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1 - cylinderkop 
2 - zuigers 
3 - distributiecarter 
4 - stroomverdeler 
5 - oliefilterhuis 
6 - tussenstuk v. ontluchtingspijp 
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1 - inlaatbuis 
8 verstuivers 
9 - injectieleidingen 

10 - spruitstuk 
11 - huis van luchtklep 
12 - injectiepomp Kugelfischer 



l' ERKINGSPRINC IPE 

van BENZINE-motoren, met carburateur, of met benzine
injectie en van de DIESEL-motor (4-takt) 

De BEl'T Znm -motoren met carburateur, of met benzine-injectie ZlJn explosie
motoren met gecommandeerde ontsteking , terwijl de DIESEL een motor is met 
zelfontbranding. ----

De enige overeenkomst tussen de motoren me t benzine-injectie en de Diesel
motoren bestaat hierin, dat bij beiden de brandstof wordt ingespoten in 
plaats van aangezogen. 

De wijze van inspuiten is echter verschillend: 

BENZI}ffi-INJECTIE en CARBURATEUR-motoren door dosering van de 
lucht en van de benzine. 

DIESEL door aIleen dosering van de brandstof. 

VERGELIJKHTGSTABEL 

1-;-~~-~------------I-----'-- --~-~;:;; -------------T-;~~-i~-=~~:~~~- - --

I ' I r----------l --.----~--------------____t__-
i I 

INLAAT I AIleen luchtaanzuiging I AIleen luchtaanzuiging. 

I 
Benzine-injectie gedu-

I rende lucht-aanzuiging. 
i 
I 

I I 

~~",,_a..~ 
I Aanzuiging van 
I benzine-Iucht-

I 
mengsel, gedo
seerd door de 

I carburateur. 
----.---- -------r---------- .---- -------t------ .. - --
COMPRESSIE I Zeer sterke compressie ! Sterke compressie van Compressie van 

'I van de lucht. Verhou- ! het mengsel. Verhouding het mengsel. 
ding 21/1. Temp. 600 0 c I 8,S/1. Temp. 3S0oC I Verhouding 1,41 

I Temp. 3000 C 
i I + -- - 1 

Aan het ein-I' InsPuiting van de I Ontsteking van het mengsel 
de v.d. slag brandstof, die spontaan l door bougie-vonk. 

ontbrand t. I , 
-- -- -- _. ______ ......l _______________ .-_____ . ____________ + ___ . ______ ------.. ---..... ------- - --f----------

WERKSLAG ! Verbranding en expansie I Explosie en expansie: __ 
---.--- ------1-- ---- - -r----
UITLAA T I Afvoer der verbrande gassen. I 

'---------- ._-- - - -- - --- - - ---------

C~:'-=-:'=~~ i Zui vere 1 uch t 
;:..::, ---~='~ Benzine-mengsel carbUllateur 
~ Inspui ting 
0';:-::-~::~': Explosie 

1l1IUfillTilllliLITillJ U i t I aa t 
- 1 -



SCHEJ!IA VAN BET iVERKINGSPRTHCIPE VAH DE I FJECTIEPOMP 

. _ ... _--_ . ... _._ ... _ .... _------- ---.--,--.-- .. --.--... -*-----.. ~ -- -'--'-- .... . . _- -_ .. - -- -- - A - Luchtklephuis 

i 
i 
I 

! 

I 

I 

I l. ___ _ _ ------_ .. __ .. _--

1 Nokkenas 
2 Nok 
3 - stoter 
4 - Stoterveer 
5 - Plunjer 
6 - Balans 
7 - Plunjerveer 

I 
I 

l _______ -_ 

B - Thermostatisch element 

C - Hoge-druk gedeelte 

D Injectie- en regel-
systeem 

'-_. __ ._------ -_ ... - .- .- -_.-.- -_ .. ---------_ ..... _---. ... ----
I 

•• _ _ _ . _. , •. _ _____ ________ ._ •• ___ . ' _ _ . _ _ • • • _ _ ' . •. ' • • ' _ _ •• _ 1 

8 - Handel voor grotere benzinetoevoer 
9 - Steun 

10 - Tastpen 
11 - Regelnok 
12 - Magneethuis 
13 - Magneetanker 
14 - Spanveer 
15 - Verbindingstangetje 

16 - Handel voor versneld stationair 
17 - Veer van thermostatisch element 
18 - Verbindingstangetje 
19 - Glijkant van het handel 
20 - Steuntje 
21 - Waterkamer van het sprui tstuk 

- 8 -

draaien 



WERKINGSPRIHCIPE VAJJ DE INJECTIEPOI'.'IP 

De nokkenas ~, welke met halve motorsnelheid wordt aangedreven, bevat een aan
tal nokken gelijk aan het aantal cilinders van de motor. 

De nok ~ beweegt de stoter 2, welke teruggedrukt wordt door de veer 4. 

De stoter drukt tegen het halfbolvormige einde van de plunjer 2, welke steunt 
op balans ~ door de werking van de veer 1. 
Het onderste dode punt van de plunjer is variabel; het wordt irnrners bepaald 
door de stand van de balans, die aan 2 uiteinden verstelbaar is. 

Het achterste uiteinde is verbonden met een excentriek, dat bediend wordt door 
het handel voor rijker mengsel 8, dat bij normaal draaien op het steuntje 2 
rust. -

Het voorste uiteinde verplaatst zich door middel van de tastpen 10, welke 
steunt op de regelnok 11, die het voornaamste onderdeel vormt van-de opbrengst-
regeling. --

De dosering van de ingespoten hoeveelheid benzine geschiedt door de slag van 
de plunjer 2 te veranderen, waarbij de opbrengst groter is naar gelang de 
plunjer daalt, hetgeen verkregen wordt als de tastpen op een kleinere diameter 
van de regelnok ~ steunt of het handel voor rijker mengsel 8 zakt. 

De regelnok ~ kan twee bewegingen uitvoeren: 

1 - Ongeveer 3000 verdraaien door de werking van de magnetische corrector, 
bestaande uit: 

- een magneethuis ~, aangedreven door de nokkenas van de pomp 

een magneetanker 13 in het magnetisch veld van het magneethuis en via 
tandwielen verbonden aan regelnok 11. De relatieve aandrijving van het 
anker, veroorzaakt door het magnetisch veld is afhankelijk van het aan
tal toeren van de motor. 

- een spanveer 14, die doordat hij rernrnend werkt op de draaiing van het 
anker, corrigerend werkt bij elk toerental, waardoor de draaiing van de 
nok geschiedt volgens een voor een bepaald toerental bepaalde hoek. 

2 - Laterale verplaatsing door middel van het verbindingstangetje li, dat de 
hefboom van de pomp met die van de luchtklep verbindt. 

Grotere benz~~etoevoer bij koude motor 

Wanneer de temperatuur van het koelwater lager is dan 65 0 , dan wordt de ben
zinetoevoer automatisch en verhoudingsgewijs aan de temperatuur aangepast. 

Bij KOUDE motor wordt de grotere benzinetoevoer verkregen door het kantelen 
van het handel voor versneld stationair draaien 16 onder druk van de veer 17, 
welke op het stangetje ~ werkt. -- --

Het kantelen van hat handel zorgt tegelijkertijd via de glijkant 19 en het 
steuntje 20 voor de gedeeltelijke opening van de luchtklep en de verplaatsin& 
van hander-8 voor grotere benzinetoevoer. 

Bij WAmm motor zet de vulling van het zich in de waterkamer 21 bevindende 
thermostatisch element B, zich verder uit en drukt geleidelij~het verbin
dingsstangetje 18 terug-en doet aldus de werking van de glijkant 19 en 
steuntje 20 teniet. --

- 9 -
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I 
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Fiscaal vermogen: 

Aantgl cilind8rs 
Ple.atsing 
Werkwijze 
Boring 
Slag 
Cilinderinhoud 

Frankrijlc 
Belgic 
2m tscrland 
Italic 

~(o Compressieverhouding 
-;:- ~.'b.xirm.un vennogen (SAC formule) 

(DIN fonnule) 
ol(O Corresponderend toel~enta.l 
.;(0 naximum koppel 
.;(0 Corresponderend toerental 
-l~ Specifiek vermogen per liter 

cilinderinl10ud 

Cilinderblok 
Cilinderbussen 

-l(- Cilindorkop 
Krukas 

-l(- Distributie 
Nokkenas 
IG.eppen 

ol(- Benzinetoevoer 
-l(- Injectiepomp 
-)(0 Smering van de injectiepomp 
ol(- Inhoud van het pompcarter 
~(- Injectie- en ontstekingsvolgorde 
ol(- Verstuivers 

-;:- Inspuitdruk 

ol(o Benzinefilter 

.~(o Benzinefilterelement 

9 CV 
9 CV 
8 CV 

17 CV 

4 
in lijn 
4-takt 
84 nun 
73 mm 
1618 cc 
8,8/1 
85 pk 
80 pk 
5500 omw/min 
14 mkg 
2800 omw/min 

52,5 pk/l 

450 gekanteld 
uitneembare iln3.ttc'· voeringon 
per cilinder afzonderlijk inlaatkanaal 
3 hoofdlagers 
door middel van ketting en SEDIS snaar 
onderliggend 
door tuimelaars bediende kopkleppcn 

AEG electrische benzinepomp 
KUGELFISCHER 
ESSO OIEOFillID 40 EP 
0,400 l. 
1-3-4-2 
KUGELFISCHER DW 20 B 

+0 I 30+5 kg cm2 

PREX::ISION IJIN::,\IUQUE Lfl.BIN.:.L 
Type CP 15 E 
PRECISION liiECA1HQUE LABINAL 
Type C 113 

1. . ______ _ ______ . ____ .. _. ________ ______ _ _______ __ ._ .. __ ----. 

I 

I 
! 
I 

! 
! 
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o 1 02 1 .494 1'larOR MET BENZnlEIi~J~~:r.~ 

I 

I 
I 
_1_-

! GEGEVENS 
----.-----------'----... -- . ---.---.--.--------~-.-------------- ---

reoeling 

IWloud van hc t koelsysteem 

olt- Smcring va n de motor 
olf- Ihhoud van hct motorce.rte r 

Olicfilter 

Ontst0king 
olio Bougi es 
-l~ Verdeler 
olio Regelaar 

Gewicht van de uitgerustc motor 

olio N3.::d.mum snellieid (beln.st) 

the rmostaat, ccntrifugaalpomp en 
automatisch in- em uitschakel cndc 
ventilator 
7,8 1 

ESSO EXTRA IlarOR OIL 20Vl/30/40 
41 
metalcn zec f 

door 12 V-55 A ill ttcrij 
Narchal 34 S 
SEV - karakteristi ;:;k 11 36 
18 i~pere met 2 el ementen 

137 kg 

Berline 

155 km/u 

Cabriolet 

1,1;8 km/u 

olio Verbruik over 100 km bij een gemiddel
de snelheid van 95 km/u 9 a 10 liter 

0,100 liter/l00 km Olieverbruik 

7t- Deze gegevens gelden aileon voor de injcctiemotor 



..................... ................................. .................... ...... . 

1 0 1 0 3 
VERMOGEJ'T - KOPE::L - VJ~RmUIK 

Deze krornrne geldt bij het gebruik van superbcnzine van goede 
kwaliteit, met een voorontsteking van 80 op het vlie~viel. 

Boring: 
Slag: 

MO TOR TYPE XC KF 

(zuigers KS - compr.verh. 8,8/1) 

84 rom 
73 rom 

GEGEVENS 

formules S.A.:8 • 
D .I.E. 

Cilinderinh. 1618 cm3 
Cilinderkop Alpax 

ttol 
,!-tll 

.1 
I'll 

1 
.-11 
0)1 
Pil 
Pil 
01 

/><::1 



, • 404 MOTOR ji'iET BENZnTE -DTECTIE ------------------------------
1 0 2 0 1 

UITBOUWEN VA]{ Dr IWTOTI. 

UTTBOLn7EN VAJlf DE },TOTOR 

- Plaats hoezen op de spatschermen 
- Tap het koelsysteem af 
- Verwijder: 

de ruitensproeier met het reservoir 
- de motorkap 
- de ruitenwissermotor 
- het luchtfilter en de voorste knaldemper 
- de bobine 
- de batterij 
- de batterijbak 
- de steun van de benzinepomp en de claxon 

- Verwijder de slangen van d e radiateur, van de 
verwarming en van de spruitstukverwarming. 

- Verwijder de radiateur en de retourleiding van 
de verwarming. 

- Verwijder de twee bevestigingsbouten van de 
startmotor op het koppelingscarter. 

Maak los: het stangetje voor rijker mengsel en 
de kabel van de luchtklep. 

de draden van het thermisch element, van het 
mano-contact, van de dynamo, van de startmotor 
en van de in- en uitschakelende ventilator. 
de aan- en afvoer benzineleidingen van de 
injectie-pomp. 
Verwijder de afdekplaten van het koppelings
carter. 
Maak de uitlaatpijp van het uitlaatspruitstuk 
en van de versnellingsbak los. 
Plaats de steun 8.0103 z. 
Verwijder de 3 ALLEN bevestigingsbouten van 
het koppelingscarter (sleutel 8.0202) 

- Plaats het apparaat 8.0102 Y met de haken in 
de hijsgaten van het motorblok. 

- Verwijder de bevestigingsmoeren van de motor 
op de voorste steunen. 

- Manoeuvreer met de takel en trek de motor naar 
voren, opdat de motor vrij komt van de ver
snellingsbak. 

- Zodra de primaire as los is van de koppeling, 
kan men de motor schuin naar boven uit de 
wagen nemen. 



i 404 MOTOR 

...... .. 

NJET BENZINE-IHJECTIE ------------------------------0 2 0 2 1 
! - INBOUVlBN VAN DE lftOTOR 

INBOUWEN VAN DE l'WTOR 

- Indien de ontluchtingspijp gede-
monteerd werd, moet bij de montage 
de opening van de buis, welke op 
het tussenstuk van de ontluchtings-
pijp bevestigd is, naar beneden 
gericht zijn. 

- Plaats de motor in de schuine stand 
waarin de motor uit de wagen geno-
men werd. 

- Schakel de 4e versnelling in om de 
aansluiting motor-versnellingsbak 
te vergemakkelijken. 

- Werk gelijktijdig met takel en 
steun, zodat de motor en ver snel-
lingsbak goed op elkaar aansluiten 
en plaats de afdekplaten van het 
koppelingscarter. 

- Plaats de motor op zijn voorste 
steunen. 

- Na montage van aIle onderdelen, 
water bijvullen, batterij aanslui-
ten en het klokje gelijk zetten. 

- C ontroleer het oliepeil. 

...................... ... ... .... . ..... .. ... .......... ........ ...... 

-



Uitlaat 

: 

Onderstaande 
kleppen dienen 
geheel geopend 
te zijn 

E1 

E3 

E4 

E2 

404 IvIo'rOR ME T BENZINE -IN JEC TIE 
o 4 0 1 

C ILINDERKOP 

, 

opdat onderstaan-
de kleppen ge-
steld kunnen wor-
den 

A3 E4 

A4 E2 

A2 E1 

A1 E3 
, 

TECRNISCHE BF SClffiIJVING 

- Cilinderkop van aluminium l e gering 
met half-bolvormige verbrandingskamers 

- Grote afzonderlijke inlaatkamers 
- De inlaatzijde is speciaal glad afge-

werkt met het oog op de bevestiging 
van de inlaatbuizen 

De op de inlaatbuizen bevestigde ver
stuivers zijn in een schuine stand 
geplaatst, zodat zij door de opening 
van de inlaatklep in de verbrandings
kamer spui ten. 

Afstelling der kleppen volgens de 
PEUGEOT-voorschriften. 

Speling: 
Inlaat: 
Uitlaat: 

0,10 rom 
0,25 rom 



o 4 0 2 1 

. 

191_~9~Q~_~~~_~~~~!~:!~~~~~ 

CILINDERKOP 

DEMONTAGE 

- De cilinderkop mag alleen bij KOUDE MOTOR 
gedemonteerd worden 

- Plaats de hoe zen 
- Maak de batterlJaansluitingen los 
- Tap het koelsysteem af (anti-vries opvangen) 
- Verwijder: luchtfilter en klepdeksel, 

bobine, ontstekingskabels en verdeelkap, 
- voorste knaldemper 
- bovenste waterslang 
- ventilatorriem 
- steunen en injectieleidingen 
- smeerolieleiding van de kleptuimelaars 
- gasklepveer 

- Neem los: de onderste waterslang 
- de verwarmingsslangen 
- de achterste steun van het 

spruitstuk 
- de kabel van het thermisch element 

en de koolborstel van de in- en 
uitschakelende ventilator 

- het verbindingsstangetje tussen 
pomp en luchtklep 

- Maak los: de uitlaatflens 
- het ensemble spruitstuk-luchtklep 

huis van de injectiepomp en trek 
het naar achteren, echter zonder 
het te verwijderen. 

- Verwijder de 2 kopbouten 8 en 12 van de 
cilinderkop en monteer op-hun plaats de 
cilinderkopgoleiders. 

- Verwijder de andere kopbouten en de beves
tigingsmoeren van het tuimelaarmechanisme. 

- Verwijder hBt tuimelaarmechanisme en de 
stoterstangen en voorzie deze van een merk
teken. 

- Verwijder de geleiders, de cilinderkop en 
de pakking. 

- Zet de cilinderbussen vast met de bouten 
8.0104 D. 



, 

1 040 3 
C ILHTDERKOP 

, .............. .... ... ..... . ....... .. ......... ........ ................ .. ....... ... .. ...... .......... ... ........ ... . , .. ..... . .... .............. .. . . .. . . ........ .. .. ... . ... .... . . .... .. .. .. . 

AANTREKVOLGORJ)E 

i 

MONTAGE 

Voorbereidingen 

1 - De kop is volgens vo orschrift gedemonteerd. 
2 - Ret aanlegvlak van de kop moet vlak en rein 

zijn. 
Van de kop mag maximaal 0,5 mm afgenomen 
worden. 

3 - Indien de kleppen geslepen zijn, moe ten de 
inlaatbuizen verwijderd worden en moet het 
inwendige van de kop aan de inlaatzijde 
zorgvuldig schoongemaakt worden, alvorens 
de inlaatbuizen weer met een nieuwe pakking 
gemonteerd worden. 

- Verwijder de bouten 8.0104 D van de cilinder
bussen. 

- Smeer de nieuwe koppakking in met gekookte 
lijnolie en plaats deze met de juiste zijde 
naar boven op het cilinderblok. Centreer de 
pakking met de geleiders (zonder hun uitein
den) in de gaten 8 en 12. 
IVIonteer de cilinderkop;zorg dat het stangetje 
voor het aftappen van het koelwater in zijn 
geleider komt. 

- Plaats de stoterstangen in hun gaten. 
- Plaats het tuimelaarmechanisme. 

- Zet de cilinderkop vast in de volgorde 3-7-1-
2-4-6-9-11, daarna 8-12. 

- Trek in deze volgorde de bouten eerst aan met 
een koppel van 4 a 5 mkg en daarna definitief 
met 7 a 8 mkg. 

- Zet het tuimelaarmechanisme vast met een 
koppel van 1,5 ~ 2,5 mkg. 

- Zet het ensemble luchtklephuis-spruitstuk 
vast. 

- Monteer de luchtklepveer. 



404 MOTOR MeT BENZlNE-INJECTIE ------------------------------o 4 0 4 1 
C ILINDERKOP 
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Voor afstelling i dient onderstaan
van onderstaan- ! de klep geheel 
de kleppen geopend te zijn 

A3 E4 E1 

A4 E2 E3 
A2 E1 E4 

A1 E3 E2 

! 

N.B. De kleppen zlJn in dezelfde 
volgorde als de cilinders 
genummerd. 

- I\~onteer: 

de uitlaatflens 
het verbindingsstangetje 
de waterslangen 
de ontstekings onderdelen 
de electrische leidingen 
de smeerolieleiding van de 

tuimelaars 
de injectie-leidingen van de 

steunen 
de ventilatorriem 
de voorste knaldemper 

- Stel de kleppen gedurende de 
eerste 1000 km: 

INLAAT: 0,15 nun 
UITLAAT: 0,30 rom 

na opnieuw aanhalen van de kop: 
INLAAT: 0,10 rom 

UITLAAT: 0,25 nun 

- Monteer het klepdeksel en het 
luchtfilter na controle van het 
element. 

- Vul het koelsysteem. 
- Sluit de batterij aan. 

Zet het klokje gelijk. 
- Verwijder de hoezen. 



404 MOTOR MET BENZINE-INJECTn;; ------------------------------ 1 
DISTRIBUTIE 

BESCHRIJVING 

Aandrijving van de nokkenas 

Normale distributieketting met op het distributie
carter beve stigde RENOLD ke tt ingspanner. 

Aandrijving van de injec~~e~omy' door: 

- Tandwiel met 22 tanden, samengebouwd met het nokken
astandwiel en voorzien van geleideplaten voor de 
SEDIS snaar. 

- Tandwiel op de injectiepomp met 22 tanden. 
SEDIS snaar van gewapend kunststof (rislan) voorzien 
van 58 tanden met een breedte van 13 mm en een 
streek van 8 mm. 

- Afstand tussen de tandwielen (hart op hart): 144 mm. 
- Bij deze constructie wordt geen spanner toegepast. 

GELEIDEPLATEN 

a) binnenste plaat 

1 e montage: Stalen tandvriel, vlakke geleideplaa t tot 
aan serienurnmers: 

2e montage: Gegoten 

b) tuitenste plaat 

404 KF - 4.554.125 
404 Cabriolet KF - 4.591.424 
404 Coupe KF - 4.591.426 

tandwiel, in vorm geperste plaat 2. 

De afronding i moet altijd naar de snaar gekeerd zijn. 

De onderdelen van de 1e en 2e montage zijn onderling 
verwisselbaar, mits de corresponderende platen 
gebruikt worden. 

AANDRIJFSNAAR 

Montage: 

- nokjes naar de voorzijde. 
- dubbele nokjes tegenover merkteken op aangedreven 

tandwiel (injectiepomp). 
- enkele nokjes tegenover merkteken op aandrijvend 

tandwiel (nokkenas). 
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404 MOTOR }1ET BEHZnr;~ -IN JECTIE 

D I STR I BUTIEC .All. TER 

tot aan de nummers: 

404 KF - 4.553.400 
404 Coupe KF - 4.591.216 
404 Cabriolet KF - 4.591.233 

Ge le id ing van he t_ dis tri_l?.u t ~!,_c:_a! __ te..! __ c?LP._~ 
cilinderblok: 

door 2 pennetjes 2 van ¢ 7 mm, bevestigd op het 
cilinderblok 8 en overeenkomend op het distri
butiecarter 77 

aan de kant 1 met een gat van ¢ 7 mm 
aan de kant 2 met een gat van ¢ 8 mm 

([eleiding van het ~.!'ksel..E1?.}1~_~ di_~_tributiecarter: 

door 2 pennetjes ~ van ¢ 8 mm bevestigd op de 
voorzijde van het carter op de plaatsen ~ en ~. 

Deze pennetjes vallen in 2 gaatjes van ¢ 8,04 mm 
in het distributiedeksel 2. 

Bij de montage moet er een afstand 1 = 0,05 ~ 
0,02 mm tussen het speciale uitsteeksel op het 
carter en de nokkenas bewaard worden. 

Indien deze afstand bijgesteld moet worden kan 
men indien nodig het pennetje 9, overeenkomende 
met ~ en vervolgens de geleidepennetjes 6 van 
het distributiedeksel 2 weglaten. 

Alvorens het deksel vast te zetten moet men het 
met behulp van een nieuwe krukaspoelie of met 
een speciale bus centreren. 



404 MOTOR NET BENZIlTE-IN.lliC'l'IB 
1 0 0 3 

DISTRIBUTIECARTER 

2e MONTAGE 

vanaf de nummers: 

404 KF - 4 . 553 . 401 
404 Coupe KF - 4 . 591 . 217 
404 Cabriolet KF - 4.591.234 

Geleiding van het _d_i.s_tJ:l_b~t_i_e_cJ~_~.!er_.-.?..E.. .. E~...! 
cilinderblok: 

door een pennetje 2 van ¢ 7 rnm, bevestigd op het 
cilinderblok en overeenkomend met een in 1 ge 
boord gaatje van ¢ 7 rnm van het distributiecarter 1 

................................. . ... ......................... - .............. .. .......... i··················· ············ .. ······· ····· ····· ··· ......... ... .. ... ........... ..... .. .. .... ................ . ........ . ..... .................... . .. ............ ... ..... . .. .......................... ......... ............... . ................ ; 

Geleiding va~ ._het_ Ae!~~e} ... 5 __ ()J2.. het..Jlistr5.buti~ 
carter 

is evenals de pakkinggaten weggelaten. 

Alvorens het distributiedeksel vast te zetten, 
moet men het centreren met een nieuwe poe lie of 
met een speciale bus. 

Bij de montage moet er een afstand 3 = 0,05 + 
0,02 mrn tussen het speciale uitsteeksel op het 
carter en de nokkenas bewaard worden. 

IDENTIFICATIE 

door de aanwezigheid of afwezigheid van de ge 
leidegaatjes en pennetjes. 

De verschillende onderdelen zlJn onderling ver
wisselbaar, mits de hinderlijke centreerpennetjes 
weggelaten worden en de bij het gebruikte carter 
behorende juiste speling 2 afgesteld wordt . 

N.B. De theoretische afstand 3 moet aangehouden 
worden om een normale spanning van de SEDIS 
snaar te verkrijgen en een geruisloze wer
king te verzekeren. 



l' 0 0 4 
404 1,lOTOR MET BENZDl'E -INJECTIE ------------------------------

DISTIUBUTIE 

AFSTELLING 

Theoretische afst~]l_~g 

VIe t een in- en ui tlaa tklepepeling van 0,70 mrn van 
de betreffende cilinder maakt men gebruik van de 
volgende gegevens: 

Inlaatklep opent 
Inlaatklep sluit 
Uitlaatklep opent 
Uitlaatklep sluit 

Afstelling: 

Laa t samenvallen: 

vliegwiel
draden 

00 :B.D . P. 
300 30' 
35 0 

4°30' 

Zuigerweg 
vanaf :B.D.P. 

0° :B.D.P . 
69,10 mm 
68,30 mm 
0,175 mrn 

- het erucele merkteken l van de ketting met het 
streepje op het krukastandwiel. 

_ het dubbele merkteken 2 van de ketting met het 
streepje van het nokkenastandwiel. 

Monteer de drie bouten en zet ze vast. 

C ontrole 

Daar de vorm van de zuigers verschillend is, (bij 
de 404 KF is de zuigerkop hoger dan bij de 404 met 
distributiecarter) kan men de controle van de dis
tributieafstelling aIleen verrichten in de buurt 
van het B. D. P. , d.w:-;;Jmet gebruikmaking van de 
inlaatklepopening (00 ) en de uitlaatklepsluiting 
(0,175), zoals in de hiernaaststaande figuur is 
afgebeeld. 



404 MOTOR MET BENZINE-INJECTIE ------------------------------ 1 
INLAATSYSTEEM 

LUCHTFILTER 

- Merk: LAUTRETTE 
- Type: L 965 
- Type van het filterelement: EL.L,965 

iedere 6.000 km schoonmaken 
iedere 18.000 km vernieuwen 

Voorzorgen: 

1 2 0 1 (1) 

Na iedere d~montage van het element moet men 
controleren of de uitwendige diameter 1 ongeveer 
110mmis. -

Indien het element het Iilterhuis raakt, is het 
mogelijk dat er een vermogensverlies of een hoog 
benzineverbruik optreedt. 
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, 

404 MOTOR lET BENZINE-DT.JLCTm ------------------------------
INLAATCIRCUIT 

Luchtklephuis 

- Het luchtklephuis op het achterste gedeelte van 
de injectiepomp bevestigd. 

- De luchtklep, het luchtklephuis en de bevesti
gingsflenzen vormen een geheel. 

Samenstell i n g : 

1 - Luchtklep 
2 - Stofdichte kogellagers 
3 - Stelschroef voor minimumopening luchtklep 
4 - Handel voor versneld stationair draa ien 
5 - Bevestigingsflens op spruitstuk 
6 - Stelschroef v oor maximum opening luchtklep 
7 - Luchtkanaal voor stationair draaien 
8 - Stelschroef voor stationair draaien 

Voorzorg: 

- Het kanaa l 7, de stelschroef 8, de luchtklep 1 
en de binnenkant van de beve stigingsflenzen -
moeten op geregelde tijden schoongemaakt worden. 

SPR UITSTUK 

Het sprui tstuk is door 4 rub'.ler s langen met de in
laatbuizen en door een flens met het luchtklephui s 
verbonden. Op geregelde tijden moet men controleren 
of deze verbindingen goed afsluiten. 

1 - Aansluitingen voor de verwarming van de water
kamer, welke het thermostatisch element bevat, 
dat werkt op de handel voor versneld stationair 
draaien. 

2 - Bevestigingsflens op het luchtklephuis. 

INLAATBUlZEN 

- Controleer op geregelde tijden of de inlaat
buizen en de verstuivers goed vastzitten, opdat 
het aanzuigen van "valse lucht" vermeden wordt. 
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1 2 1 1 (1) 

BENZHlEC IRCUIT - OND ERHOUD 
: -....... .... .................................................................... ................. ............ .. ... _ ..................................... .............................. ............ .... ... ....... .... _ ............................... ................. .......... ........... ... .................... , ............. ........ ...•....... ...... ....... _ . .................... -.... . 

, ...... . 

ELECTRISCH CIRCUIT 

A - Batterij 
B - Ontstekingsschakelaar 

BENznill CI nC UIT 

1 - Benzinetank 
2 - Aanzuigzeef 
3 - T0evoerfilter van de benzinepomp 
4 - Electrische benzinepomp 
5 - Hoofdfilter 

C - Controlelampje in instrumen
tenbord 

6 - Toevoerfilter van de injectie pomp 
7 - Hoge-druk gedeelte van de injectie

pomp D - Ivlanocontact voor benzinedruk, 
afgesteld op 0,4 kg/cm2 

toevoerleidingen 

- -- -- retourleidingen 

" . ... _-_ ...... . ... .... .... ................... ............. ... ,-............. . ..• . .••..................... .. ....• _ ....... . -: ...........•..•.•..•......... _ ......... . •. -•.... .. .. ........... . ...........••.................. _ ._ . .. . , •.............. _ ........ _ .. _ ... _ .. 

TIJI)SDUUR ORGAAN WE RKZAAMHEDEN BLADZIJI)I; 
... . _. _ ..... _._ .. ....... ... __ ._ ••........•..• ; ........... - ........... ....... ....... ...... ....... .......•.. ; .- ...... ... ... -.. - ... .... --- ........•....•• _ .. ........ .... .... - •..... .. ... _ . _- - .. ... .•.. ; ... .•...... . _ .•...... ...... . . ...........•.. ; 

Maandelijs 

3.000 km 

15.000 km 

18.000 km 

Benzinecircuit 

Injectiepomp 

Waterafscheider 

Benzinepomp 
Injectiepomp 

Hoofdfilter 

ong. 50.000 km Injectiepomp 
Luchtklephuis 
Opvoerpomp 

60.000 km Verstuivers 

C ontroleren op lekkage 13-01 (1) 

Controleren van het olie-
niveau -E SSO OLEOFLUID 40EP 13-01 (1) 
Eventueel aanwezig water 
aftappen 12-14 

Schoonmaken van het filter 12-12 (2) 
Controle van de plunjer-
smering 

Vervanging van het element 
C 113 

Olieverversen 
Smering van de luchtklep 
Borstels vernieuwen 

Controleer de inspuitdruk 

13-01 (1) 

12-12 (2) 

13-01 (1) 
12-02 (1 ) 
12-55 

13-52 (2) 

N.B. Het is verplicht bij iedere reparatie de pakk~~~n te vernieuwen. 



2 (1) 
4Q1_~~~~~_J~~_~~~!~:!~~~~!~ 

1 2 1 1 -
BENZnTE CIl~CUIT - FILTERS 

., 

De benzine wordt achtereenvolgens gefilterd 
door: 

- het t ankfi l ter 1 -
- het voorfil ter bij de t oevoer van de 

benzine pomp ~ 

- het hoofdfilter 

- het in de toevoerleiding van de injectie-
pomp i opgenomen fijnfilter 

- de filters van de toevoerklepjes 4 

Voorzorgen: 

Het filter 2 moet iedere 15.000 km schoonge-
maakt worden en iedere keer dat de opvoerdruk 
van de opvoerpomp minder bedra agt dan 1 , 1 kgLcm2 

Het element van het afscheidingsfilter moet 
ied ere 18.000 km vernieuwd worden. 

i 
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I 1 I 404 MOTOR MET BENZINE -IHJECTIE ------------------------------ 1 2 1 3 
BENZINECIRCUIT - FILTERS 

. 

1 e montage. 

Tot aan de serienummers: 

404 KF - 4,560.317 
404 C~ICF - 4,592.597 
404 Co.h~ - 4.592.605 

Hoofdfilter zonder ontluchtingsmogelijk
heid 

- Herk: PURFLUX 
- Type: CP 1 5 E 
- Filterelement: C 113 
- Oppervlak:15 dm2 

- Filtergraad: 1 micron 
- Een ontluchtingsgat in het bovenste 

gedeelte van het filterlichaam 
_ Aantrekkoppel van de aansluitingen: 

0,9 mkg 

Schoonmaken van het hoofdfilter 

- Draai de bout 1 los. 
- Ve~vijder het filterhuis naar onderen. 
_ Maak dit huis schoon met een schone 

niet pluizende doek. Indien het huis 
een zelfs maar kleine hoeveelheid water 
bevat moet de tank afgetapt worden en 
moeten de leidingen doorgeblazen worden. 

- Monteer de pakkingen en het huis. 
- Draai de bout 1 vast. 
_ Vervang het filterelement indien het 

twijfelachtig lijkt, maar in ieder 
geval iedere 18.000 km. 



1 2 1 4 1 
404 EOTOR r;;ET BE1'TZniE-UTJECTIE ------------------------------

BENznmC I RCUIT - FILTERS 

2e MONTAGE 

Vanaf de serienummers: 

404 KF - 4,560.318 
404 C.KF - 4.592.598 
404 Co.KF - 4.592.606 

Afscheidingsfilter met verlengd filterhuis en 
ontluchtingsmogelijkheid. 

- Me rk: PUR FLUX 
- Type: C P 1 5 DE 
- Fil terelement: C 113 
- Oppervlak: 15 dm 2 
- Filtergraad: 1 micron 
- Ontluchtingsgat in het bovenste gedeelte van 

het filterlichaam. 
- Aantrekkoppel van de aansluitingen: 0,9 mkg 

Aftappen van water 

Iedere 3000 km: Bescherm de batterij met behulp van 
een doek, houdt een nylon bakje onder de aftapaan
sluiting, draai de schroef l los, tap af en zet de 
schroef 1 weer vast. 

Indien de hoeveelheid water meer is dan 10 cm3 of 
1 cl, moet het filterhuis ged~monteerd en schoon
gemaakt worden. Tap de tank af en blaas de leidingen 
schoon. 

Vervang het filterelement, indien dit twijfelachtig 
lijkt, maar in ieder geval iedere 18.000 km. 

De nieuwe filters kunnen ook op wagens ouder dan 
hierboven opgegeven, gemonteerd worden, mits ook de 
volgende onderdelen vernieuwd worden: 

1 huis nr. PD 1911.05 
1 ontluchtingsschroef nr. PD 1917.02 
1 veer nr. PD 1909.03 



404 MOTOR MET BENZINE-INJECTIE ------------------------------ 1 2 5 1 (1 ) 1 
BENZlNEPOMP 

! 

i 

Benzinegedeel~ 

Merk: 
Type: 

KUGELFISCHETI 
PLF - 5 A3-01 

Electrisch gede~~te 

Merk: A.E.G. 
Type: UG 55/4 620 

Gegevens: 

Tandwielpomp met een minimumopbrengst van 
45 liter/u onder een druk van 1,2 kg/cm2 

Electromotor 12 Volt, vermogen 29 TN, 
toerental 3000 omw/min, beschermd door de 
zekering nr. 4 

BESCHRIJVING 

1 - Koolborstel 
2 - Toevoerleiding met voorfilter 
3 - Benzinegedeelte 
4 - Toevoerleiding naar injectiepomp 
5 - Bevestigingsflens 
6 - Deksel 

Periodiek onderhoud 

Bij de 1000 km contrale en iedere 15.000 km: 

- schoonmaken van het voorfilter 



1 2 5 2 1 
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- BElTZIHEPmfi> 

.. ............... _ .... 

UITBOUWEN 

- Draai het massa-contact van de batterij 
los en verwijder de stroomdraad van de 
pomp. 

- Haak de benzine toe- en afvoer leidingen 
los. 

- Verwijder de benzinepomp. 

INBOU1:7EN ----
Het inbouwen geschiedt in de orngekeerde 
volgorde van ui tbouwen. 

- Bij iedere d€rnontage moeten de koperen 
pakkingringen vernieuwd worden. 
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404 MOTOR MET BENZINE-INJECTIE 
1 

BEl~ZINEPOMP 

A - CONTROLE VAN m~ T BENZINE-CIRCUIT 

Het door een op 0,4 kg/cm2 af gesteld mano
contact bediende controlelampje ~ moet bij 
het starten even oplichten. Indien de mo 
tor loopt en het lampje gaat branden wijst 
dit op een te laag benzineniveau in de 
tank. 

1 - Lekkage 

Er mag geen enkele lekkage optreden bij 
de leidingen of bij de pomp: indien dit 
toch het geval is, moeten de schroeven 
(inbussleutel 3) aan de onderkant van de 
pomp aangebracht worden. 

2 - Druk 

Verwijder het mano-contact. 

Monteer in de plaats van het mano-contact 
de manometer 8.0112 J en draai deze zoda 
nig dat hij gemakkelijk afgelezen kan 
worden. 

Zet het contact aan en lees de druk af, 
die tussen 1,1 kg/cm2 en 1,7 kg/cm2 moet 
liggen. 



404 MOTOR M8T BENZINE-INJECTIE ------------------------------
BENZINEPOHP 

.. .............................. ; . ........ , .......... ............................. .............. , ....... .... . ............................. . ....................... ......................... ............. ...•.... ............. .................. ....... .... ..............• 

a - Indien de dr.2;lk min~eF dan ~_gjcm2 
bedraagt moet men de volgende punten 
controleren: 

- Benzinehoeveelheid in de tank (mini
maal 5 1.). 

- Reinheid van het filterelement en 
van het voorfilter van de benzine
pomp. 

- Spanning op de benzinepomp 12 V + 0,1. 
- Afdichting van de toevoerleidingen. 

Controleer de druk hierna nogmaals en ver
vang de pomp, indien de druk te laag is. 

1 - Controleer de toestand van het filter 
in de toevoerleiding 1 van de injectie
pomp (indien nodig schoonmaken). 

2 - Controleer of het gecalibreerde gaatje, 
het hoge-druk gedeelte van de injectie
pomp en de terugvoerleidingen niet 
verst opt zijn. 

Om dit te kunnen controleren moet de in
spuitleiding losgenomen worden. 

j 
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404 MOTOR MET BENZlNE-INJECTIE 
1 2 5 5 

BENZlNEOPVOERPOMP 

,.. ............. . .. . . ..... ........ ... ......... .... .. ..................... .. . ...... ....... ..... .... ......... . ..... ... ... ..... ... ...... .......................... .. ........... ......... .. ............ . .... . ............ , ... .. ...... . L ... ............ ........................ .. . 

B - CONTROill VAN BET ELEcr[,R ISCBE GEDEELTE 

a) voorafgaande controles 

De electrische motor van d e pomp werkt niet; 
controleer: 
- de zekering 4 
- de electrische kabel en de massaverbinding 

b) De motor loopt nogp.iet: 

- plaats de spatbordhoezen 
- verwijder de pomp 
- verwijder het deksel 
- controleer de verbindingen met behulp van 

een proeflampje 

In het geval dat het anker ernstige sporen 
van verhitting of slechte plekken vertoont, 
moet de pomp vervangen worden. 

i····· · ·········· ········ ······················ ···· ··· . .................•... .........•.••..................•... ..............•. • . ; . ................. ...... .. . ................................... ... ....................................... ............ .. ... ..... ...... ...... . ...... ............. .... ........... ........... . .... . .. .... .. . 

'--- - --- - - - - - - - - -

c) Vervanging van de bors~~~bi~e~§~~ 
teerde motor 

Iedere 50.000 km 

- buig voorzichtig de twee stripjes ~ recht 
- verwijder de borstels 2 
- maak de borstelhouder en de collector 

schoon 
- monteer 2 nieuwe borstels en plaats ze zo

danig, dat het bewerkte gedeelte 2 van de 
borstels tegen de collector 4 komt te 
liggen en dat de veergeleiders 2 in de 
borstelhouders glijden. 

- buig de stripjes 1 om 
- probeer de pomp -

monteer het deksel met zijn pakking 
- monteer de pomp op de wagen 
- sluit de batterij aan en zet het klokje 

gelijk 
- verwijder de spatbordhoezen 



404 MOTOR MET BENZI1TE-DTJEC ;.rIE ------------------------------
XC.KF 2 

ELECTIW-KLEP 

Merk: JAEGM FRAmG~ IJ1( 

Beschrijving : 

1 - Aansluitklemmetje 

1 

2 - Aansluiting voor benzine-toevoerleiding 

1 2 7 1 

Electro-magnetisch bediend klepje, door middel waar
van een extra-hoeveelheid benzine in het spruitstuk 
verstoven wordt als de startmotor in werking is, ten
einde een vlot starten mogelijk te maken. 

Aantrekkoppel van de benzine-toevoer aansluiting 
0,75 mkg • 

••••••••••• u ••••••• •• • ••••••••• ••••••••••••••• •• • ••• u •• • • ••••••• +.u ••• • ••••••• u •••• u.u ••• • ••••••••• uu •••• u • •••••• • u ••• u •••• • • uu •••• u •••••••••••••••••• u ••••••••••••••• u ••• u •• u ••• u ••• • ••••••••••• • u ••••••••••• • • • •••• •••• •• u ••• u.uuu • • • • •••••••••• u ••• • •••• • ••••••••• u •••••••••••• u , 

Contr61e~ de werk~ 

- maak de draad van het mano-contact los en verwijder 
deze. 

- Monteer de manometer 8.0112 J 
- Maak de stroomdraad van de electro-klep los. 
- Zet het contact aan en lees de druk van de manometer 

af. 
- Breng met behulp van een verbindingssnoer even een 

verbinding tot stand tuss en de + van de batterijen 
het contactklemmetje van de electro-klep. 

- Tijdens deze handelingen moet op de manometer de 
druk even wegvallen. 

Indien dit niet het geval is: moet men controleren of 
de banjobout 2 niet verstopt is, daarna zonodig de 
electro-klep vervangen. 

Contrale op 1ekkage 

- Demonteer de benzinetoevoer aans1uiting. 
- Maak de stroomdraad los. 
- Verwijder de e1ectro-klep. 
- Monteer de benzinetoevoer aans1uiting weer aan de 

gedemonteerde electro-k1ep. 
- Zet het contact aan. 

Bij het k1epje mag nu geen enke1e 1ek te constateren 
zijn, anders moet de electro-k1ep vernieuwd worden. 

N.B. Indien de e1ectro-k1ep vernieuwd wordt, moet een 
nieuwe pakkingring gebruikt worden, zodat het 
aans1uitk1emmetje naar de motor gericht kan worden. 

J 
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XC.KF - XC.KF 1 - KF 2 

INJECTIEPONP 

XC .KF - lCF 1 

Herk: IaJGELFISC}IEP. 
Type: PL 004-104-01 

Beschrijving: 
1 - hefboom voor de opbrengstregeling 
2 - verbindingsstangetje tuss e n pomp en luchtklep 
3 - aansluiting toevoerleiding met filter 
4 - hydraulische kop 
5 - persklepje 
6 - hefboom voor versne ld stationair draaien 
7 - hefboom voor de afstelling van de minimum 

opening van de luchtklep 
8 - hefboom voor rijker mengsel 

XC.KF 2 

Vanaf de serienummers: 4.750.001 
4.594.001 

Merk: KUGELFISCHEE 
Type: PL 004-104-02 

Beschrijving : 
1 - hefboom voor opbrengstregeling 
2 - verbindingsstangetje tU8 s en pomp en luchtk lep 
3 - aansluiting toevoerleiding met filter 
4 - hydraulische kop 
5 - persklepje 
6 - steunplaat voor buitengaskabel 
7 - luchtklepveer 
8 - hefboom voor rijker mengsel 

OlIDERHOUJ) 

Het carter bevat: 0,400 1. ESSO-OLEOFLUID 40 EP 

Elke 3000 km 
- Controleer het olieniveau (op peilstok 9). Voor 

aflezing moet de peilstok eerst goed aange
schroefd worden. 

E Ike 1 5 • 000 km 
- Controleer de opbrengst van de smeerleiding van 

de pompplunjers door de schroef 11 los te 
draaien. Hotor moet daarbij stationair draaien. 

Elke 50.000 km of om de 18 maanden 
- Ververs de olie van de pomp door de stop 10. 

Controleer iedere maand of de benzineleidingen 
niet lekken. In geval van lekkage is het beter 
de pakkingen te vernieuwen, dan de aansluitingen 
vaster aan te draaien. 
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404 HOTOR RTET BENZHlli-INJECTIE 

xc • KF - KF 1 - KF 2 
INJECTIEPOHP 

c on~_61e van de h oe vee Ih.e_i~2-EJi..~~~_n_benzine 

Verschijnselen: onre gelmatig stationa ir draa ien. 

Ond e rzoekmethode : 

- Draa i d e injectie-leidingen e~n voor e e n los, ten
eind e de cilinder te vinden, die h e t slechte statio
naire draaien veroorzaakt. 

- Verwissel de verstuiver met die van d e naastliggende 
cilinder. 

- Indien nu deze cilinder niet goed meer mee doet, mo e t 
de verstuiver vervangen worden. 

- In het tegengestelde geval moet d e injectie-leiding 
bij de pomp losgenomen worden. 

- Indien het toerental nu minder zakt dan indien men 
d e leiding aan de verstuiver losgenomen had dan moet 
de leiding vernieuwd worden. 

- Indien ook dit niet de oorzaak is moet het persklepj e 
lucht worden. 

Ontluchten van een~skl~~ 

- Demonteer de injectieleidingen. 
- Draai de moer van h e t betreffende klepje met behulp 

van de dop 8.0112 G los. 

- Zet het contact aan en laat een beetje benzine uit
stromen. 

- Zet de moer weer vast met behulp van een op 5 ~g 
afgestelde momentsleutel. 

- Monteer de injectieleidingen. 
- Controleer of de leidingen niet lekken. 

Controle op lekkage van de~erskl~jes 

- Zet het contact aan, zodat de benzineopvoerpomp in 
werking komt. 

- Indien de injectie-leidingen gedemonteerd zijn, dan 
mogen de ruimten am de aansluitingen zich niet bin
nen de 30 sec. vullen. 

- Anders moet de injectiepomp vernieuwd worden. 
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INJECTIEPOMP 

UITBOUWEN VllJ-T DE UTJ:8CTI BPOMP ._-_._ ._---
- Plaa ts de spatbordhoezen. 

1 

- Demont e er de massaaansluiting van de batterD 
van het distributiecarter. 

- Bij de Cabriolet moet de motorkap nadat d e 
gaten getekend zijn, verwijderd worden. 

- Maak los : 
- de bediening skabel van de hefboom voor 

rijker mengsel 
- de vacuumleiding van de verdeler 
- de benzineleidingen en de leiding naar 

de electro-klep. 

- Verwijder de slangen van het luchtfilter. 
- Maak de steunklemmetjes van de injectie-

leidingen op het spruitstuk los. 
- Verwijder met behulp van de sleutel 8.0112H 

de 4 injectie-leidingen los. 
- Sluit de aansluitingen van de pomp en van 

de verstuivers ~f met de daarvoor bestemde 
dopjes. 

- Verwijder het verbindingsstangetje tussen 
pomp en luchtklep. 

- Verwijder de smeerolieleiding tussen het 
oliefilter en de injectiepomp. 

- D~monteer het spruitstuk met het luchtklep
huis en kantel het op het luchtfilter. 

i ................. ·· .... ... · .... ················· .. ·· .. ····_·· · .... ....... ......................................................... ... + ...... .... ............... ................... ............ ................................. _ ................................................................... ............................. . 
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- Verwijder de venti1atorriem 
- Ma ak de borg los en verwijder de slinger-

k1auw op de krwcaspoelie 
- Verwijder de krukaspoe1ie 
- Verwijder het distributiecarterdekse1 
- Maak de borg los en verwijder de beves-

tigingsmoer van het pomptandwiel. 
- Verwijder het pomptandwiel tesamen met 

de SEDI S riem met behulp van de trekker 
8.0112 Ie 

- Ve~~ijder de injectiepomp 

.......... _ ............. .. ............. ......... _ .................................. ........ .. ......... ..... ...... .. ................ + ....................................... ............................................... --- ............. ................... ................... ····· .. ···· .... ······ .. · .. · .. · .............. ·· ........ ··· .. ··· · · i 

BE LANGRI JK 

Span de SEDIS riem nooit . zodanig dat de 
str aal van de rondingscirkel minder dan 
20 mID bedraagt. 
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1 

! 
, 

INI30UYVEN VAN DB PON? 

Indien de uitbouwwerkzaamhed en voltooid zijn 
moet het inbouwen geschieden in de omgekeerde 
volgorde: 

- Honteer de pomp op het distributiecarter 
(de 2 Allen bouten moe ten met 3 rnkg vast
gezet worden). 

- Controleer de oliehoeveelheid in de injectie
pomp. Vul zonodig bij met: 

ESSO OLBOFLUID 40 EP 
- }!1onteer voorlopig de slingerklauw. 
- Vervlijder de stroomverdelerkap en draai de 

motor totdat de rotor naar buiten wijst, 
tussen de aansluitingen voor de cilinders 
1 en 3. Het merkteken (inkeping) op het 
dekplaatje van het nokkenastandwiel moet 
zichtbaar zijn. 

1e Nontage 

Het merkteken op het pomptandwiel ligt in de 
lijn van de spiebaan. 
Plaats de spie van de pompas in de as en aan 
dezelfde zijde als de toevoerleidingaansluiting 

2e Montage 

Vanaf de serienurnrners: 4.570.001 
4.594.001 

Daar het merkteken van het pomptandwiel niet 
meer in lijn van de spiebaan ligt is de stand 
van de pompas veranderd. 
Plaats de spiebaan van de pompas in de richting 
van de onderste hoek van de h~draulische kop. 
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- Plaats de SEDI S riem over he t pomptandwiel, met het dub
bele merkteken over en aan dezelfde kant van het tand
wielmerkteken. 

- Ret enkele merkteken op de riem moet tegenover de inke
ping in het dekplaatje van het nokkenastandwiel komen. 

- Monteer het pomptandwiel op de pompas tegen de spie. 
- Draa i de motor langzaam met behulp van een sleutel van 35 

op de slingerklauw, totdat de spiebaan in het t andwiel 
tegenover de spie komt. 

- Duw het tandwiel nu geheel op de pompas. 
- Draai de krwcas een slag terug en contr oleer de afstel-

ling terwijl de krukas weer in de draairichting gedraa id 
wordt. 

- Zet de moer van de pomp met 3,5 mkg va st en borg deze. 
- Monteer de stroomverdelerkap. 

- Verwijder de slingerklauw. 
- Monteer: het deksel van het distributiecarter 

de krukaspoelie 
de borg en de slingerklauw (vastzetten met 

11 mkg) 

- Controleer of in het luchtklephuis de Mecanindus centreer
pennetjes aanwezig zijn. 

- Monteer het spruitstuk en .het luchtklephuis op de in
laatbuizen (rubber slangen) en op de pomp. 

- De achterste steun van het spruitstuk moet aan de achter
kant van het bevestigingsoog komen terwijl de moer van 
het trekstangetje van het thermostatisch element onder de 
hefboom voor meer-opbrengst moet komen. 

- Zet het geheel vast. 

! 

i 

j 
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Sluit aan: 
- de smeerolieleiding 

1 1 3 0 6 A 

- de toe- en afvoerleidingen van de benzine 
- de vacuumleiding van de verdeler 
- de benzineleiding van de electro-klep 

Monteer: 
- de injectieleidingen met de steunklem 
- de ventilatorriem (spanning koud 3 ~) 
- de luchtinlaatslang van het luchtfilter 

- Voer de afstellingen 1, 2 en 3 uit. 
- Sluit de batterij aan-en-zet het klokje gelijk. 
- Zet het contact aan, de benzineopvoerpomp gaat 

werken, het controlelampje op het dashboard 
gaat na enkele seconden uit, het ontluchten van 
het primaire circuit onder lage druk geschiedt 
automatisch. 

- start de motor. 
- Controleer of het lage-druk circuit of het 

injectie-circuit niet lekt. 

Als de motor een temperatuur heeft van 800 moe ten 
de afstellingen 4 en 2. verricht worden. 

Indien er ontluchtingsmoeilijkheden zijn bij 
een cilinder: 
- Zoek de cilinder op die niet mee werkt, door 

de bougiekabels een voor een los te nemen. 
- Zet de motor af. 
- Ontlucht het betreffende persklepje. 

(hoofdstuk 1 - bldz. 13 020)). 
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Afstelling I 

Synchronisatie pomp-luchtklep. 

_ Controleer de lengte (175,5 mm + 0,1) van 
het verbindingsstangetje pomp-luchtklep 
met behulp van kaliber 8.0112 D 

- Stel zonodig het stangetje op de juiste 
afstand af na de contramoeren losgedraaid 
te hebben. 

- Draai de contramoeren weer vast. 

- Plaats de haaks omgebogen pen 8.0112 E in 
het gat van de pomphefboom en in · de over
eenkomstige uitsparing in het carter van 
de injectiepomp. 

- Monteer het verbindingsstangetje. 
- Verwijder de veer van de luchtkleptrommel. 
- Draai de Allen bevestigingsbout van de 

luchtkleptrommel los. 
- Plaats het kaliber 8.0112 A in de voorste 

groef aan de binnenkant van het lucht
klephuis met de pen van het kaliber ge
drukt op de luchtklep. 

- Controleer de zijwaartse speling tussen 
trommel en luchtklephuis. 

1 mm + 0 
- 0,25 

- Zet de Allen bevestigingsschroef van de 
trommel vast. 

- Laat het middelste merkteken van de af
stelsector samenvallen met de voorste 
rand van het overeenkomende ui tsteeksel 
op het luchtklephuis. 

- Zet de bevestigingsbouten van de afstel
sector vast. 

- Verwijder de pen 8.0112 E en het kaliber 
8.0112 A. 

- Plaats de veer weer op de luchtklep
trommel. 
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Afstelling II 

Maximum opening van de luchtklep. 
, 

a. Methode geldig voor wagens met een nummer 
v66r: Cabriolet 

Sedan 
4.590.321 
4.550.052 

Stilstaande motor, gaspedaal geheel inge
drukt. 

- Plaats het kaliber 8.0114 B voor afstel
ling van de maximum opening van de lucht
klep in het luchtklephuisi de op de boven
kant van het kaliber gegraveerde pijl 
moet naar de voorkant van de wagen wijzen. 

i .. ···················································· .................................... . ............. . ........... -i ............................................................................... ............................. ................. .. ..................................................... .............. . 

- Laat het gaspedaal los, opdat de l~chtklep 
tegen het kaliber komt. 

- Draai de contra-moer los. 
- Draai het boutje 3 aan tot aan het stuit-

punt van de luchtkleptrommel. 
- Zet de contra-moer vast. 
- Verwijder het kaliber 8.0114 B 

b. Methode, welke dient te worden toegepast 
op wagens voorzien van de afstelsector 
vanaf de numme r s : Cabriolet 

Sedan 
4.590.321 
4.550.052 

- Stilstaande motor, gaspedaal geheel inge
drukt. 

- Ret voorste gedeelte van het uitsteeksel 
(waarin boutje 3 gedraaid is) moet zich 
tegenover het punt 7 van de afstelsector 
bevinden. -

- Stel deze stand in met behulp van de aan
slagschroef 2-

- Zet de contra-moer vast. 
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Afstelling III 

Minimum opening van de luchtklep . 

Voorbereidende werkzaamheden: 

1e - Om deze afstelling te kunnen verrichten 
is het absoluut noodzakelijk, dat het 
boutje 4 o£ het concentrische gedeelte 
AB van de hefboom voor versneld statio
~ir draaien rust. 

2e - Zorg ervoor dat de bout 4 voldoende 
buiten zijn steun uitsteekt, opdat deze 
steun niet tegen de hefboom voor ver
sneld stationair draaien kan komen. In
dien nodig, moet men het nokje 6 los
draaien en zorgen dat het boutje 7 rom 
uitsteekt. Zet het nokje 6 weer vast 
en houdt daarbij de luchtklep in de 
minimum opening stand en de schroef 1 
in contact met het concentrische ge
deelte AB van de hefboom voor versneld 
stationair draaien. 

a. Methode, geldig voor wagens met een 
nummer v66r: Cabriolet 

Sedan 
4.590.321 
4.550.052 

- Stilstaande motor, gaspedaal losgelaten. 
- Verwijder de luchtklepveer. 
- Plaats het kaliber 8.0114 C voor afstel-

ling van de minimum opening van de lucht
klep in het luchtklephuis; de op de boven
kant van het kaliber gegraveerde pijl 
moet naar de voorkant van de wagen wijzen. 
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- Om te controleren of het kaliber goed op de 
luchtklep rust, moet men proberen het in 
beide richtingen te verdraaien, terwijl men 
er een lichte druk op uitoefent. 

- Draai de schroef 4 op het concentrische ge
deelte van de hefboom voor versneld stationair 
draaien terwijl het kaliber goed op de lucht
klep rust. 

- Verwijder het kaliber 8.01 ~ 

- 1.10nteer de luchtklepveer. 

De luchtklep is dan afgesteld op een opening 
van 100 • Draai de stelschroef 4 nu ~~n slag 
zodat sen waarde van 120 verkregen wordt, al
vorens het stationair toerental af te stellen. 

b. Toe te passen methode voor de met een af
stelsector uitgeruste wagens met een nummer 
vanaf: Cabrio l et 

Sedan 
4.590.321 
4.550.052 

- Draai de stelschroef 4, wellee op het concen
trische gedeelte van de hefboom vqor ver
sneld stationair draaien rust zodanig, dat 
de voorkant van het afsteluitsteeksel tegen
over het merkteken 8 (min. opening) van de 
afstelsector leomt te liggen. 

- Controleer de zijdelingse speling tussen het 
handel voor minimum opening en gasklephuis: 

1 mm.:t . 0,25 

- Controleer of het handel niet tegen het 
spruitstuk kan komen. 
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Afstelling IV 

Verrijking van het mengsel. 

Deze afstelling moet verricht worden bij warme 
motor (ventilator ingeschakeld). 

a - Het verbindingsstangetje van het thermosta
tisch element moet door de moer van het handel 
voor versneld stationair steken, maar mag 
niet vastgezet worden. 

- Monteer de thermometer 8.0112 C met geopende 
kraan op de onderste verwarmingsleiding van 
het thermostatisch element. 

b - Plaats de pennetjes van het kaliber 8.0112 B 
in de gaatjes van het handol voor versneld 
stationair draaien en zorg dat de schroef ! 
tussen de steuntjes van de kalibervork valt. 
Stel de speling tussen het onderste steuntje 
van de hefboom voor versneld stationair 
draaien en do door zijn veer teruggedrukte 
hefboom voor mengselverrijking met behulp van 
de schroef 2 af op 0,8 a 1 rom; draai de contra 
moer vast. 

- Stel de speling (2 a 4 mm) tussen de " c hoke
kabel1t en de hefboom voor mengselverrijking 
af. 

c - Laat de motor draaien, zodra de temperatuur 
onder 60 0 daalt. 

- Houdt de temperatuur op 65 0 met behulp van 
de kraan op de thermometer. 

- Controleer bij 65 0 of de schroef 4 nog tussen 
de vork van het kaliber 8.0112 B Iigt en zet 
het verbindingsstangetje vast op het handel 
voor versneld stationair draaien, maar houdt 
gedurende hot vastzetten van de moer de zes
kantige opvulbus vast om het verbuigen van 
het verbindingsstangetje togen te gaan. 

- Verwijder het kaliber 8.0112 B 
- Zet de motor stil, neem de vuldop van de ra-

diateur los en demonteer de thermometer. 
- Monteer de onderste slang van het thermosta

tisch element. 
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Afstelling V 

Afstelling van stationair draaien. 

- Om een juiste staionaire afstelling te ver
krijgen, is het NOODZAlillLIJK dat de afstel
ling van de minimum opening van de lucht
klep (afstelling III) en die van het ther
mostatisch element (afst e lling IV) nauw
keurig verricht zijn en dat de motor zijn 
werktemperatuur bereikt he eft. 

De stationaire afstelling geschiedt UITSLUI
TEND door mid del van het boutj e by pass 2 
om een motortoerental van 750 a 800 omwjIDin 
te verkrijgen. Draam het boutje aan am het 
toerental t e verlagen. Draai het los om het 
te verhogen. 

- Zet de contra-moer vast. 

Breng bij eventuele afstellingsmoeilijkhe
den de minimum opening van de luchtklep op 
11 0. 

Indien hiermede geen succes bereikt wordt, 
zoeke men onder hoofdstuk: "Opsporing van 
storingen" onder ~::paragraaf: slecht stat10nair 
draaien. 
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AIle afstellingen moeten met zorg en in de aan
gegeven volgorde word en verricht t eneind e het 
maximale r end ement van do motor me t benzine-in
j ectie te verkrijgon. 

Afstelling no. 1 
Coordinatie van pomp e n luchtkle] 

vanaf de s erienummers: 4.570.001 
4.594.001 

- Verwijd er het verbindingsstangetje tussen pomp 
en luchtklep. 

- Controleo r zijn l e ngte (177, 2 + 0,1) me t behulp 
van het kaliber 8.0112 L, kleur zwart met 2 in
kepingen, stel hem zo nodig af door midd e l van 
de schroefdraad met tegenge ste ld e spoed aan : 
beide zijd en, na de contra~moeren losgedraaid 
t e he bben. 

- Ze t de contra-moeren weer vast. 

- Monteer hot verbindingsstangetj e . 
- Haak de luchtklepv8ur los. , 
- Plaats de pen 8.0112 B/E in hot gat van de pomp- : 

hefboom en in het correspond erond e gat in he t 
inj e ctiepompcarter. 

- D4mont eer de stcun voor de gasbuit onkabol. 
- Draai de Allen bout ~ voor de bevestiging van 

de kabe ltrommel los. 

- Plaats het kaliber 8.0112 11 , kleur zwart met 
2 inkepingen, in de voorste gleuf in het lucht
klephuis, waarbij het dwarsstukj e op de lucht
klep moet drukken. 

- Stel de zijdelingse speling tussen kabe ltrom
me l en luchtklephuis af 1 mm - 0 

- 0,25 
- Zet de Allen bout vast. 

t······ ·····_········_········ ··················-····· ........................................................ + ..... -..................................................................... -................................................................................................................................................. . 

- Draai de beve stigingsboutj e s van de stelsector 
los. 

- Draai de st01s8 ctor~odanig, dat he t middelst e 
merkteken 41°30' op de s ector t Gganover de 
voorzijd e van het uitsteeksGl OF hat lucht~~~~ 
huis komt (zie tekening). 
Draai de bevestigingsboutj e s van de ste lsector 
weer vast. 

- Verwijd er d8 kaliber 8.0112 M 8n de p e n 
8.0112 B/E. 
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Afst clling no. 2 

Maximum op8ning van de . lu<?}!.j;kle p 

Stilstaand e motor, gasp~ daal gehec l ing~ trapt. 

- Draai de contra -moer 2 los. 
- Draa i d e schroe f 3 zodanig , dat d e:; aanslag (94 0 ) 

gblijk komt me t d e voor zijde van hot uitstGuks c l. 
- Ze t db contra-moer weur vast. 
- :rvlont eE:: r du steun voor d8 gasbui t " nkabel. 
- C 8 ntre~r de ka be l t on opzicht o van de g18Uf in 

d e kabeltrommol. 
- Mont ee r d ~ luchtklepve ur. 
- Control ee r de ma ximum opening van de luchtklep 

t erwi j 1 he t gas po d aal goJ:l.~_E:..~ __ }_~€>:e tr ~ w~rd t • 

Afst c lling nr. 3 

Minimum opening .van de ludihtklep 

Gaspedaal in bovonst e stand. 

- Draai de schroef 4 voor de mlnlmum-opening 
afst elling zodanig, dat d8 aanslag ' (120 ) van de 
r egelsector t egenover de voorkant van get ui t
steekse l komt. 

N.B. Indien men na ben zeker aantal kilomet ors 
knall en in de uitlaat hoort, kan do minimum
ope ning op 100 of op Gun waard t: tussen 100 

e n 12 0 gebracht word en. 

I 
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Afstelling _IE'..!-....4. 
Rijk~ .E1~ngs~ __ ~ij he_t~t_arten 

1 1 3 1 5 

- Monteer de thermometer 8.0112 C met de kraan open op 
de retourleiding van het thermostatisch element. 
(slang die naar de waterpomp gaat). 

- Start de motor en draai daarna de by~pass schroef voor 
stationair draaien los, zodat de motor met meer dan 
1000 omw!min gaat lopeno 

- Vertraag de temperatuurstijging met behulp van de kraan 
door de watercirculatie om het thermostatisch element 
te beperken, teneinde de temperatuur op 500 te houden. 

- Sluit nooit de kraan helemaal, want dan koelt het ele
ment af, waardoor de instelling onjuist wordt. 

c.·· _···· ·· ··_····_ ··· ·.·u _ . ...................... u ............ + _ ............ u ....... ............... .... .................... _u ................... .................... u . ......................... .......... _u ... u .. ....• u ........... u . .. .... ................ .... .... .................. u._ 

AFSTCLLING VAN DE LUCHTKLEP 

- Houdt het trekstangetje vast met behulp van de sleu
tel 8.0112 P. 

- Draai de moer 5 los (sleutel 121 zodat het kaliber 
8.0112 N tussen de moer 5 en de afsluitdop 6 past. 

- Draai de moer zodanig, dat de speling van 1-+ 0,1, 
bepaald door de dikte van het kaliber, verkregen 
word t. 

- Verwijder de sleutel 8.01~2~. 
- Zet de motor stile 
- Sluit de kraan van de thermometer. 
- Laat het kaliber 8.0112 N op zijn plaats. 

AFSTELLING VAH DE HEFBOOH VOOR GROTERE OPBRENGST 

~ Draai de contra-moer 7 los (sleutel van 8 mm). 
- Draai de moer 8 los (sleutel van 10 mm), zodat de hef

boom voor grotere opbrengst geheel vrij tegen de aan
slag mp het luchtklephuis komt. 

- Draai de moer 8 tegen de hefboom voor grotere opbrengst. 
- Zet de contra-moer 7 vast. 
- Verwijder het kaliber 8.0112 N. 
- Verwijder de thermometer. 
- Zet het klokje op tijd. 
- start de motor. 

N.B. Gebruik voor deze handelingen een in tweeen ge
broken ringsleutel 8 x 10. 

..... 
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Afstelling nr. 5 

Afstellen van het stationair draaien - _._,---

- Draai de contra-moer 2 los. 
- Draai aIleen aan de by-pass schroef 10 -om een stat iona ir toerental te krijgen 

tussen 750 en 800 omw/min. 
- Draai de sohroef i n om het toerental te 

verlagen. 
- Draa i de sohroef uit om het toerenta l 

te verhogen. 
- Draai de wontra-moer vast. 

Indien het afstellen van het stationair 
toerental moeilijkheden oplevert: 

- Demonteer de stelschroef. 
- Reinig het by-pass kanaal met een lang-

gerekte borstel. 
- Reinig de binnenkant van het luohtklep-

huis ter hoegte van het klepasje met 
een met benzine bevochtigde deek. 

I 



404 MOTOR MET BENZlNE-INJECTIE ------------------------------
VERS TUlVER 

Merk: KUGELFlSCBER 
Type: DLO 20 B 

Beschrijving 
1 - Verstuiverhouder 

i 

1 1 3 5 1 (2) 

2 - Aansluiting voor verstuiverleiding 
3 - Verstuiver 
4 - Veer 
5 - Klep 
6 - Klepzetel 
7 - Stalen pakkingring 

Onderhoud 

ledere 60.000 km 
Controle van de inspuitdruk 

UITBOUWEN 

- Draai de verstuiverleiding met behulp 
van de sleutel 8.0112 H los en houdt de 
verstuiver bij de leidingaansluiting 
tegen. 

- Sluit de verstuiveraansluiting af. 
- Verwijder de verstuiver en sluit het 

gat in de inlaatbuis af. 

INBO,UWEN 

- Monteer altijd nieuwe koperen pakking
ringen. 

- Zet de verstuiver op de inlaatbuis vast 
met een koppel van 2 mkg. 

- Zet de verstuiverleidingen vast met een 
koppel van 3,5 mkg, terwijl men 

- de verstuiver bij de leidingaansluiting 
tegenhoudt. Bij eventuele lekkage moet 
men de aansluiting niet met een groter 
koppel vastzetten, maar de leiding weer 
losdraaien en gedurende het draaien van 
de motor weer vastzetten. Indien er nu 
nog lekkage optreedt moet de complete 
leiding of de verstuiver vernieuwd 
worden. 



404 MOTOR HET BENZnm -INJECTIE 

1 3 5 2(2) 

i 
1 VERSTUIVER 

, • . . ....•... ... ....... ................. .. _ _ . , ...... .. i . • . ...... ... ... ..... ........ ..... ........ ............... .. ................. ..... .. ...............•...........•..... .... .. ... ......• ............ ........ . .. ............. .. .. ...... ..... ............. ..... ..... ..... .......... .................. .......... ..... .... 

CONTROLE 

a - Gereedschap 

- PM verstuivertester Type 22 .41.01.0002. 
_ Uitgerust met de manometer van 0 tot 

50 kg/om2 8.0113 A. 
- De verstuiver wordt op het uiteinde 

van de leiding 8.0113 B gemonteerd. 
- Testvloeistof: diesel olie, of zorg

vuldig gefiltreerde benzine. 

b - Schoonspoelen 

Geef enkele flinke pompinslagen. 

- Deze bewerking is absoluut noodzakelijk 
alvorens een controle uitgevoerd kan 
worden. 

c - Inspuitdruk 

Inspuitdruk: 30: ~ kg/cm2 

Toegelaten minimum: 15 kg/cm2 

De inspuitdruk kan niet afgesteld worden. 

d - Lekkage 

Er mogen zich geen druppels vormen na 5 
seconden met een druk Van 15 kg/cm2 • 

e - Vorm van de straal 

De vloeistof moet met een conische straal 
fijn verst oven worden zonder dat er nog 
andere straaltjes aanwezig zijn. 

Elke verstuiver, die niet aan een van deze 
drie gegevens 0, ~ of e voldoet moet ver
vangen worden.-
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THERMOSTATISCH ELEliiENT 

Merk: S~JP.AC 

Type: 102 .788 

Be schri jving 

1 - Huis van element 
2 - Opvul- en geleidering 
3 - Vulling 
4 - Rubber omhulsel 
5 - Schuifstangetje 

Voorzorgen 

1 1 3 5 3 

_ Verwarm het element niet met een open 
vlam. 

_ Haa l het schuifstangetje niet uit zijn 
koker. 

UITBOUWB N (zie bldz • .1.13-54) 

D~monteer het spruitstuk om het thermosta
tisch element te kunnen verwijderen. 

INBOU1lVEN 

Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volg
orde van uitbouwen, terwijl de pakkingringen 
vernieuwd moeten worden. 

Na de afstelling IV moet men de zeskantige 
opvulbus 1 gedurende het vastzetten van de 
bevestigingsmoer van de trekstang tegen
houden om iedere verbuiging te voorkomen. 

CONTROLE op de wa~2:: 

A - koude motor - De aanslagschroef van de 
hefboom voor minimum opening moet op de 
glijkant van het handel voor versneld 
stationair draaien rusten, terwijl de 
luchtklep geopend moet worden, teneinde 
een toerental van 850 tot 1200 orow/min 
te verkrijgen. 

B - warme motor - De uitslag van het element 
moet tussen 20 0 C en 800 C 6 mm ± 0,5 mm 
bedragen. Lees de temperatuur af met 
behulp van de thermometer 8.0112 C. 
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THERlmSTATISCH ELEMENT 

UITBOUWEN VAN BET SPRUI'rSTUX 

- Plaats de spatschermhoezen. 
- Maak de batterijaansluitingen los. 
- Maak de 4 verstuiverleidingen met hun steunklemmetjes 

op het spruitstlli( los. 
- Verwijder de luchtklepveer. 
- Maak de achterste spruitstuksteun los en draai de be-

vestigingsbouten van het luchtklephuis op de pomp los. 
- Trek het ensemble luchtklephuis-spruitstuk terug. 
- Neem het spruitstuk los van het luchtklephuis. 

VERVANGING VAJIT BET THER1'IOSTATISCH ELEl',;:G l'{T 

- Verwijder de bus, de veer, de dop en het trekstangetje 
van het thermostatisch element. 

- Verwijder het thermostatisch element. 
- Maak de ruimte in het spruitstuk voor het thermosta-

tisch element schoon. 
Monteer het nieuwe element met een nieuwe pakking. 

- Monteer de bevestigingsonderdelen. 

INBomVEN VAN HCT SPRUITSTUK 

- Breng het trekstangetje van het ther mostatisch element 
in het asje aan de ~efboom voor versneld stationair 
draaien. 

- Bevestig het luchtklephuis aan het spruitstuk. 
- Breng het ensemble op zijn plaats, monteer de rubber-

ringen op de inlaatbuizen en de M~canindus pennetjes 
in de injectiepomp. 

- Zet het luchtklephuis en de achterste spruitstuksteun 
vast. 

- Monteer de 4 verstuiverleidingen met hun steunklemme-
tjes. Monteer de luchtklepveer. 

- Sluit de batterij aan en zet het klokje op tijd. 
- Voer de afstelling IV uit. 
- Vul de radiateur bij en controleer het element op 

eventuele lekkage. 



404 MOTOR ME T BENZlNE - INJECTIE --- -- - --- -- - --- ---- --- ------- -
XC . KF 

AUTOl''JATI SCHE 
2 1 - 1 3 5 
CHOKE 

THERMOS '.~lATI S CH ELE1![ENT 
.- -----.-.. ---

Merk: SOPAC 

Beschrijvin~ : 

1 - huis van het element 
2 - opvul- en geleidering 
3 - vulling 
4 - rubber omhulsel 
5 - schuif s tangetje 

Voorzorgen~ 

- Maak het element no oit warm met een open 
vlam. 

_ Zorg ervoor da t de glijdend e pen niet uit 
zi j n houder komt . 

1 - Thermostatisch element 
2 - Pakking 
3 - Veer van het ther mos t atisch element 
4 - Trekstangetje 
5 - Veer van het luchtventiel 
6 - Luchtventiel 
7 - Moer van het ventiel 
8 - Stelmoer van de hefbo om voor grotere 

opbrengst 

CONTROL:E 

Kou de motor 

5 

De hefboom voor grotere opbrengst is opge
trokken en he t luchtventiel moet geopend zijn 
teneinde een stat i onair toerental van 850 a 
1200 omw/min te krijgen. 

War me motor 

Het plaatsverschil van het trekstangetje tussen 
20 0 C en 800 C moet zijn 8 , 5 mm + 0 ,5 gemeten 
me t behul p van een lineaaltje of van een 
schuifmaat tussen d e moer ~ en de sluitdop 
van het thermostatisch element . 

Lees de temperat uur af op de thermometer 
8 . 0112 C 
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404 l<IOTOR MET BENZnm-HTJECTIE ------------------------------
XC.KF 2 

TBERIiOSTATISCH ELEl'.1ENT 

Demontage van het __ spr.2-lj._~~uk 

- Plaats de spatbordhoezen. 
- Maak de aansluitingen van de batterij los, de toe-

voerleiding en de stroomdraad van de electro-klep, 
het verbindingsstangetje, de gaskabel, de water
slangetjes van het thermostatisch element, de 
vacuumleiding van de hydrovac bekrachtiger. 

- Verwijder de injectie-leidingen. 
- Maak de achterste steun van het spruitstuk los en 

de bevestigingsschroeven van het luchtklephuis op 
de pomp. 

Vervanging van het thermostati~~_~lement 

- Demonteer de sluitdop. 
- Verwijder de pakking van het thermost a tisch element 

en daarna het element zelf. 
- Maak de ruimte voor het element in het spruitstuk 

schoon. 
- Monteer het nieuwe element en gebruik een nieuwe 

pakking. 
- Monteer de bevestigingsdelen. 

Vervanging van het luchty~ntiel 

Na de sluitdop verwijderd te hebben, gaat men als 
voIgt te werk: 
- Demonteer de wontra-moer en de moer 1. 
- Verwijder het stangetje en de veer van het thermosta-

tisch element. 
- Demonteer de moer ~ en verwijder het ventiel 2-
- Monteer een nieuw ventiel. 
- Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde van 

demontage _ 

Montage van het_~@'_ui tstu~ 

Breng het geheel op zijn plaats met het stangetje in 
de vork van de hefboom voor meer-opbrengst. 

- Monteer de rubber-ringen op de inlaatbuizen en de 
Mecanindu8 paspennetjes in de injectie-pomp. 

- Zet het luchtklephuis en de achterste steun van het 
spruistuk vast. 

- Monteer de injectie-leidingen met de steuntjes en de 
diverse aansluitingen en slangen. 

- Sluit de batterij aan en zet het kIokje op tijd. 
- Voer de afsteIIing nr. 4 uit. 
- Vul de radiateur bij en controleer of het thermosta-

tisch element niet Iekt. 



A 
Av.1 
Av.2 
AI. 

Bie. 
Bo. 

Amperemeter 
Claxon, stad 
Claxon, buitenweg 
stroomverdeler met 
condensator 
Batterij 
Bobine 

C.a. Claxonschakelaar 
C.cli.Clignoteurautomaat 
Ch. Verwarming - ai:F-

conditioning 
Cl·L Clignoteurs - stad s

lichten 
Com. 
Dem. 
Dyn. 
E.c. 

E.H. 

E. V. 
F.1 

F.2 

F.3 

Lichtschakelaar 
startmotor met relais 
Dynamo 
Verlichting met scha
kelaar voor de bagage
ruimte 
Koelwaterthermometer 
met oliedruk-controle
lampje 
Ruitenwissermotor 
Zekering voor stads
licht, achterlicht, 
instrumentenbordver
lichting en bagage
ruimte verlichting 
Zekering plafonnier, 
parkeerlichtjes, lamp
fitting onder motor
kap en claxon 
Zekering voor stop-

lichten, clignoteurs 
en ventilator 

F.4 Zekering ruitenwisser
motor, verwarming en 
benzinepomp 

F.s. Parkeerlichtjes 
1.1 Contactslot met start

schakelaar 
1.3 Rui tenwisserschake

laar, gecombineerd met 
ruitensproeier 

1.4 Stoplichtschakelaar 
I.cli.Clignoteurschakelaar 
I.f. s .Parkeerlichtschakelaar 
I.p. Deurschakelaar voor 

plafannier 
I.rh. Schakelaar met weer

stand voor instrumen
tenbordverlichting 

J.R. Benzinemeter 
J.tr. Benzinemetermechanisme 

in tank 
L.AR Achternummerbordver

lichting 
L.ARS Achterlicht, stoplicht, 

clignoteur 
L.e. Instrumentenbordver-

lichtingslampje 
M Klokje 
M.c.e.Benzinedrukcontact 
M.c.h.Oliedrukcontact 
P.3 Aansluitingsblokje 

v66rverlichting 

(3 aansluitingen) 
P . 3 .r.Aansluitingsblokje 

achterverlichting 
( 3 aansluitingen) 

P .b. F i t ting voar lampje 
onder de motorkap 

P .e. Benzinepomp 
Pl. P l a fonnier met scha

kelaar 
Pro Ko plamp 
P. t. Element van k oelwater

thermometer 
R. bie Massaaansh'..i ting van 

de batterij 
Rf.E.V.Automa tische afslag 

van de ruitenwissers 
Reg. Spanningsregelaar 
T.clLControlelampje voor 

de clignoteurs 
T.e. Controlelampje hen

zinedruk 
Th.V.d.Thermocontact van de 

ventilator 
V.d. Automatisch in- en uit

schakelende ventilator 
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A 
A. c. 
Av.1 
Av.2 
Al. 

Amperemeter 
Sigarenaansteker 
Claxon, stad 
Claxon, buitenweg 
Stroomverdeler met 
condensator 

Bie. Batterij 
Bo. Bobine 
C.a. Claxonschakelaar 
C.cli.Automaat van de 

clignoteurs 
Ch. Verwarming - air

conditioning 
Cli.L.Clignoteurs - stads

lichten 
Com. 
Dem. 
Dyn. 
E.c. 

E.H. 

E. i. 

E.V. 
F .1 

Lichtschakelaar 
Startmotor met relais 
Dynamo 
Verlichting met scha
kelaar voor de bagage
ruimte 
Koelwaterthermometer 
met oliedrukcontr6le
lampje 
Binnenverlichting met 
schakelaar 
Ruitenwissermotor 
Zekering voor stads
licht, achterlicht, 
verlichting instrumen
tenbord en bagage-

F.2 

F.3 

F.4 

F. s. 
1.3 

ruimte 
Zekering plafonnier, 
parkeerlichtjes, bin~ 
nenverlichting, ver
lichting onder motor
kap, claxons en siga
renaansteker 
ZekerinG voor stop
lichten, clignoteurs 
en ventilator 
Zekering ruitenwisser
motor, verwarming en 
benzinepomp 
Parkeerlichten 
Schakelaar v.d. ruiten
wissermotor gecombi-
neerd met de ruiten
sproeier 

1.4 Stoplichtschakelaar 
I.cli.Clignoteurschakelaar 
I.f.s.Parkeerlichtschakelaar 
I.p. Deurschakelaar 
I.rh. Schakelaar met weer-

stand voor instrumen
tenbordverlichting 

J.r. Benzinemeter 
J.tr. Benzinemetermechanisme 

in tank 
L.AR Achternummerbordver

lichting 
L.ARS Achterlicht, stoplicht, 

........................ .. . .. ........ .................. 

clignoteur 
L.e. Lampje instrumenten-

bordverlichting 
M. Elektrisch klokje 
M.c.e.Benzinedrukcontact 
1.I. c.h. Oliedrukcontact 
P.3 Aansluitingsblokje met 

3 aansluitingen 
P.3.r.Aansluitingsblokje met 

P.e. 
Pro 
P. t. 

3 aansluitingen voor 
achterverlichting 
Benzinepomp 
Koplamp 
Element van koelwater-
thermometer 

R.bie.Massaaansluiting van 
de batterij 

Rf.EV Automatische afslag 
van de ruitenwissers 

Reg. Spanningsregelaar 
T.cli.ContrQlelampje van de 

clignoteurs 
T.e. Controlelampje van de 

benzinemeter 
Th.Vd.Thermocontact van de 

ventilator 
V.d. Automatisch in- en 

uitschakelende venti
lator 

V.N. Contactslot NEIMAN 
Schru~elaar-starter 
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XC.KF - KF 1 

ONTSTEKING 
12 0201(5) 
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1 e J.JIontage 

VERDE LE R 

Merk: S.E.V. of Ducellier 
Type : M36 
Kromme van de centrifugaal-vervroe ging : A 54 
Kromme van de vacaum-vervroeging : C 25 

Afstelling: 

- Contactpuntafstand: 0,40 mm 
- Contacthoek: 57 0 + 20 
- Ontstekingsvolgorde : 1- 3-4-2 

BOBINE 

Merk: DUCELLIER type ESR 30 

AFSTELLING VAN DE VERDELCR 

Vaste ontstekingstijdstip: 110 op het vliegwiel, wat 
overeenkomt met 0,85 mm zuigerweg (te meten met meet
stok door bougiegat). 

Tot aan de serienummers: 
404 ICF - 4.554.087 
404 Cabriolet KF - 4.591.412 
404 Coupe KF - 4.591.422 

moet men voor de afstelling van het ontstekingstijd
stip aIleen gebruik maken van de zuigerwegmethode, 
daar het gat in het vliegwiel overeenkomt met 80 • 

Vanaf de serienummers: 404 KF - 4.554.088 
404 Cabriolet ICF - 4.591.41 3 
404 Coup~ KF - 4.591.423 

komt het vlieg"l'lielgat weer overeen met 11 0 , zodat bij 
wagens met serienummers hoger dan bovenstaande voor 
de ~fstelling gebruik gemaakt kan worden of: van een 
pen van 8 mm in het vliegwiel of van de zuigerweg
methode. 

N.B. Bij de montage van een verdeler, moet de vacuum
aansluiting in de richting tussen luchtklephuis 
en inlaatbuis nr. 4 geplaatst worden. 

; 
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XC .KF 2 

ONTSTEKING 

2e Nontage 

Vanaf de serienummers: 4.570.001 
4.594.001 

VERDElliE 

Merk: S . l~ . V. of DUCELLillR 
Type: 11 42 

Afstelling: 

- Contactpuntafstand: 0,40 mm 
- Contacthoek: 57 0 + 20 

- Ontstekingsvolgorde ; 1-3-4-2 

BOBINE 

Merk: DUCELLIER 
Type: ESR 30 

Vast ontstekingstijdstip 11 0 op het vlieg
wiel, wat overeenkomt met 0,85 mm zuiger
slag. 

Afstell_~an d_e verdeler: 

Plaats in het gat rechtsboven in het 
koppelingshuis een ronde pen van 8 mm. 

- Draai de krukas langzaam in de draai
richting. 

- Als de pen in het vliegwielgat komt, dan 
heeft men het vaste-ontstekingstijdstip 
van 110. 
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xc • KF - KF 1 - KF 2 

ONTSTEKING 
12 

BOUGIES 

1e Montage 

Tot aan de serienuromers: 
404 KF - 4.554.832 
404 Cabriolet KF - 4.591.574 
404 Coup~ KF - 4.591.591 

Bougies Marchal: 34 S met korte schacht 

2e Montage 

Vanaf de serienummers: 
404 KF - 4.554.833 
404 Cabriolet KF- 4.591.575 
404 Coup~ KF - 4.591.592 

Bougies Maruhal : 35 HS 
BougiesAC : 43 XL (met lange schac~) 

N.B. Vanaf de 
404 KF 

serienummers: 

404 Cabriolet ICE' 
404 Coup~ KF 

- 4.563.420 
- 4.592.912 
- 4.592.916 

zijn de AC 43 XL bougies vervangen door de 
AC 44 XL bougies met lan~ __ ~chach~. 

Op de cilinderkop zit een merkteken C.L. dat aan
geeft, dat bougies met een lange schacht gemon
teerd moeten worden. 

ZEER BELANGRIJK 
Bij montage van het verk~~~de tFPe bou~~an de 
motor ernstig yesc~~~igd ~orden. 

AFSTELLING 

Elke 6.000 kID is het . beslist noodzakelijk de 
electroden-afstand te controleren. 

0,5 a 0,55 rom (1e en 2e montages) 

Bougiekabels 
Ontstoorde kabels van het type: 

FLOQUET OF ARELCO 
Lengte van de kabels: 

- bobine : 370 

} - cil.nr.1 · 770 · 15 - cil.nr.2 · 590 + · 0 rom 
- cil.nr.3 · 510 + · - cil.nr.4 . : 320 



o 2 0 4 (1) 12 

naar batterij draad nr. 4 

404 MOTOR l,1ET BENZINC-IUJECTIE ------------------------------
xc • KF ... KF 1 - KF 2 

LAADCID.C UIT 

dynamo draad nr. 7 - 1e Montage 

massadraad op de beves
tigingsklem D van de 
regelaar 

veld draad nr. 8 

Dln~ Merk: DUCr:: LLIER 
Type: 7210 G - F2 

Regelaar : Merk: DUCELLIER 
Type: D3 - 8198 B 

Regelaar van 18 A met 2 elementen 

- 2e Montage 

Vanaf de serienummers: 
40~ .. 
404 Cabriolet KF 
404 Coupe KF 

- 4.558.14 : 
:. 4.592.235 
- 4.592.243 

Dyn~n:tE.!.. Merk: PARIS-RHOj'ill 
Type: G 1 0 C 27 · 

of: DUCELLIER 
Type: 8332 B 

Regelaar van 24-26 A met 3 elementen 

. 1 

. ~ . 
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404 MOTOR HE T BENZINE-IHJECTIT; ------------------------------
xc • KF - KF 1 - KF 2 

LAADCIRCUIT 

··T········_··_·_··1···················_·_- ............. __ .... _, 
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Uitbouwen van de dynamo 

I :aak de diverse aanslui tingen los. 
Maak de bovenste afstelsteun, die 
tevens als uitlaatsteun fungeert los. 
Maak de onderste l ange bout los en 
verwijder de dynamo. 

Bij de mont age moet men er op letten, 
dat de speling tus sen de steun op de 
dynamo en het bevestigingsoog op het 
blok max. 0,1 mm is, anders moet men 
deze speling bereiken met behulp van 
vulringen. 

:. .. -" ... -.............. - ................ _ ........... _._ ................... -....... -..... ........ . ......................................... _.. .. ............ _ .. ........ -... .... -...... -.. _ .. _ ................. -'''''' ........ _ ... -........ ................ -... -.... -....... _ .. ......... -..... --..... --" -.... .. -_ .. -... _. . .................. -_ ... _ ...... -

DY!l.amorieIl! 

Merk : KLEBER-COLOMBE S 
Nr.: 9004 
Afmetingen: 10 x 8 
Toegest~ne verlenging: 3 % 

In ongespannen toestand en m~t koude motor 
plaa tst men op de riem 2 streepjes op 100 
mm van elkaar. Men spant nu de riem zo
damig, dat de afstand 103 mm gaat bedra
gen. 

~- ...... ---....... - ...... --... -.... -.. -.-... -... -... ----.. -...... -.-..... -... -.. -.-.............. -.... --.---.- ..... -... ~ .. ~ ..... -... --... -.. --... - .. __ ..... _._ ...... _-_ ................... _ ................ __ ... __ ....... .. _ ........ _._ ....... -.. _ ..... -_ .. __ ..... _ .. __ ..... -_._--_ ... _. __ .. _._ .. __ ...... _.---~ 



404 MOTOR MET BENZlNE-lNJECTIE ------------------------------ o 1 0 1 (1) 

SMERlNG ONDERHOUD 

PERlODIEKE CONTROLES ' 

Frekwentie van de 
bewerkingen na de Bewerking Orgaan 
eerste 1000 km 

500 km Niveau controleren 

3.000 kIn Verversen 
Schoonrnaken 
Smering 

Niveau controleren 

Motor carter 
Remvloeistofreservoir 

11otor carter 
Oliefilter 
Chassis en Carrosserie 
Injectie-pomp 
Versnellingsbak 
Achterbrug 
Batterijen 
Radiateur 

+ ...... .................................................................... + . ........................ ......... ............... ... .... ......... ... , .................. ............. .......................... _ .......... ....................................... ....... ... .............. ...... ............ ..... ....... . 
ledere maand 

6.000 km 

12.000 km 

15.000 km 

18.000 km 

Spanning 
Controle op lekkage 

Verversen 
Smering 
Verwisselen 
Schoonrnaken 

Afstelling 

Afstellen 

Vervangen 
Verversen 

Schoonrnaken van het 
filter 

Smering controleren 
Smeren 

Vervangen 

Banden 
Benzineopvoercircuit 

Achterbrug 
Dynamo 
Banden 
Luchtfilter 

~ Bougiepuntafstand 
Luchtspleet van in- en uitscha

kelcnde ventilator 

Stationair draaien 
~ Afstand van de onderbrekerpunten 

Ontstekingstijdstip 
Bougies 
Versnellingsbak 

Benzineopvoerpomp 

Plunjers van de injectie-pomp 
Voorwielnavendoppen 

Luchtfilterelement 
Benzinefilterelement 

50.000 en 60.000 kIn: z.o.z. 



----.. -.-----.--....... -.-.. -.-.. --.. -...... ~ .. -.": .. -~-... -... --....... --.-... --.. -.-......... -.... -... -........ : ... -.~---.. -.-.. -.. ~--.-.-.... -...... -..... -.. -.. -..... ---.. -.--......... -...... -......... __ .. _ ... _-_ ............ __ ..... _-_._._ ... _-_ .......... _.-
50.000 km ! Verversen !Injectie-pomp 

! Smeren (Molykote) I Luohtklep 
..................... _ ..... -.... _ ................................ -.. ..... _._-_._ ... -i ... · ..... _ ... · .. · .. _ .... - .. · .. · ...... _ .... -_· ... · .... _ .. · .. · ....... .. · .. · .......................... _ ........... 1 ...... __ .. ___ ... __ .. _ ..... _ ........ _ ............................................... ....... - ........................................ ................... _ ... . 

! i 

60.000 km I Inspuitdruk controleren iVerstuivers 
i ! 

... .................. -............. .. ................... _ ................... _ ............ :. ......... _ ................ -............................. -_ ..................................... _ ... _-_ .. _ ........ _ •.... -..... _-_....................................... . .................... _ ............. _ ............. ... _ ........ _................... .. .......................... .. 

Gebruik aIleen de volgende oliesoorten zowel zomer als winter: 

Motor: 
INJECTIE-POMP : 
Versnellingsbak: 
Achterbrug: 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 
ESSO OIEOFLUID 40 EP 
ESSO EXTRA MOTOR OIL 
ESSO GEAR OIL VT 

20Yl/3 0/4 0 
of UUIvrS 40 
20W/30/40 



1~1_~~~~_~~_~~~~~:~~~~~~ 
xc • KF - KF 1 - KF 2 

GEREEDSCHAP 

PEUGEOT a:fstelkoffertje nr. 8.0112 Z 

v oor d~- en montage, contrale en afstellung 
van de injectie-apparatuur 

~ 1-- Vorkje 
2 - Verstuiverleiding ) 
3 - Manometer voor verstuiver ) afzonderlijk bestellen 
4 - Manometer veor opvoerpompje 
5 - Sleutel 
6 - Thermometer 
7 - Afstelkaliber 
8 - Trekker 
9 - Afstelkaliber 

10 - Afstelkaliber KF 2 
11 - Afstelkaliber KF 2 
12 - Voelermaat 
13 - Klemsleutel 
14 - Sleutel voor de ontluchting van de persklepjes 

o 1 0 1 (l) 

Peugeot nummers van 
het gereedsc~ap in 
het koffertje 8.0112 

8,0112 BIB 
8.0113 B 
8.0113 A 
8.0112 J 
8.0112 H 
8.0112 C 
8.0112 A 
8.0112 K 
8.01121) 
8.0112 L 
8.0112M 
8.0112 N 
8.0112 P 
8.0112 G 

I 

I 

------~ 



404 MOTOR MET BENZlNE-INJECTIE ------------------------------ o 2 0 1 (1) 
OPSPORING VAN STORIHGEn 

Bij de opsomming van de symptomen van storingen aan de injectie
~pparatuur gaan wij uit van een goed afg~stelde ontsteking en 
van normale compressie, welke noodzakelijk zijn voor een perfec
te toe stand van de motor. 

VOORZORGEH 

- Het is noodzakelijk bij alle werkzaamheden aan de injectie
apparatuur de grootst mogelijke properheid in acht te nemen. 

- Alleen KUGELFISCHER-agenten, die op bladz. 15 03-01 vermeld 
worden zijn gerechtigd de inspuitapparatuur-,-zoals opvoer
pomp, injectie-pomp en verstuivers te demonteren. 

- Het verbreken van het loodje van de injectie-pomp, de demon
tage van de opvoerpomp of van de verstuivers maken alle aan
spraken op garantie ongeldig. 



·1 0 2 0 2(1) 
404 MOTOR NET BENZIN1~ -nTJ''':;C TIr; ------------------------------

: : 
...................... ....... _ .. ... i. .......................•.. .i ..• 

1 - SLECHT STATIONAIR DRAAr:En 
: ........ .. ..... _ ...................... _ ....... .. ... _ .. . , ...... -,_ ... --... ....... . ..................... ... ".-~ 

VERSCHIJNS:EL MO GE Lr.nm OORZAKEN REMEDIE 

.. ·· .. · .. .. · .... ·· ...... · .. ··· .... ··· .... · ...... ··i ...... · .... · .. ···· ...... · 

bldz. ; 
AFSTELLING ! 

.................. ..... ............................ ; .......................................... _............. .. ............................. . ............... _ ....... ... ........ -....... .......... ~ .............•.....•.... -..................... -...... - : 

/1 - Motor sJaat j 1-Te krap afgesteld Draai de schroef nr. 2 los ! 13-12 i 
: af bij statio~2-Luchtkanaal voor Maak het by-pass gat en het in- :12-02 

nair draaien i stationair draaien wendige van het luchtklephuis 

, 

J ......... . 
i 2 ·- Motor 

draai t te 
snel 

i verstopt schoon 
; 3 0 t ld b d ' V d f t II' I II III V . t : 13-07 : - n rege e e ~e - oor e a s e ~ngen - - - u~ i ', tot 
! ninge n ; . 1 3 1 
i 4-Belangrijke lucht~ Controleer de verbindingsslangen : - 2 
I lekken i van het sprui tstuk 

11-Te snel afgesteld 
i 2-Luchtlek 

i 3-Het handel van 
I versneld stationair 
i draaien komt niet 
I vrij van het handel 
i voor mengsel verrij
i king 
i 4-De luchtklep komt 
i niet in de min.ope
I ning stand terug 

i 5-Het handel voor 
i mengsel verrijking 
i komt niet in de be-

.'-: ............. _ .......•..............................................•.............. _ ........................... .. --.....•. _-........ ..................................... ; ........... . 

Draai de schroef nr. 2 aan 113-1 2 
Controleer de afdichting van lucht
klephuis, spruitstukslangen en pak- ! 
kingen van de inlaatbuizen 

13-11 
1-S1echt afgesteld thermostatisch 
element (afstelling IV) 
2-Thermostatisch element werkt 
niet(vernieuwen) 113-54 

1-Te strak gespannen gaskabel 
2-De luchtkleptrommel of de hef
boom voor min. opening loopt aan 
tegen het luchtklephuis of tegen 
het spruitstuk; stel de speling af 
Stel de kabel af 

i 13-07 

13-11 

: ginstand terug als . 
; i de motor warm is I 
! .,- .... --_ ........ ---..... _ ... ....... -... -, -, .... -.. _ .. , -·i· ........ ---....... -.--_ ...... __ ....... -_ .......................... -....... _ ... .......... ,i. ......... ................ _..... . ........................ _ .....•.•..... _ ...... ,-, ................... ,.. . ......... _._ .. __ ................. __ , ... _ ... , __ .......... _.. _, ......... ~ _, ....•.• _ .• _ ............... _ .•. ~ 

i3-Motor draait ! Te kleine min.ope
ite snel, maar ning 
islaat a:f bij 
Ihet ontkop-

Voer de afstellingen III en V uit : 13-09 
i 13-12 

j pelen . 
• • •• - ••• •. -.~ ••••••• ••••• _ •••••••••• - ........................ _. __ ._.- .... ......................... - ........ _ •••.••.•••••••••••••• - •••.• _ •••• ••••••• ••••••• - .•••••••••.••••.•••• •.••• --.~.-- ....... - ......... - ... ...... <j t·-----.. -· -·· .. · .. --.. · .... --·-·-· .. -·---··-.. r .. -.. -----····--·····-···-.. __ ... _ ... _ .... --... __ .. _- ......... _- .. .. .. --

!4-De motor j 1-Verstuivers wer- : Controleer de opbrengst van de pomp !13-02 ; 
Iloopt onregel-! ken niet goed Vervang de verstuivers : 13-51 
!matig statio- 12-Inspuit1eiding Vervang de inspuitleiding 113-51 
inair i verstmpt of 1ek 
1----- j 3-Het drukklepje 

1 slui t nie t a:f 
Vervang de injectie-pomp 113-03 

tot 
113-12 

~ ....... ---... -.... --... -... --.... .... -.......... -....... -~.-..... -- ............. _ .................... _ ..... _ ........... _ ............... _ ...... _ ............. _ ....... _ ... ....... ............................ _ .............................................. - .......... _._ .......... ..... .......... __ ._ ...................... _ ........................ _ ... -._ .. -- : 

- ------------------------- -.- --

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 



404 MOTOR NE T BENZINB-INJnCTIL 
12 0 2 0 3(1) 

OPSPORING VAN STORINGElT 

; ....... - ................. _ ... __ ................. _ ... .... _ ..... _-.... . .. .. _ ... _ ...... _ ... _ .. ......................... _--_ ... _-_ ............................ ........... _ ..........•.. _-... _ .. .. .... -. .. .......... -... : . ..... ....... ...... ; ......................... _ .. _ .. ... _ .. . 

2 - 'I'L HOOG BENZINEVERBRUIK 

: 
VERSCHIJNSEL i MOGELIJICC OOR ZAlCIJ 

• 
1 - Te hoog ben- 1 - Lek in het lage-druk

of in het middelmatige 
druk-circuit 

zineverbruik 

2 - Slechte werking van 
het thermostatisch 
element 

of 

3 - Verkeerde afstelling 
van dit element 

4 - Het handel voor meng
selverrijking komt 
niet in de beginstand 
terug 

5 - De "choke-knop" is 
niet geheel ingedrukt 

6 - Inlaatlucht kan niet 
onbelemmerd toestro
men 

bldz. 
REl:IEDI E AFSTELLING 

- Verhelp het lekkeni Ver
yang de pakkingen, de aan
sluitingen of de leiding 

-Controleer het element en 13-53 
vervang het zonodig 

- Voer de afstelling IV 
uit 

- De bedieningskabel is 
te strak gespannen 

13-11 

13-11 

- Vlijs de chauffeur hierop zie 
instrT 
boekje 

- Controleer de toestand 
en de plaats van het 
luchtfilterelement 

12-01 



.•... -.. _._ ... _ .. _ .. _ .......... __ ._ .. .., ....... ····· __ ······-1--··_·····_· __ ·_·····_·····_····_·_···· .... __ ... _._ ................ -._ ... __ .................. _._._ ........... _ ....... _ .............. __ ................. _ ... _ ... __ ..... _ ....... _ ................ _-_ ....... _._ ....................... _ .. _ ....... _ ...... -.. __ .. 

404 HOTOR }lIET BENZlNE -INJECTIE 
o 2 0 4 ------------------------------

OPSPORING VAN STORI NGEN 
: : ......... -.. ' .. j ....... __ ..... _ ........... _ .............. .;............. ..-.. _ ..... __ .... __ ..... _ ....................... _ .......................... -..... - ................ -.... -....................... _ .. _ ...................................... -_ .... _ .... .. -..... -.. . 

3 - STARTM:OEILIJKRCD:cn . . _. _ ... .. ---_ ... _._ .. _ .. _-_ ..................... ... .. ........... _-- ..... .. _ .............. - ................ ........ _ ................. __ .. _ .. ; .... _._--_ ... .. _.-........ - ....... _ ........ _ .... _-.; 

·!-· ··· ·-~;·~~-~~;;~~·~··· · ···-- ··-·- i · ·;~~~~·~·~~;--··~-~;·;~N- !,. REl.lJjDIB , bldz. 1 

! AFSTELLING ! 
.f- .. _ ............... -._._ .. _ ......................... -..... --..... _ .. --..... + ...... _ ....... _-_.--............ ........... __ .... _ ......... ..... -...................... ,p,.-.... - .. - •. - .. _ ........................ - ............. _ ......... _ ............ _ ......... .. _ ..... ....... - .............. . ... .............. --..... ..... --... .. ......... . 

1-Startmoeilijk- i 1-Verkeerde 
heden bij warme !ning 
motor (ter her- i 
innering: stel . 
de bougies af 
op 0,5 mm) 

bedie-

l __ .... _. __ ._ .. ___ ..... __ .......... _ .......... _ ............ _ ....... __ .l __ .... _._ .. _ ... _ .......... _. __ ... _._._ ..... _. ___ . ____ .... __ .. _ ........ __ ..... _.1 .. _. 

2-Start niet hij 11-0ntregelde bedie- · 
koude motor. : ning • 
Benzinedruk- ! 2-Mengselverrijking j 
lampje brandt jwerkt niet 
niet J 3-Aandrijfriem van 

ide pomp is gebroken 

j4-De injectie-pomp 
jis niet goed ont
l lucht 

Gaspedaal geheel intrappen. Zo
nodig "choke-knop" 1 tandje uit
trekken 

Voer de afstellingen I-Ill-IV uit j13-07 

Controleer de spanning van de 
"choke-kahel l1 

Vernieuw de riem 

, 13-11 

i13-03 
: tot 

Gewoonlijk na een vervanging van 
de pomp. Ontlucht deze door ach
tereenvolgens de 4 aanskuitingen . 
van de drukklepjes los te draaien ! 

13-06 

r-·3-~M·~-t·~~·-···~t-~~t-··-······ -:·· -1·-:L~·i·~ii~~b;·~~····-~~·· · ··-··+···c~~t;·~i;;·~·~-· ~~·-· ;~··;·~;~~·~·~····················-· · -·····t- ..... -............ ; 
niet. ~enzine- ide pomp . 
druklampje ! 2-Benzineopvoerdruk ! Controleer het hydraulisch ge- ! 12-52 
brandt, de ben- ! te laag dee1te en vervang de opvoerpomp 
zineopvoerpomp ! 
draai t en le- ' j 
vert benzine . ! 1 : i 

;-·-4-:M~·t-;;-·;·t~;t-· ····- ·· ·T1· ·:B~~~·i-~~·t·~~· ·i~·~··g····T· v~i-·· -d·~··· ·· t·~-~····;~-t· · ·· supe;·b~·~·;· ·i~;·· · ···· ··-··· ··· ····-+·· ··· · · -···· ··· ....... ; 

niet. Benzine- ! 2-Leiding of fil~er} .. 
druklampje Ivoor de pomp is ver 
brandt. De ben- ! stopt Controleren en repararen ; 
zineopvoerpomp 13-Leidingbreuk voor . t 
draait maar i de pomp 
heeft geen j 4-Gebroken tand- I 
opbrengst iWie1en 

i 5-Klepje van de Vervang de benzineopvoerpomp 112-52 . 
ibenzineopvoer- : 
i pomp werkt niet i 

r-·5·:M;t~;·····;t~;;t-·--·· ··r1-:D~~r~;·~1~~;~·····~~-=····-·T·-v~;~~~~····d·;·-· ~~k~;i·~~··---···-··-····· ·-··- ··- .. -········---· ····r·················· -····: 

: niet. Benzine- !kering 
druklampje ! 2-Stroomdraad 10s- Stroomdraad vastzetten 
brandt. De ben- l geraakt 
zineopvoerpomp i 3-Slechte massa Controleer de massa-draad 

l draait niet i 4-Anker,borstels of : Contro1eer het electrisch ge- 112-5 2 
1 I collector defect deelte en vervang zonodig de 
i pomp t-.. ------....... --.- .. -.-.. --.-.---................. ....... :.. .. ------.. _____ ... __ ........ __ . __ ... __ ._ .. _ .. _ ...... _._ ...... _ ... _.L ........... -...... --.--... -.......... -.-.----.-.-......... ...... --.--....... --.-.......... -.--... --....... -..... --.-.--.-... --~ .. - .. -........ .. - .......... -.. 



·.,----.. ---.... -.-.. -.------... --... ----... -... --... -.--.. -----... -.-.--.-... -..... -.---.. -.-.---.. ----.-----.-- -- .. -.. -.-.. -.. -.... -.. -.. -----.----... - ...... -.-·-··--·--·-··-···---·-·······--·_·_··-···--···--·r·······--··--·---·-····-····-··-·····-··l 

i 

15 , 0 i 0 5(1) - , 
OPSPOR1NG VAN STOR1NGEN 

.. --_ .. -......... -.. _. __ .. _ ......................... _--_ ... _-_._ ... __ ..... -_ ........ __ ._ ...... _ .. __ .. _. __ ..... _ ......... _ ................ _ ................ _ .. __ .............. _ ....... .... _ ... __ .......... _ ... __ ._--_ .......... -. __ ....... _ ....... _ ..... _ ..... __ ._ ................ __ .. _ ... -... -._............. . ............. _._ .... .. ; 
; 

4- SLECHT LOPEN VAN DE MOTOR 
t··_··· __ ··_-_······· __ ······-·· .. ·····_·· .•• •• _ •• . ••••••.•. _. __ ._ •••. _ ••••••••••••.• _ •••••••••••••••••• _ ••• _ . ........ .......... __ • __ . ...•••••• ••••• . ••••• _._ ••.•••••••• __ •••••• __ ••• _ ..................... ............... ..................... ~ ............................ . ........... .. . ......... _ .... . .... _ .••••••• _ .................... .J 

VERSCH1JNSEL j MOGEL1JKE OORZAlCEN : REMED1E 
.1 ~ 

bId z. : 
: AFSTELL1NG : 

............•.. _j_ ................ ...... ~~ .• _ .•••••.•....•...•.••.••• _ .• l ~ ...... --........ -..... -.... -.... -.. -.--.. --.-....... -..... + ..... _ ... _-_ .......... _ ... _ ...... _ ... __ ..... _._ ............................... _ .. _+. __ ........ __ ..... _ .. _ ........ _ ... .... _ ...... _ ................................ _ .......... _._ ......... .......... __ ... -..... .. 

11-Te ~einig ! 1-0ntregelde be- !Controleer de afstellingen 1-11-111 1 1~~~7 
vermogen diening ;1 

: 3-09 
! 2-Lage benzineop- jControleer de benzineopbrengst en de ' 

: toestand van het filter van de ben- :12-53 
j zineopvoerpomp en van het element :12-12 
i van het hoofdfilter 

: voe rp omp 

i 3-1nlaatlucht kan 
i niet onbelemmerd 

i Controleer de toestand en de plaat- 112-01 
! sing van het luchtfilterelement 

: toestromen 
~ ............... -~ .......... -.... -............ -......... -·········· .. ·· .. t·_·_····--···· __ ····-_·_·_····· __ ········-···_·_··_···_···· .. _··_ .. ·_··· .. · .. ·t-·_···_·····_····· .... _ .... --_. __ ._ ............ _. __ .. -..... _ ..... _.-._.- ..... _-.......... -..... -.. -... -.. _. __ ...................... . 
1 2-Nlotor hapert i 1-0ntregelde be

bij optrekken; : diening 
motor slaat ' 

: 2-Defecte verstui-over i vers 
! 3-Aanslui tingen 
! van de verstui ver
I leidingen sluiten 
l niet af 
I 4-Drukklepje s 
i slui ten niet af 
i 5 ... 0nvoldoende ont
l luchting 

IControleer de afstellingen 1-11-111 

i C ontroleer de verstuiver 

! Controleer de afdichtingen 

IControleer en vervang zonodig 
i de injectie-pomp 
i Ontlucht door de drukklepjes 

i 6-0pvoerpomp 
i onregelrnatig 
: heeft een te 
i druk: 

levert : Controleer de opbrengst 
of ! 

lage 

13-07 
, tot 
!13-09 
:13-52 

,13-51 

i13-02 

!12-53 

'.:". 7-Luchtlek l Controleer de afdichting van het 
. : opvoercircuit . 

r-;·=;~-~~-~·--~-~:~~-·--r~-~~~:·:·~·~~-~-;~-;~~;~::--l.~::~~:~~.::.--:;~-~:-~~-;~---~-;-.--.. -... -.-.... -... --····- · -·---·--·····-·;~·-;·~-~-~-- -l 
i niet regel- i blijft in werking i Controleer de stand van het handel 
! rna tig ! van mengsel verrijking 
i 2-Luchtlek i Controleer de afdichting van het 

i opvoercircui t 

; ---.----.--.--.-.-.. -.. -.. -----.. ~.---.-----.. -.. --.---------·---··-·-- t - -------·--···---··-··------·-··-----.. -.- .. ---.---.. --.. --... -.-...... --.-... -.. -... ----.l---- · ···········--·~ 




