de inspuitpomp.

- Draai het kraantje I en de stop 2 los.

Elk filter , hoe fijn ook, kan slechts zijn taak naar behoren vervullen,

- Ais het water geheel is weggevloeid, moet men de kraan sluiten .

indien het regelmotig gecontroleerd en onderhouden wordt.

- Draai de handpomp 3 los en

Het waterafscheidingsfilter, waarbij het dankzij de doorzichtige

•

huls mogelijk is steeds het niveau van het afgescheiden water te
controleren , zou geen enkel nut hebben , indien dit niveau te
hoog zou komen.

pomp

totdat

er

geen

lucht-

bellen meer met de brandstof
door de stop 2 meekomen .
- Draai de stop en de knop van de
hand pom p vast.

Elke 1000 km

CONTROlE VAN DE WATERAFSCHEIDER
- Controleer het niveau van het water in de waterafscheider
gelijktijdig met de motoroliecontrole.

Elke 20000 km

- Indien er zich water in het filter bevindt, dient men het af te

VERVANGING VAN HET BRANDSTOFFllTERElEMENT

tappen en tevens de leidingen en de tank te ledigen.

Filterelement nr. PD - 1906.08
- Draai de middelste schroef I los.

N.B. Alhoewel de periodieke vervonging van het filterelement is
gesteld op 20000 km, kon het voorkomen dot dit eerder verstopt rookt
ols de gebruikte brandstof van slechte kwoliteit is.

Dit is gemokkelijk te constoteren, want de motor ver/iest vermogen
en dientengevolge neemt de snelheid van de wogen of, terwijl er
veel rook uit de uitloot zol komen.
In dat geval is het noodzakelijk het filterelement eerder te
vervangen .

. }J

\

I

- Verwijder : de onderste aansluitklem 2,
de kolfbodem 3,
het filterelement

4.

met de afdichtringen
- Reinig de kolf met dieselolie .
- Vervang het filterelement.
- Alvorens een en ander weer te
monteren dient men de afsluitringen te controleren en

deze zo

nodig te vervangen .
-
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OLiEFILTER

MOTOR
Er wordt dringend oonbevolen :

Het « Easy Change » oliefilterelement

- het voorgeschreven type olie te gebruiken.

PURFLUX LS 127-5 Ond. nr. 1109. 17 moet
vervangen worden :

- de verversingstermijnen stipt in ocht te nemen.

.,

no de eerste 5 000 km

Elke 1000 km

daarna elke 5000 km .

Niveou controle

•

Zie ook instructieboekje hoofdstuk « Niveau controle ».

Bij tussentijdse verversingen van de olie
behoeft het filter niet gedemonteerd te worden.

De filtersteun bevat een drukcontact dot de vervuiling van het
filter aangeeft.

LUCHTFILTER

Elke 2500 km
ESSO MOTOR OIL 30

Aftoppen en vullen

Elke 5000 km

Inhoud : 4 dm 3

Reinig het filterelement in dieselolie .

of
ESSOLUBE HDX 30

•

voor normale temperaturen
ESSO MOTOR OIL 20
of
ESSOLUBE HDX 20
voor tem peratu re n
van 0 °C tot - 10 °C

Loot het uitdruipen .
Dompel het im motorolie.
Loot het uitdruipen en monteer het daarna .

Elke 20000 km
Vervang het filterelement Tecalemit BTN 180.01 .

ESSOLUBE HDX 10 W
voor temperaturen
lager dan - 10 °C

N.B. Voor het oliebadluchtfilter verwijzen wij naar pag.24
-
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KOELSYSTEEM

VERSTUIVERS
Ingeval van dikwijls voorkomende moeilijkheden bij het
starten, klopgeluiden of zwarte rook uit de uitlaat, is het noodzakelijk ten spoedigste de verstuivers te doen controleren in een
met speciale controlegereedschappen uitgeruste werkplaats van
een Peugeot-Dealer .

Om een doeltreffende koeling van de motor te verkrijgen, dient
men de volgende onderhoudsinstructies op te volgen
- Bij elke olieverversing dient het koelwerk van de radiateur
gereinigd te worden .
- Voordat de antivries in het koelwater wordt gedaan, dient men

ZEER BELANGRIJK

het koelsysteem geheel door te spoelen .

Telkens als de verstuivers zijn uitgenomen,
moet de koperen ring van 2,2 mm dikte
worden vernieuwd (men gebruike uitsluitend
ori g i nele speciale ri ngen, PD-1981.0S, di e
niet klemmen om de omtrek van de verstu iver) .
Montage van verstuivcrs of verstuiverhoudcrs die
niet overeen komen met het type pomp w aarvoor
zij geconstrueerd werden, veroorzaken een abnormaal brandstofverbruik en rook aan de uitlaat,
hetgeen niet aileen de verstuiver maar ook de motor
zwaar beschadigt.

Aan het einde van het koude seizoen dient men het circuit af te
•

tappen en zorgvuldig door te spoe len alvorens het aileen met
schoon water te vullen voor het warme jaargetijde.
- Vergeet niet van tijd tot tijd het niveau in het tankje te controleren .

N iveaucontrole
De dop van

de radia-

teur mag niet verwijderd
worden

GLOEIBOUGIES

De

motor

moet

koud

zijn :
Wann eer het bij het voorglo eien te lang duurt alvoren s het
controlelampje 6 gaat branden of indien het in het geheel niet
gaat branden, kan een der gloeibougies defect zijn . Laat deze dan
vervangen .

- verwijder

de

dop

van

het expansietankje

Indien het lampje te snel gaat branden, kan een der gloei ·
bougies zijn kortgesloten . In dat geval dient de bougie zo snel
mogeli jk vervangen te worden, teneinde vernieling van de weersta nd va n het control econtact te voorkomen.

Controleer het koelwater niveau ;

dit

moet

zich

bev inden tussen het maximum

INSPUITPOMP

en

het

minimum -

nodig

bijvull en.

teken :
- indien

Deze pomp vereist geen onderhoud noch smering. Wei dient
men er op te letten dat de aansluitingen van de toe - en afvoer-

maar

leidingen in

niet boven het maximum-

orde

zijn, zulks om toetreden van lucht tot

de

18 -

niv eau

teken uitgaan .

brandstof en /of lekkages te voorkomen .
-

het

-
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mag

Aftappen van het koelwater

IU - ,)IUEilfE IIFS·TELLIN6EN

Zet de tem peratu u rregel i ngsmanette van de verwarming in de
stand « warm » bij de rode punt.

Deze w erkzaamheden dienen te worden
verricht door een officiele PEUGEOT- dealer

- Verwijder de vuldop van het expansietankje.

Distributie

- Open de aftapkraan onder aan de radiateur.

Het afstellen van de distributie dient noodzake lijkerwijze te
geschieden met een abnorma al grote k lepspe ling .

- Verwijder de aftapstop rechts achter van het cilinderblok .
- Controleer of het koelwater goed wegloopt.

Breng de klepspeling van de eerste cilinder op 0,9 mm; met
deze speling dient de afste llin g als voigt te zijn :

- V erwi jde r de dop van de radiateur.
- Spoel het koelsysteem door.

Vullen
De verwarmingsmanette blijft in de stand « warm ».
- Sluit de aftapkraan van de radiateur.
Monteer de aftapstop van het cilinderblok no zijn afdichting
gecontroleerd te hebben .
- Vul het circuit via de opening van de het expansietankje.
- Plaats de dop op de radiateur .

• •

aantal grad en op het vliegwiel
Begin opening inlaat .

0° (B. D .P.)

Einde sluiting inlaat .

280

Beg in opening uitlaat.

43°
1°

Einde opening uitlaat.

Kleptui mel oars
Cont ro leer de klepspeling. Indien , zelfs no aanhalen van de
cilinderkop, deze spelingen vallen tussen :

- Vul het expansietankje bij tot het niveau « maximum ».

INLAAT : 0, 15
U ITLAA T : 0,25

a

0,25 mm
mm

a 0,35

- Laat de motor enige minuten draaien , zodat het verwarmingssysteem zich kan vullen (de temperatuur van het expansietankje
is hoger dan die van de radiateur) .

dienen deze niet te worden gewijzigd.

- Loot de motor gedurende 5 minuten half belast draaien .

Anders dienen de kleppen te worden gesteld bij koude motor
(na minstens 6 uren stil stand). De spelingen moeten dan zijn :

- Vul het expansietankje bij tot aan het niveau « maximum ».
No ong eveer 50 km het niveau van het koelwater bij een koude
motor controleren en zonodig bijvullen .

Inlaat
Uitlaat

0,15 mm
0,25 mm

N .B. De dop van de radiateur mag slechts tijdens het spoelen en
vullen van het koelsysteem verwijderd worden .

AANDRIJFRIEM
Elke 10000 km

U4

Controleer de ventilator/ generator riem.

-20-

12 U2

@@ @@
o

Indien deze de geringste sporen van slijtage vertoont , moet
hij vervangen worden .
Bij de montage van de riem mag geen schroevedraaier of
i.d . gebruikt worden om hem in de groef te wringen, maar dient
het spansysteem teruggesteld te worden .

U3 13

Ul 11

@@ @@

Dient
onderstaande
klep
geheel
geopend
te zijn

U4
U2
12 U,
I, U 3

U,
U3
U4
U2

13

14

Q

....,
N.B. -

Voor het
afstellen
van
ondersta ande
tuim elaars

Dc Ideppen zijn hier aangeduid met het nummer van de corresponderende cilinder.

-
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STATIONAIRE AFSTELLING

CILINDERKOP

Motor op werktemperatuur
Bij een nieuwe wagen dient het aanhalen van de cilinderkop te
- Draai de moer 2 en de stelbout voor stationair draaien I zover
los, dot de bout 13
14 mm uit het regul ateurshuis uitsteekt.

geschieden bij de eerste I 000 km-beurt.

a

- Draai de contramoer 3 los en start de motor.

Bij het afnemen van de cilinderkop of vernieuwing van de motor

- Draai de handgas-knop geheel terug en controleer of de opbrengsthefboom geheel op zijn aanslag terug komt.

dient het aanhalen van de cilinderkop twee maal te geschieden ,

n.1.

- Maak zonodig de gaskabel los.
- de eerste maal tussen de 50 en 100 km;

- Stel met bout 4 het stationai r toe rental of op

- de tweede maal bij I 000 km.
Deze

650

handelingen, die speciaal

gereedschap en

bijzondere

! 5~

omw. j min .

- Zet de contramoer 3 vast.

aandacht vereisen, dienen te geschieden door een PEUGEOT-agent.

- Draai de bout I voor het afstellen van het stat ionair toerental
aan , totdat het toer ental 50 omw .j min . hoger is geworden en
draai deze daarna I slag terug.
- Houd t bout I in deze stand vast en draai de contramoer 2 aan .

BRANDSTOF·INSPUITPOMP
De afstelling van de opbrengst van deze pomp is verzegeld;

deze verzegeling mag in geen geval worden verbroken.
Elke wijziging van deze afstelling kan snelle beschadiging van
de motor en het onmiddellijk vervallen van de garantie tengevolge
hebben.
Aileen de schroef voor stationair draaien mag gesteld worden .

•
- Geef vol gas en loot dan het gaspedaal los
de motor mag nu niet afslaan .
- Herhaal deze co ntrole enkele malen .
Controleer of het stationair toerental niet veranderd is.
- Indien de motor afslaat, dient men de stelbout een kwart slag
aan te draaien .

-
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VERSTUIVERS

Schema van de electrische installatie van de motor XD 88
46

De afstelling hiervan vereist speciaal gereedschap, dat in het
bezit is van officiele Peugeot-Dealers.

Vernieuw de pakkingringen der versluivers bij elke demonlage .
Bo.P.

M.e.H .

• •

OLiEBADLUCHTFILTER

o

tH.

'"

Dit filter (voor bepaalde landen) vraagt een speciaal onderhoud .

30A

+p

Elke 5000 km

I.P.D. .

Draai de 2 moeren los en haal
het deksel er af.
Verwijder het filterelement. Reinig het uitsluitend met dieselolie .
Reinig het huis en vul motorolie
bij tot aan de cirkelvormige rand
in het huis.
Monteer het filterelement en het
deksel.

Elke 20000 km
Vervang het filterelement LAUTRETTE - PD -1445 . 15.

-
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BENAMING

Bie.

Accu 12 V-65 Amp/ h

BO.I1.

G/oeibougies

C.S.

« StoP )} - bediening

C.T.P.

Controleg /oeispi raa/ contact

Oem.

I.P.D.
M.C.H.

Schakelaar voorg/oeien en
starten
O/iedrukcontact

R.bie.

V/euge /m oer v~~r mossa aans/uiting van de accu

Starter met re /ais

R.P.

G/oeispiraa/

F. 6

Zekering 10 A.

T.H .

O/ied rukcontro/e/ampje

I.A.

Motorcontact-s tu u rs/ot

T.P.

G/oeicontro/elampje

-
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