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1 - MOTOR

4-cilinder benzinemotor - 504,404 en J7
A - Cilinderbuspakkingen
8 - Cilinderko,!pen

Bij de 504 Export met airconditioning heeft het invoeren van de SAN KYO -compressor enkele wijzigingen noodzakelijk gemaakt in het koelsysteem en de motor waardoor de druk in het koelsysteem kon worden opgeyoerd tot 1 bar i.p.v. 0,28 bar (zie B.S. Nr. 113, groep 15).
Met het oog op de eenheid in de produktie zijn deze wijz igingen aan de motor bij aile benzinemotoren ingevoerd voor de 404, 504 en de J7; de wijzigingen omvatten:

A - Cilinderbuspakkingen
Vanaf serienummers:
504 ...

404 Ul0

: 2 889 629
: 9497175

en motornummer :

J7

(XC7P)
(XM7P)

~ 30 .099

6

- zijn dikkere cilinderbuspakkingen van uit synthetische vezels vervaardigd papier ingevoerd i.p.v. de
polyethyleen kunststof pakkingen.
- De hoogte van de cilinderbuskraag is met 0,025 mm verminderd om montage van de nieuwe pakkingen mogelijk te maken .

Onderlinge verwisselbaarheid
-

NL

De nieuwe cilinderbuspakkingen kunnen ter vervanging van de oude pakkingen worden gemonteerd maar
het omgekeerde is niet mogelijk_
De nieuwe cilinderbussen zijn als set onderling verwisselbaar met die van de vorige uitvoering, mits ook de
nieuwe cilinderbuspakkingen worden gemonteerd.

S.B. 124 a

November 1978

MONTAGE VAN CILINDERBUSPAK KINGEN
VROEGERE UITVOE RING

NIEUWE UITVOERING

(klaurloos)

(wit papiar)

Cilinderbushoogte boven het blok

TE MONTEREN

TE MONTER EN

hoogsta punt, zonder pakking:

CILINDERBUS

Vroagera
cilindarbus

Vroagera
cilinderbus

PAKKIN G

Niauwa
cilindarbus

van +0,036 van +0,009
tot +0,040 tot +0,040

van +0,011
tot +0.,035
van -0,01
tot +0,010.

van -0,070 van -0,0.70. van -0.,095
tot -0,015 tot -0,037 tot -0,037

Nadat de bestaande voorraad van de huidige u itvoering is uitgeput zal het Onderdelenmagaz ijn aileen nog de
nieuwe pakk ingen en de nieuwe ci linderbussen met zuigers leveren .

B - CILINDERKOPPEN

Vanaf serienummers:
XM7
XN1
XN2
XNA

50.4 . . .
40.4 U1o.

: 2919976
: 2 942 0.43
: 2 913 306
: 2914 043
: 9497175

en motornummer:

J7 ...

XC7P: 30099
XM7P : .

F
Q

- is een nieuwe cil inderkop ingevoerd waarbij de diameter
van de twee achterste kernplaatjes kleiner is n.l. :
(2) 44 mm i.p.v . 60 mm.
44mm
Onderl inge verwisselbaarheid
De nieuwe cilinderkop kan word en gemonteerd ter vervanging van de vroegere uitvoering maar bij de 504 is dat niet
mogelijk als deze met airconditioning is uitgerust of nog
daarmee moet worden uitgerust. Daarom levert het Onderdelenmagazijn nadat de bestaande voorraad zal zijn uitgeput
aileen nog cilinderkoppen van de nieuwe uitvoering.
Pri nted in France

44mm

MOT 0 R
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I

REPARATIE-METHODE

I

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Bij iedere reparatie aan de motor moet men :
- De wagen opkrikken,
- De spatschermen afdekken met hoezen,
De aocukabels losmaken,
- Indien nod1g, het koelsysteem aftappen en's winters het
koelwater met de antivrias bewaren.

REPARATIES DIE UITGEVOERD KUNNEN WORDEN ZONDER
UITBOUW VAN DE MOTOR

1) CILINDERKOP:
- De- en montage,
- Werkzaamheden betreffende carburateur - stroomverdeler.

2) DISTRI13UTIE t
- De- en montage,
- Afstelling en controle

,) WATERPOMP:
- De- en montage,
- Reparaties.

MOT 0 R

DE- EN MONTAGE

CILINDERKOP
DEMONTAGE

Om vervormingen van de cilinderkop te voorkomen moet de demontage
uitgevoerd worden bij koude motor.
1 -Voorbere idende werkzaamheden
2' -Demonteer:-de bougies,de kabela en de stroomverdelerkap
-:ode onderste waterslang van de

radiateur

r

/

~M..'~ /

I

8.O'115

-de ventilatorriem

-de olieleiding van de kleptuimelaara.
3 -Maak loaf van de cilinderkop,
-de onderate waterslang en de
kachelslangen.
Van de carburateurs
-de benzine toevoerleiding en de
vacuums lang -de ·slangetjes van
de voorverwarming -de bedieningskabels van gas en choke.
Demonteer het kleppendeksel en
het luchtfilter.
i -Demonteer: -de carburateur met
het inlaatspruitstuk in zijn geheel.Verwijder de centreerbus.
.2. -Maak los: -de flens v.d.uitlaat.
de bevestigingsstrop v.d.voorste
pot -de geleidesteun v.d. dynamo op de cilin.derkop.
i -Maak los: -de draad 47 van het
element v.d. temperatuurmeter,
-de draad van het thermocontac ·t
v.d. zelfden~ende ventilator,
of de borstelhouder, al naar gelang het model 'f.d. wa'l:ierpomp.
I -Demonteer de met een x gemerkte
kopbouten (zie a.e tek.hiernaast) ..
8 -Breng in daze gaten de geleidepennen 80115 aan en schroef ze
zo diep mogelijk. Deze geleide- ~
pennen habben een gekarteld uiteinde met linkse draad; de uiteinden moeten eraf geschroefd
worden ala de gel ~ iders de bovenkant van het tuime laarmecha.nisme.
2 - Draai afwi sselend de kopbouten
en de bevestigingsmoeren van
het tuimelaarmechanisme los.
10-Neem het tuilIlelaarmechanisme eraf 'a venals de stoterstangen
(mark daze laatste).
11-Demont eer de cilinderkop, de geleidepennen 911 de koppakking.
12-Zet de c ilinderbussen vast met
de klembouten no .. 8.0104 D.

MOTOR

N3

DE- EN MONTAGE .

MONTAGE

1 -Voorbereidende werkzaamheden

ORDRE DE SERRAGE

@)

CD

voor de montage v.d. koppakking.
, 2 -Demonteer de klembouten 80104D
voor de ei l inderbussen.
1 -Smeer be i de zijden v.d.pakking
in met gekookte lijnolie.
i -Plaats de pakking op het cilinderblok: -de felsranden of de
cilinderbussen -het merkteken
"dessus" naar boven.
2 -Centreer de pakking door middel
van de in x gemerkte gaten gedraaide ·geleidepenllen 80115
zonder uiteinde.
.
6 -MonteeI' de cilinderkop voorzien
v.d. bougies terwi.i1 men er op
let dat het stangetje v.d. aftap in zijn geleiding valt.
1 -Breng de klepstoters op hun
respectievelijke plaataen en
monteer de tuimelaaras·. ·
8 -Haal de cilinderkopbouten aan
- in de volgorde zoals hiernaast
is aangegeven, a) 3 en 7,
be) 1,2.4,6,9,11,
) moeren ,v'.d. tuimelaars. Zet
deze bouten en moeren matig vas
d) d~aai de geleidepennen 80115
er uit met behulp v.d. linkse
draadeinden en vervang ze door
overeenkomstige kopbouten.
9 -Het aantrekken v.d. kopbouten in
de volgor de volgens naaststaande
tekening dlent uitgevoerd t'e
worden met de momentsleutel vo
zien van een zeskante dop van
19 rom: 1e maal aantrekken met 4 a 5 mkg.
-defin1tief aantrekken me t 7 a 8 mkg.
lQ-Afs t ellen van de kleppen
N. B. -Varhoo ~d e nOM i nale w4larde van de Ie-litig

ii'l

O, O~

... , i t)

W&tllO: _._-

'

Speling inl aa t kl appon : 0,15 --,
Speling uitlutk l. p ~n : 0,25 nlll!.
8ij h.t -' natrekken VilIl d. kopbOuten bij koude
Motor na 1000 km moet de klepape l ing teruggebracht worden tot hun nor •• le waarden te

*6t.n:

Speling
Speling

.

inlaatk18p
uitl~ a tkl ep

: 0,10 •• ,
: 0,25 .~.

1
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11 Monteer aI l e bijbehorende delen,
-- stel de bed i eningskabels aff
slui t de leidingen, kabels en de
a eeu a an in de omgekeerde volgorda van de demon tage.
Ze t he t k l okje gelijk.
CARBURATEUR

-

aIle reparaties, dient men
c a r burateur-inlaatspruitstuk in
zi j n geheel te demonteren.
- Bij demontage en mon t age de onderdelen z orgvuldig behandelen
am iede r e stoot te voorkomen.
- Gebruik perslucht" 'om" de ' vlotter;.; .
kamer en leidingen schoon te maken. - Vervang ayatematisch de
pakkingen van de vlotterkamer,de
flens v. d. oarburateur en hat
j.nlaa ts prui tstj~k.
Control a er of ~e be~eBtigings
flensen v. d·. car.b-q.ra teur en hat
inlaa tspru1tstuk vlak zijn, zo
nog..ig afvlakken.
V~ ~r

N. e.·-Blj ,lIIontag& .rop lette" d.t
to urklapJe vao

apr Q.ier nlet

<4.

h.~

'lnt i 1'41-

accell.ratiepolllp en de Itart-

v.,. . . issald

~R~ d.an.

MONTAGE · VAN 'DE CARBURATEUR MET
ZIJN

INLAATSPRUITSTUK

Plaats ~e cantreaTbus (zie merktaken x) me t de kleinste inwendiga diameter i n de cilinaerkop.
Monteer het inlaatspruitstuk met
de carbur at eur, de benzine slang
en de vacuum s l a ng en atel de bedienings kabels va n gas en choke
af me t c en speli ng va n 2 mm.
BELANGRI JK

APSTELLING VAN RET S'rM~1 0NAIR DRAAl·,
EN (~l i "t t e vo er en bi j warme mo to!.)
i .v. m. de ve r minderi ng van het pe~
c en t a ge ko o lmon oxyde in het ui·tl a a t gas . Voo r me n over gaat tot de
a f st e lling van het s t a t ionair
.
dra a ien t is he t van belang om de
•
t oes t an d van de bougies te control~
r en en de e l ec t rode - a fstand v.d.
bou~ies e n de a fs t a nd tus~~ n de
.
contactpun t en nauwkeurig af te stellen.
.
_ Oraa i langzaa. do at el schroef Z van de ••oorkl.p
aan OM het to.r.ntal van da MO~O~ te verhog.n
tot 670 QMw/Min.
- Draai de Mengl.lstel schroef W pr.cies zover terug
dat de Motor het snelat dra ait. -Draai de .telschroef 2 terug totdat do ~tor .eer 670 Qew/min.
draalt. _ Oraai de ~ngaelstelschr08f . Z zover in totdat de
motor bijna afalaatj d,.aai diarna d.ze atel.chroer
Z %0 wuinig .ogelij k t&rug o~ .en tOGrental te
Verkrijgen, dat i.ta lager ligt dan het oor9~o n k.lijk. ~. 1 . 650 • 660 omw/.in.

MOT 0 R
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BENZINEPOMP

Ingeval van abnormaal benzineverbruik controle~rt men de opvoer-druk met een nul opbrengst.
Plaat s als aftakking op de benzineleidi ng pomp-carburateur een manometer met een schaal van 0 tot
500 g/cm 2 • Toeges tane max.druk:
220 g;cm2. Om onder daze druk te
bli jven legt men tussen de bevestigingsflens v.d. pomp en het aanlegvlak van het cilinderblok een of
twee extra pakkingen.

STROOMVERDELER
aile reparaties moet men de
stroomverdeler demonteren.
Contactptmten : alvorens aan een
uitgebreide controle v.d. stroomverdeler te beginnen, dient men
zich te vergewissen v.d. toestand
v.d. contactpunten. Vervang ze zo
nodig.
1 -Voorafstelling v.d. contactpuntafstand op 0,50 mm.
2 - Monteer de stroomverdeler op de
de proefbank.
Control e er:
a)Statische proef l de contacthoek
moet 570 + 1 zijn voor iedere
nok.
b)-Dynamische proef ops
de aut om. vervroegings curve, zo~e l centrifugaal ala vacuum.
V~~r

AFSTELL.EN VAN DE STROOMVERDELER
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1-Plaats de stroomverdel e r die
- nauwkeurig afgesteld is , in de
verdel e rsteun voorzien van kartelm oer en afstelvork, ri cht d.e
vacuum aansluiting van de stroomverdeler tussen de benzine-uitgang van de pOIDP en de carburateur. Dre.a.i d,e rotor te rwi j 1 men
op de s troomve.r deler drukt, om
de aandrijfnok op zijn plaate te
brengen.
2-Plaats een pen van ¢ 8 mm in het
gat rechts bovenaan in het vliegwielhuis.
Oraai de ~tor langzaam ~.t de alin9Br.
Op het ontatekingatijdstip van cilinder no. 1 of
4 zll de pen in d. Ult8p~ring va" het vliegwiel vall en.

MOT 0 R
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1

-Sluit aan :
-de draad 3 aan de stroomverdeler
-een proeflampje tussen deze aansluiting en de Massa
-de batterij en maak contact.
! - Draai de stroomverdeler naar
uiterst links (de lamp brandt
niet). Draai langzaam terug naar
rechts totdat de lamp gaat branden. Zet d.e afstelvork vast.
1 - Haal de pen u it het v liegwiel huis en herh.aa.l handeling no 2
voar controle. Op hetzelfde moment dat de pen i.n het gat van
het vl iegwiel valt, moet de
lamp gaan branden. Eventueel de
afst elling corrigan door middel
van de kartelmoer.
6 -Draai de klembout van de vardelerstaun vast.
1 -Monteer de stroomverdelerkap en
de bougiekabels.
N.B.-De kabel no 1 is altijd
vlakbij de vacuumvervroe5er.
2)

lli TBllUTIE

DEMONTEER
1 -Voorbereidende werkzaamheden

2" -8.) Met de cilinderkoD : draai
-

i

~bougies eru i t.+
b) Cilinderkop gedem~eerd:
Zet de cilinderbuss en vast
met de kl ~mbouten 80104 D
-Demonteer de krukaspou:I"ie';n
de apia, het distributiedeksel,
de olie-terugvoerring.

i -on tspan

2.

de kelitingspanner:
Demonteer de afsluitstop no.l
van het spannerhuis 2 .
Breng door de opening een 3 mm
inbussleutel san in hat zeskant
van de plun jer 5.. Draai de sleutel naar rechts om de werking
van de veer 6 OP het spanblokje
2. op te heffen. ~
.
-Demonteer'
-de twee bevestigingsbouten 1
van het spannerhuis op hat cilinderblok.
-de kettingspanner,
-het filter.

MOT 0 R
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1 Aflluitoop
plutje

~.t

borg-

2 Kettinq$pannerhuia
3 Bevestlgin9 op het

ei~

1 i nderblok

4 Olie-inl aat (f 0,8)
5 Plunjer
6 Veer
7 Geleidebull

8 Pennetje
9 Rubber spanblokje
10 KanaalY. voor 8~.
ring van de ketting
(~

1,02).

Laat hat spanblokje in het spannerhuia zitten, met behulp van de
3 nun inbussleutel draait men de
plunjer na ar rechts om de veer te

ontspannen.Verwij~er tie~ j~ anblokje

9, de veer! en de plunjer ~.
b -Demonteerr -het nokkenaatandwiel
-de ketting -en eventueel de druk·
ring van 30 ,5x42x4 van het tand",iel en het krukastandwiel, verwijder de apie.
AFSTELLING
1 -Monteer het nokkenastandwiel
(~~n enkele stand) en draei de
bouten met de hand aan. Dra ai
het nokkenastandwiel zodanig
dat het merkteken zich aan de
buit enkant bev indt in de hartlijn 'Van den nokkenas en krukas.
Demon te er .h.e t . tandwie l .
2 -Monteer het krukasta.ndwiel met
de apie en de drukri ng . Draai
deze om hat merkteken in het
verlengde te brengen v .d. hart- ·
l i jn ala boven beschreven (zie
tekeni.ng) •
'
.
1 -Plaats de ketting op hat nokken~
astandwiel,zodat het merkteken
van het tandwiel tussen 2 verkoperde achakels valt.
! -Jroudt dit geheel zo bij elkaar
en leg de ketting over het krukastandwiel, terwijl men er zich .
van vergewist dat de gemerkte
t a nd van het krukastandwiel in
de verkoperde schakel valt.
'.

MOT ..Q.J!.
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- Demonteer de krukasstoppen van
20 mm met een spoed van 1,5 van
de krukastappen en reini g de
oliekanalen.
- Onderzoek :i.eder onderdeel, cont r oleer de staat van de krukastappen en de ma ten.
- Vervang a I l e on d.erdel en die niet
aan de gestelde maat voldoen.

BIJZQNPERHEDEN - KRUKAS
21- a) Tappen
- Het is mogelijk om de dr ijfstangentappen en de hoofdlager
tappen te slijpenvolgens de
reparatie maten. ~M erk en demonteer de contra-gewiohten.
- b)p entreerbus va.n de prise as.

De centreerbus van 16 x 21, 25x
25

is zelfsmer end.ln geva l
slljtage, vervangt men
deze met behulp van de trekker.
va."!.
~B.

- 0- deze bus_ zijn

!!..l~~!.!.b.houdlln,

~elfs~er8nd9 werk~

no~it gewusen
,Wlorden in trichlore of benz ine. Inv~tten lIMIt
motor-oUe. Over-zicht van de eentreerbua tot
~~. prise aSj 1 Stalen hoek, 2 Siale" vor~
~~ plaat, 4 Stalan ~oer, 5 Trekstang
_0 8 en bngh 220 1 .~J:! attf; &leu!!l van 12"111

1113g due

I....~!!!.~r:~~~'-8 Afdichtpak~L....~~ul<. ....:.

DRIJFSTANGEN - PISTONPENNEN
22 - Verwijder d.e bor gveertjes van
de pistonpennen met behulp van
een kraspen. Verwijder de
pistonpennen met de hand en
maa.k de -d :rijfsta.ngen los.
Con t roleer de staat van de
drijfstangenleventueel richten.
Om de zuigers met cilinderbus~~n te vervangen is hat noodzakelijk de motor uit te bouwen.

___'°ft_"'_
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INBOUWEN VAN DE MOTOR
VOORBEnEIDENDE WERKZAAMHEDEN
- De montage van de motor moet in een stofvrije ruimte gebeuren.
- De onderdelen die droog en schoon moeten zijn, worden op een borg
ouitgelegd.
- De -onderdelen die tekenen van sl ijtage ver t orten worden vervangen door
orginele onderdelen, die ontvet en dro~ggemaakt worden.
- De verschill ende delen worden met motorolie (SAE 40) ingevet tijdens
de opbouw.
- Men dient te beschikken over :
- de koffer 8 .0110 Z
- de geleidepennen voor de cilinderkop 8.0112
- een momentsleutel
- controle-apparaat 8.0·0

MONTAGE

1 -

Leg de ehalve lagerschalen voor
- de ki-ukas op de daartoe be-';'s:temdenla.at~en
d-fj-r15I61I:- __eee __ van het cilin-

2 .. Olia de dra-agvl aklc en , monteer
de kr ukas .

1 -

~g

aan wee rszijden van het
achterste hoofdlager de halve
opvulschijv~n aan met de oorspronkelijke maat, de bronzen
zijfte naar de krukas geke~

-

KOTOR
DE- EN MONTAGE

N10·
A -Monteer:

•

-de achters te lagerkap voorzjen
van zi j n ha lve l agerschaal
zonder zij-afdichting.
-de middelste lage r kap pen (2 uitsteeksels) en ~e YQ or s te ( 1 uits t eeksel v oorzien van hun 1agerschalen.
-Trek de 1agerkapbouten aan met
7 A 8 mkg .
-Draa i de krukas enkele slngen.

i

-C ontroleer de lengtespeling van
de kruka s:
-bevest :!.g de steun a0110ZG Y O orzien van het meetklokje _8.0504.
ill een bevestig ingsgat van het
distributiecarter,
- plaats de tastpen van het klok~e tegen het uiteinde aan de
~{oorkant van de kruk::r.;: t
-doer het in de lengte b ewegen
van de krukas, kart men op de
wijzerplaat van het klokje de
sp eling afle zen ,
.
-deze speli ng moet ligge n tussen
0 ,08 en 0,20 mID.
- bij afwij k :i.ng van deze tole rantie moet de achterste lagerkap
gedemonteerd worden en de halve
drukr i ngen door 2 overmaatringen
v e rvangen worden.
-Monte er de . e.ch ter .s ~~, ),ag~ J:' lcap .
en con+roleer de s ~eline opnieuw .
6 - Demonteer de achterste l a gp.rkap
en begin nu aan de de finitieve
monta.ge.
1 - Men maakt gecruik v an het g ereedschapskistje a0110~ en het
apparaat B dat voorzien is van
de plaatjes C1 (zander uitspar i ng) 20 dicht rnogelijk bij e1kaar . -Plaats de 2 rubber zijafdichtingen op de lagerkap.
-Breng het a pparaat B aan, terwijl men de plaatjes een weinig
uit elkaar trekt. -Draai me t de
hand de buiten zij de van de
plaa tj,e,s ....'!.~. ~ ! vast.•,
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nll ........;

. . . . . 1' .

aU

M OT0 R
-

___________

~,.

~1I@l~

.-

. al ~'

_ _ _ __ _

DE- EN MONTAGE
,-~

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

- Zet het apparaat op d(! laBeritap
va.s t me teen v·a.n de on ders-ve

7 mlJl bouten vall. het C8.rter terYijl
men onder de kop van de bout een
veerring legt.
- 01ie de plaatjes .
- Breng hat gebeel &1 kanteland en
met behulp van cen hamerateal au
zi jn plaats in het cilinderb lok-.

Ze t de lagerkap vas t, verwi j der

het apparaat B en trek de bout en

I

_~E!~~.~

t

- Contl'olee:r IXlet behulp van een
'Voelerm8,atje van 0,05 rom of de
lagerkap goed rust op het drn. <'.. g~
vlak va..n h.~t hlok.

I

aan me t

I ,!

i
e

M

_ Snij de zij-afdichtingen 0,5 mm
b oven h{~t pakkingvlak va.n het
cilinderblok af.

__Breng d.aa:doe he t kali'oer aO'110
ZD aan ov~; r de b ei da uitstekende
afdichting'e-n zo <lieht lIlogel ij k

bij elkaar •
... Sni,jdt d.eze afdichtingE'Hl at' mo t
behulp Vt.:a een mesje t.erwijl
men s+'s1'n t OJ? het kalib er ..

~"-

""-______...___. _________'._____.Jll...................,,__

, __ ,_,

'" .

i.
i

g rO<2p 1·
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1
,"
-------.---------------+-,1---- ----.-.
J
'-~---:M:'(,~-OR-'

SEDAN - CURIOLE'!' ... COIJPE met oarburateur
FAlIILIALE - benzine

I

P.A L lf'R

.."

1:-<.•

OFPL~r:.t; R.

I

Tot 8e.n serianmnmer

404 . 4.399.562
404 J .4.527.038
404 C .. 4.496.236

XC - 3 paliers

t----:-__ ___ _ _ _4_O_4_l_ -__
4._83_7_.4_0_2._ _ ._ __ ._
V~af

..._ _+-_ _ _ _ _ _ _ __ ____ _

serienummer
404 • 4.400.001 a 5.046.809
404 J .4.528.001 (] 4.529.913
404 C .4.497.001 11 4.497.999

...---. ____. __ _ . 404 l -

:

XC 5 (dei' Montoqe,)
5 poli",/!; •

1

I

4. 838. 00~_a_4_.~_1_
.5_9~ _ _ _ _ _ ___t--------------..

Va.ltai' de se'l'ienummers

l

I

404 - 5.046.810
404 J ·4.529.914
404 C • 4.498.001
.c04 l .4.851.596

I
I

XC 5 « 2e Montoge ,)

5 poliers

t------.------ - - - - - - - - - - - - --- - I - - - - - -------------j
404 STATIONCAR - BENZINE
XB 2 ·· 3 palier!

'Tot aan ser'ienumrner

I

404 U6 .'4.719.903

I

---~

Vanaf serienummer

4oTu6 " 4.720.001

XB 5 - 5 potiers

!

- - - - - - - - - - - - - -..----1.

~I'

: SEn.L" - CABRIOLET - COUPE MET INJECTIETot

aan

het serianummer

MOTOR

404 KF - 4.556.190
404 C.KF ·4.591.782

XC.KF .. 3 poliers

I
----··-·--t------------i
I
',I
III

Vanaf s erienummer .._._ ... ·- -· ···-·----..
.404 KF

. 4.557.001

404 C.KF .

a 4.569.999

4.592. 0~1 :~ 4.593.999

Van.a! serienumrner
404 KF
.4.570.001
404 C.KF .4.594.001

XC .KF 1 - 5 paliers

~

'I

rSE--D-AN--T-:-:-4-a-e:--n--a-:-:-:--~:::;:·:..:::-r-D-IE--S-E-L--m-o-t-or---4,I----

_

X'C"'. KF 2 ' ' - ,
-_. _ _" _
5 ~a iers
.
_

404DA .3.060.687(e inde van de aerie)
404 lO - 4.979.999
404U6D-'Vanaf he 'c 1Jegin ·v .d. ee r ie

XD__8_5_ _

~----------------------------------------+----------.-

- Vanaf het beg:Ln v. d. s e ria
404 LD ".Vanaf serieno. 4 .. 9 80 .001

I

'

404 0

XD

as

, I.

I
~
I

~--------,,------------.--------------------.~--------------__------~I
-1·

gJroep '1
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--1-j
I.
___ ----------4"',.,..=-,..'."".... I" .M....t'."...
T YP £

.- - _._" - -

-

r

x~ ~~'''d

xt

XB 2

XB 5

'-1

'-1'~.,:.~_!

iI

e*kant,ld oud...
AaAtal oilind.ra

I

CIUnderin!1oud

I

~

•• reog."

(SAE)

Ovo,. ••"ko•• ttg toer.ntal

60 alii

Mil!

73

3

)1468

ell

7 ," : 1 ('))
72 PK

Kl.",.n

€6 PK
0""/ gin

"111 4 ... ~9

25000_/d ;l

I 25(jO olu!'f/",in

VO"\1Iissdbar~ 'IaUe lioaring _"
Sx 9.1&99,'0
3lCgel.gard
3xge l&gW'd
Oubbele ke tting - Hydr. kettinglpan"er

I

Krllltu
OhtribuUe
Noktc."..

I

I Sxge1 ..gerd

"'an dO ;,; i jk(lli",t in h&t oiLi,ncierbloi<
SOL£l( 32 P!HCA
' ,SOlEX
scurx 32 paleA
! PBWA

341

Carbu,.at.ur
BflIdMPOIip

lIIechanhlch

S_l"ing

onder' dr-uk
4 lihr
M<etalen fil t""'dl_nt

tnhoud oarwl"
OUefilter
Koelayat._
I"houd koelayat...
TherllOat ... t

C~ntrifugaalpoMp

'7,800

Strooeverdelllof'

lit~r

951 (72°C )

nQ.

XC 'I
op he!; vliGgwhl

, Voorontatekil'lg

'! 1(}

Bougi..

AG 04 4 F
M~CHAL

36P

AC. P. 44 XL
M~RCHAL

36 HS

I

I
1

I

II
un ' n° ...o.c

CR,3

Van Al pax - me i half bolvor~ige verbrandingaka m&rs
Door tui~laarsbedi.nde kopkleppen

CiHnd ....

(l) =7,2 tot
m = 7,5

mil!

7 ,5 : 1(2)

13,3 DlI<S

2250 o_/OIin.

eil inderkop

1
I" 5000

5,'SOOOiIIWI/ilIi '

13 • • kg

to.rental

1:. 7 ,5

7, 6 ; .1
76 PI<

5-400 ¢","/ I!I1.rl.

Koppel (SAl)
OY.r.en~oeatig

1618

til

I

B4 "1111

73

I

C••pr••• iev.,.hOuding

j

4
i:'1 Ujrl

Ii

Pl •• bing
Bodn,
Slag

l

eO

= 4.082,648 .,,404 J

-, ~ U6 = .039 ,299
7,75 i vanat. i n°.cG4U6 = 4.739.300

;:: 4,503. 159

i~C 44 F'
MARCHAL

36 P

i Ae. P.44 XL
MA,QCHAL

36115

I
I'

I
I
I
I
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MOTOR
IDEiTIFICATIE VAN CILINDERBLOK-CILINDERKOP-KOPPAKKING

2. Montage

1e Montage

Vanaf de serienummerss

Tot aan de serienummers:
404

404 .4.282.150
404 J .4.525.328
404 C • 4.495.678
404 L - 4.825.617

.4.282.149

404 J - 4.525.327

404 L • 4.825.616
404 U6 - 4.702.114

404 C - 4.495.6n

CILINDERBLOK

404 U6

.4.702.115
404 KF . • 4.S50.OCn
404 CK(7 - 4.590.001

Verbetering van de koeling

Gat van 8 ¢ aan de achterkant van
hat oilinder blok.

CILINDERKOP - KOPPAKKING

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

gd:
XC ~
XCKF t 85 mm
XB 2 = 81 mm

~tt)!mtt)~

@)(!

XC • XCKF
XS 2

= d = 86,5 mm
= d =82, 5 mm

0

ooO~Oo'iY660~068 0

. Zonder felsrand op de achterkant
met rond uitsteeksel=(2)vo.or XC-XCKF
met rond uitsteeksel=(2)en (3) voor
.
)(82

VERWISSEL:BAARHEID - Op de motoren XCKF uitsluitend te monteren de
cilinderblokken - cilinderkoppen en koppakkingen van de 2e Montage.
Nooit een koppakking 1e montage monteren op een oilinderblok en oilinderkop
met de boring 2e montage. -De oilinderkoppakkingen 2e montage mogen op
aIle motortypen gemonteerd worden dUB zowel 3x ala 5~ gelagerd.

,Nl5

0 TOR
OI LINDERKOP VOOR BOUGIESMET LANGE SCHACHT VOOR
}!O~OREN 3% Elf 5x GELAGERD
Ii

Mer~teken voor montage van
bongles met lange schacht

r

I

404

:

404
404
404
404

J )
C ~
L \'
U6 I

AIle 5x gelagerde motoren

IC L

404 KF

I·

404 CKF:

:

Vanaf
-

>I

, nO

4.554.833
4.591.575

j.
I;

en al1e 5x gelagerde motoren

I

Verhoging van de draadschacht
van, de bougies.

I

I)

l--~-"':---------l
l~ .Montage Cilinderkop 2 de /.tontage

Identificatisl
Het merkteken OL op het voorste
u.i tsteeksel.
Bougies

Belangrijk
Monteer bougies met lange
schacht, aIleen maar in de cilinderkop gemerktCL.
Monteer nooit bougies met
korte schacht in een cilinder. kop gemerkt CIJ.
Verwisselbaarheid

.1
-I
t

f--- ·- -----B-o-ug-1-e.Lp-l-jp-e-n----------I

Het gab'e .el kop-bougies.-bougiepijpen tesamenis verwisselbaar.
.,

-f

I

-

~

--

..

_I.

.

'

MOT 0 R

N 16

KOELSYSTEEil-AAllSLUITING VAN VERWARllING OP DE
CILIllDEPJWP

CARBURATEUR MOT OREN

1elfontage
Tot aan de serienummera
404
404
404
404
404

r-

J
C
L
U6

2e .Montage
Vanaf de serienummers

- 4.483.756
- 4.529.193
- 4.497.401
- 4.846.195
- 4.731.746

- 4.483.757
- 4.529.194
- 4.497.402
404 L - 4.846.196
404 U6 . . 4.731.747

404
404 J
404 C

BESCHRIJVI NG

BESCHR UVING
-Verwarmingspijpje op de cil.kop

NO. PO

11:.'-:-v,....e-r....-a-r-.":"in-9l-3-p~ij.;.,p....;j-.-o;;.:p;....;:d....;.
• .:..c-i-l-.k-O-P---+O;;::,2c.:..4:....:5.:;..Ji09~1
2-Rubb&r verwarm.alang invoer
6464.08
!4-Rubber
voor V661'v.r•• r •• V.d >oarburat.urj1413.04
slang
55
6461.13
,' 3 ...S1&n 9

(l~t.

2-Runber

~)

5~.tal.n buh lnvoer "v. d.lI.r ....ai"lIIing

v.rwarm.al~ng

No. PO.
0245.12

6458.18

invo.,.

3-51a09 voor v66rv.rwar •• v.d.oarburat 1413.08

6459.18

INJECT IE MOTOREN
1e Montage: Tot aan de serienummers
404 CKf - 4.592.823

404 KF

__ __

·
I

I

0245.09
6458.13

6459.18
6461. 13

I

J

'1413.07

1413.07

1415.02

Vanaf de aerienummera

404 CKF - 4.592.824

- 4.562 .367

r=-,....~~ ~ BE~S~C_HR~I_J_V_rr_~G~~~____-;~N~O~.~PO~.--i

1 ... verwar~ingSPijpj. op de eil.kop
2-Rubber v.rwarm.slang invoer
3-Metalen buis v.d.invoer v.d.verwar ••
4-Rubber slang (l~ngte 55 IIIftl)
15-lnvoerslang
voor vl5.5rverwarming
thermostatiseh elllHnt (lengte
680 M)
6-Retourslang voor v6&rverwarm. therlIIostatisoh elellent (lengte 680 r.tII)
I 7-BGvestigingakleill voor de ..... rwal".ing8
slangen

2e Monta~e;

404 KF

eESCHRIJVING

f;

1-Verwarmingspijpje op de ci l.kop
. 2~ub b6r lIerwarm. slang invoer

voor v&~rverwarm. therIi3-Invoa~slang
mostatisch &lement (lengte 490 .m)

1

- 4.562.368

No. PO.
0245.12
6458.18

1413.09

4-R.tour~lan9

voor v6&rverwarm. thermostatlsch . lement (Iengte 500 •• )
5-S.v8st.klem year d. vorwar •• slangen
' 6-Bevestig. voor de v66rve,..arWiings-

slangen

1413.09
1415.04
1416.01

j

_.-:. :. :.:. . ·.; .JI'-O~

C_IL_IN_DE_R_K_OP_-_ICrLE_P_P_E_=-_~_L_:P_~_E_~_ID_E_RS_EN_KLE

::::::::.:......'._.·..J. IN
__
1......,7_._.__

r

__
PZ_I_T_TI_N_G_E._-1

llotoren.XC
XC 5 - « 1e Montagu
XC 2 - XB 'S
XC - KF
XC - KF 1

.1

I

I

!

1-

)(otoren XC 5 - ;2e .Mop:tage (76 PIC)
X. C - KF 2 (9'6 PIC)

Tot aan de serienummers:
404

• 5.046.809

404 SL • 5.045.686
404 J .4.529.913
404 U6·

Vanaf de serienummers.

404 C
404 L
404 KF
404 CKF

vanafhet begin

.4.497.999
404 C
• 4.498.001
• 4.851.595
404
• 5.046.810
404 L
·4.851.596
.4.569.999
404 SL .5.100.001
404 KF .4.570.001
404 J .4.529.914
.4.593.999
van de ~E!r~~e~..~_________._4~O...;.4...;C;;.;.K.;;.F_._4...:.5_94...;._OO_1_--i

Cilinderkop

Oilinder.ke>p

Zetels

40
35
28

401 146
351 122

28

a

30

33

33

b

355

D
d
a
b

Inlaat

Uitla.at

N° PD0948.21

N° PO 0949.18

Cilinderkop
D

d

. Kleppen

42,5
37

Inlaat

Zetels
42,646
37,122
30
355

Uitlaat

II
!

I voorzien

v~d.afdichting

-<-

N° PO 0948.24

N° PO 0949.21

~oorzien v.d~afdichting Perfect Circle
No.P.D.0956 ..05 (Behal'Ve XC.KF 2)
lllELABGRIJX I Daar de metallurgische e11enschapPGn van de lCleppen ge1fijzigd
. zijn is h.et bes11et noodzakelijk bij aIle t:pen de klepapeling ale voIgt
' . af t e stellent
. "
Inlaa..tl. 0,10 mm
Ui tlaats 0t25 mm.
.

Perfect Circle

. No . P .D.0956.04 (Be.h alve XC.KF 1)

!-~

r~

I

BEN Z I N E-M 0 T O.R E N
AFDICHTING VAN DE KLEPPEN

N18

Rubber Ringetjes
404 .. 'vanaf .no 4.105.508
)
404 J
404 KF
404 C

. ' nO 4.503.983
. ,
• (

404 CKF • \ vanaf het begin
van de serie
404 L
• .
404 U6 • .

Perfect Circle afdichtingen
vanaf
de serienummersl
.
-

tot un h.t
eind Varl de
\ sede 3x
. gelagerde
Motore"

.

!

404
404 J
404 C
404 L
404 U6

.4.400.001
·4.528.001 J
I0Io tot' Met 5x
·4.497.001 \ gelagerde krukas
- 4.838.001 1
- 4.720.001 !

Beschrijving
l.-Afdichting PERFECr-CIRCLE
l-Klepgeleiders
l-Afdichting PERfECT-CIRCLE
l.-Klepgeleider's

N.B.-Bij het slijpen v.d.kleppen van
een motor die van oudere datum is dan
dez e wijziging, is het wenselijk rubber ringetjes te monteren.

Tot a.an de serienummers

404 KF. 4.560.831
404 C .4.497.328

N.B.
n.l.

404 CKF - 4.592.678
404 L
• 4.844.293
404 U6 • 4.728.792
404 U6A - 1.922.056

I

i

{68,5

0956.04
0220.19

j B' 8
\

0956.05

0220.25

N.B.IDe 404 injectiemotoren Z1Jn
:niet uitgevoerd met rubber ringetjes
en Perfect Cirole afdicht1ngen.

K L E P S C HOT E L S
~---------------I
1 e Yon taie
2e Montage
I
404
• 4.463.894
404 SL • 4.461.688
404 J .4.528.948

HO PO

-Teves-klepspie~n

Vanaf de serienummers:

404

.4.463.895

404
404
404
404

SL • 4.461.689
J - 4.528.949

KF' • 4.560.832
C - 4.497.329

z1raardere

404 CKF .4.592.679
404 L
.4.844.294

404 U6 ·4.728.793
404 U6A • 1.922.057

emonteerd

'- ' -""~-'-r-:;'---

----.---

i
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I!

I'

1!.~tap

- ---- -----.---... '1
.

~

MOTOR

~.

2e Mon.:taKe.

~._~._~~~=~_~ :ia.n motO];'en 3x gelagel'd)____

(MO~~ren

'Hl.Jl

76 FE: en ' 96 PK)

MO'l~OR XC .5

.1

. ,~

404

~

- 5.046.810

!

404 J ·4.529.914

j
!

I

40,. C " 4,498. 001
404 L - 4.851.596

f-C- --}! 5;1.._

.-'
be

!

I

I

_--.:

..-;~ -e 1_".,- ----1---1'T
I

I

~-'--'r=:====s

[~~~- ~j' ~, ij d

I

1

Compre ssieverhoudi.ng:

1.4 - 1

--~_f~:LJ

l-,_____c._o_m~p_r_e_ss_1._e_v_e_l_.h._O_U_'d_i_l~~;~7~,_6

..__-__
1

MOTOR XB 5
Vanaf se:r.ienummel' : 404 U6 .4.739.300

I

MOT 0 R
ZUIGERVEREN VAN 5x GELAGERDE MOTOREN

N20

OLIESCIIR.AAPVEREN

o

Motoren XC5 - XB5 -XC.KF1
- Perfect-Circle olieschraapveren en de
normale schraapveren door elkaar gemonteerd.
Motoren XC.KF2

- AIleen Perfect-Circle olieschraapveren.
Deze laatste bestaan uit 3 delen:
- twee verende schraapringen 1 en 2 met
verchroomde bui tenkan ten; - een expanderveer

2

eveneens

v~

staal.

Daar daze delen symetr1sch zijn is
er geen bepaalde montagerichting.
Daar de expander (3) een grotere diameter heeft dan de cilinderbus, oefent
deze (3) op de beide verende ringen (1 en
2) een radiale druk naar de buitenkant
nit, die hen gelijkmatig tegen de cilinderwand drukt.
~
~

-Plaats van het slot van de
expanderveer
-Plaats Tan het slot van de
verende ringen

Hieruit volgt, dat het niet toegestaan is
om de lengte van de expanderveer in te
korten.

;MONTAGE V.D. PERFECT-CIRCLE OLIESCHRAAPVEE
a-Montage op de zuiger:
-plaats de expanderveer in de groef v.d.
zuiger
-breng een van de twee verende ringen aan op de bovenkant van de
expanderveer er zorg voer dragend dat
de openingen van expanderveer en ring
20 S. 50mm ten opzlchte van elkaar gedrasid zijn (slot B ligt 20 A 50mm naar
links ten opzichte-Van ~)
-plaats de tweede verende ring aan de
onderkant v.d. expanderveer op dezelfde
manier als de eerste
-co~tr. of de uiteinden v.d.expand.erveer
goed tegen elkaar liggen en laat de aldUB gemonteerde schraapveer in zijn geheel draaien in de groe! v.d.zuiger
om de goede montage te controleren
-plaats het slot A v.d.expanderveer boven de pis tonpen7 zodat het niet voor
een ved. olie retourgleuven v.d.zuiger
komt te zitten, -verdeel de sloten v.d.
andere zuigerveren op 120 0 san weer~
zijden van het slot v.d.Perfect-Circle
ve~r.
.

ON21

MOT 0 R

IDENTIFICAT!E VAll DE ZUIGERS VAN 5x GELAGERDE MOT OREN
a-Montage v.d.zuiger i n de cilinderbus
Daze handeling .ordt uitgevoerd met
behulp van een zuigerveerklem .van 80mm
hoogt e.

I

Montage correct

Mauvais montage

Vanzelfsprekend' moet daze zuigerveerklem i n goed'~ sta.at z1jn,met een
beschadigde veerklem loopt men het
risico dat de verende ringen klemmen.
Om di t . klemmetf~: te vocrkomen en de
monta.gete vergemakke.lijken
is het
.•
. '.
het beste deze klem met het niet gekartelde deel aan te brengen-rn-de
schuine kant van de cilinderbus zoals
op de tekening hiernaast is aangegeven.

DISTRIBUTIECARTER VAN 5x' GELAGERDE MO~OJi:w.N. .. ....._..<.;
Op de 5x gelagerde motoren z1jn' de
centreerga te.n 1 met 1.,3mm vergroot.
¢8,3 mm inplaats van: 7 mm~o:p de
3x gelagerde motoren.
Bij de montage moet het carter
gecentre~rd worden met de centreerbus 2 no. 0.010'4 eveneens te 'gebruiken voor de 203 en 403.

-

I

I

I

'I

I
!

I! .
!

'j
j

I

·1

I

:' IL-____________________________--___

. '

OJ" "

r-------

14 0 N T .A G E

~~3J~__" '_______;

Ii--__________DF_,,-_E_'N_1I_0_NT_A._G_E_.---•
11e Montage
LAGERKAPPEN

.__

2de

Montage

Vanaf de serienummers:

Tot aan de serienummers:

404 ·4.114.273

404 J .4.504.239

404 .4.114.272

~

----

rrt
II
I II

·t"l

404 J .4.504.240

HI

II' I!
'I II

o

....r

CILINDERBLOK. VOOR. 5x GELAGERDE MOTOREN'
Vana! de serienummers:
404
404 J

- 4.400.001
- 4.528.001

4.04 KF .4.557.001
404 C - 4.497.001

404 CKF .4.592.001

404 L

- 4.838.0()l

404 U6

• 4.720.001

Montage van een5x gelagerde
krukas. Het cilinderblok is dienovereenkomstig gewijzigd.
a- achterste tU8senliggende lagerkap 2, 2 uitsteeksels
b- voorste tussenliggende lagerkap!, 1 uitsteeksel

I

De middelste lagerkap 1 en de
voorst e 2. die dezelfde breedte heb"
ben (30rom) zijn eveneens- gemerkt
door uitsteeksels op de achterkant.
c- Midden 1: 2 uitsteeksels
I.
~-_ __.__._ _~----_-_ _ -.._-_~I----=cr=---v_o-o-r-=2=-:-1-U-i-ts_te_e__k_s_e_l_~_ _ _...,.......j
I

! 2x

I .

gelagerd

KRUKAS

5x gelagerd

!

I

II Krukas XC en XC.KF130met couI

tragewichte!l. van
mm...
Krukas XB2 met contrage-

l wichten

N° P.O.

Krukas
0501.21

xe5 en XC.KF1 met

con tragewichten van 1;0 mm.
Krukas XBS met contrage-

0501.26

~ 128t2_~~.~~~~~_O_5_0_1_.2_2~~w_i_ch~t~en~v_-~~_1_2_B~,~2~m_m_.~~~~~~~~01~.~V~

- - -- - _._.- -- - - -- - - - - - - - ,
r

IDENTIFICATIE'

V~~

K 0 TOR
DE LAGERSCHALEH VAN DE
MOT OREN

I
I

5~

GE1AGERDE

ACBTERSTE HOOFDLAGER 1

!t

lip e naar:

I!

!chterkant van het cilinderblok

I

' XC-leen2'de
0117.19 ) mon tage XC 5
no.PD Norm.maat)
1 XB 2 - XB 5 - xc. KF 1
I

II

~

I

r 0117.21

Voorkant van de lagerkap

XC.KF 2

r------------------------------------~

ACHTERSTE TUSSEN1IGGENDE LAGER 2

II

lip b naart

I

voorzijde van het "cilinderblok

o

I

47 ( XC 5 - XB 5
( XC .KF 1
0116.58 XC.KF 2

achterzijde van . de lagerkap

no.PD Normale maat \ 116.

!

.. MIDDE1S'l'E

LAGER : ~
~

," "

4

lip C naar&
I

.~

i

I
;

Ii

n o.PD Norm.maat

\

vO~l!kant van · h~.t cilinderblok

achterkant van delagerk:~I' .

0116.39 ) XC 5 - XB 5

l

0116 .56

\ XC.KF 1
XC.KF 2

-VOORSTE TUSSENLIGGENDE

r ",

LAGER

~

""

lip a naar: .

I

achterkant -ianhetcilinderblok

I

voorkant

v~

de lagerkap

\ 0116.43 ( XC 5 - XB 5
I. XC .KF 1
'( 0116.57 XC .KF 2

no.PD Norm.maat "
~"

...

VOORSTE HOOFDLAGER 5
lip d naar: .
. \

a.chterkant van het cilinderblok

...

I

' . XC - XC 5

.

voorkant van de lagerkap.

0115. 19 ) le en 2de montage
I\ XB 2-XB 5-XC.r<F 1 , .
·1,_·-_. -_·-_
·- ·______ ~O~1..:...15..:...•.;..36.__X_C_.K_F_2___
--.:.-..- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _....J

I

. .' :.nro...•..PD Norm. maa t

)( 0 TOR
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VLIEGWIEL

1. Montage
~ot

aan de serienummers :
404
• 4.104.575
404 DA • 3.060.262
404 to . 4.976.443
404 U60 .4.902.930

Vliegwiel met een diepte: 25.9mm
Gebruik een koppelingsplaat met
een t otale dikte onder belasting
8, 1 ~ 0 , 3 mm (zie groep 2)
2 de Montage

7,1±O,J

Van~~.§lerienWDIners

404
• 4.104.576
404 OA ·3.060.263
404 to - 4.976.444
404 U60 .4.902.931

404
404
404
404

:

KF 1
0 { Vanaf het begin
l
{van de sed.
U6 )

Vliegwiel met een diepte: 25,5mm
Ge'bruik sen koppeH.ngsplaa t met
een totale dikte onder belasting
7,7.:t. 0,3 mm (zl.e groep 2)

!!Jk.":
Tot aan de serienummers:
404 KF ·4.554.087
40'4 CKF • 4.591 .412

~ hat Eat voor het afstellen
vall de ontstekin~ overeen met 80
";'001: BaD.P. (0 t 52, mm).
Stel de onts ·teking af op O,85mm
(1 1?) y o?r B.D.P. t gebruik makend
1 van sen stang, die via. het bougieI 2.:L.o~ de zuiger geplaatst "ordt
en een meetklokje.
Vana! de seriel1ummers:

404 KF ; 4.554.088
404 CKF • 4.591.413

komt het gat voo~ het a.fstellen
! an de ontsteking overeen met 110
~B.D .P., waardoor men in staat
is de ontsteking a ! te stallen me t
~en pen van ¢ 8 mm geplaatst in
het gat van het k02pelin&scarter •

...

---.-~~--c-:---:-.,.,.-~.,--------_------- .-- ---

_______.________

-J

r-

MOT 0 R

8N25

VLIEGWIEL

404 Diesel
De vliegwielen van de 404 Dieaelmotoren zijn ge1l'ijzigd om . het gewioht te verhogen.

I

1e Montage

I

Tot aan de serienummera:
404 LD - 4.975.301
404 UbD -4.900.891

I
I

Yliegwiel no. PD. 0533.24
Gewicht: 14 kg (met atarterkrans')

I

Diameter: 275 mm

1

Diepte: 25,9 mm

!,

Koppelingsoarter met 3 uitateeksels van 4,5mm.
Voor de details van het koppelingsoarter zie groep 2.

I
1·······__·_---------------1

2e Montage
Vanaf de serienummers.
404 D
) Vanaf het begin
404 DA ) van de serie
404 LD - 4.975.302
404 u6D - 4.900.892
ZlI'aar vliegwiel
PD ) 0.5;3.25 (diepte 25,9 mm)
no.
) 0.533.27 (diepte 25,5 mm)
Gewicht: 14,8;0 kg (met starterkrans)
Diameter, 282 Mm.
Carter met 2. uitsteeksels van 1 mm
(groep ,g).

VERWISSELBAARHEID

.. ...' .. '.' ....... 14---...:..:.=----~

l

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

:-Ret oarter 2e montage kan gemonteerd worden op de 404LD. en 404
U6D die van oudere datum zijn
dan daze wijziging. -Het vlieg~
wiel 2e montage kan dat v.d. 16
montage vervangen op voorwaarde
dat: het oarter eveneens vel';
angen wordt of dat het oarter
1. mon.t age gewijzigd .ordt volgens de t ekening van groep 2.

I-<
----m-.-J-'A-A-T-S:-R-~-I'-:-S-~-UK-R-_--C-E-N-TR-E-E-RB-U-S---1e Monta.ge

2e Montage
XC 5 (76 cv)

XC • XC 5 - XB 2 • XB 5

I
I

I

Inlaatspruitstuk
I2 Bus
niet omkeerbaar
I_______________________________

N° P.O •

• 1

0343.11

I

CARBURATEUR

0352.08

1

stukken 404 niet voorzien van

I

L -________

II

1 Inlaatspruitstuk
0343. 19
0352.09
2 Bus omkeerbaar ·
3 Plug gemonteerd op de spruit-

J-~~~~~~~~r~.e~mm~e~n~--------------~

Omschrijving

londerdeel no (No.PD)
! Inwendige diameter van de bevestigingsflen.s

1401.30

.
I Ve r stuiver

I Hoofdsproeier
i

Rem l uchtdoorlaat
station air. s proeier
Luohtsproeier voor stat. draaien onder de verstuiver
t~cht8pro6ier vocr stat. draaisn op pakki~9vlak

24
122,5
175
50
220
0
110

Sproeier van de startcal-burateur
Luc ht~pro6i.r

van de s tartcsr burateur

Em ulsie buis
Aoceleratia

I Inspuitbuisjepompsproeier
van de acceler.ti.po~p

I

Vlotter .
Vlotternaald

I

5,5

I
19
45

d. "'''.g.

1401.29

1401.33
34 mm

25

26

130
170

137

170
45

o
I

50
5,7 9

5,7 9

1,70

1,70

0366.04
33mm

210

110
6,5

45
50

I

Flenspakking van de carburataur No. PO.

I~'"' i g. dI ...,,, " .

I

34 PBICA

32 mm

!
.
I AFSTELLINGEN

I

xc 5

2de ·montoge

32 PBICA

TYPE

Ii

xc. XC 5
18 Montag.

XB 2· XB 5

I
1

28

1406.34

35mm

MOT 0 R
IDENTIFICATIE VAN DE OLIEPOKPEN

ON27
3% ge1agerde Motoren

.. ~

Vanaf de

Kotoren

J

J oevoeging van ean bevestigingssteun
op het . huis van deol ie pompen van
fte injectiemotoran.

!!

t

~e1agerde

serienumm~

404 KF ·4.551.227
404 CKF ·4.590.866

Ii

5%

."

ll- 01i e pomp

,
I

"

OMSCHRIJVING

NO.PDo l-· ----- O~SCHRIJViNG-- No.PD.

met ingebouwde

andrijfa,s:

"

XC en XB2
XC.KF
i -As met aandrijftandwie l
I -ge spied pomp t andYiel 11 tand
j draaiend pomptandwi el
I, - vri
11 t anden
; ; -Fil ter onder de oliepomp

I

k~

I

.

I

I
VERWISSELBAARHEID
1_"_ __

I

1001 . 1011
1001. 15 1
1028.07
1033.021

I

1034. 031
1046 . 09

l-Oliepomp zonde r ingebouwde aandrijfas
XC5 - XB5 en
XC.K}'1 , KF2
l-As me t aandrijftandYie1
- gespied pomp t andwi el Stand
-vrijdraaiend pomptandwiel
Standen
- Fi lter onder de olie om

1001.16

1028.08
1033.04

- De onderdelen van de 2 montages zijn onderling niet

verwisselb;..;a;.;..;a_r.....:.:.-~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

r

11 0 T 0
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IDENTIFICATIE

N28

1!.

VeD.AFVOERPIJPEN V.D.

I

0

--1

~,_A_R_TE_R_VE_N_T_I_I.A_.T._IE
_ _ _ _--L_ _ _- ' -_ _---i

CARBURATEUR MOTOP~N

I
I

1. Montage

I

2de

Op aIle 3x gelagerde motoren

Montage

Op alle 5x gelagerde motoren

I
I
I

I
I
I

j

II
1

i
I

I

1~ -

I

Afvoerpijp carterventilatia no. PD. 1178.Q8
Pakking

Afvoerpijp carierventilatie PD. 1178.11 N

L·----~------------------------------~------------------------------------l
INJECTrE-MOTOREN
;

1.

2 de Montage

Montage

3 de Montage

! Tot

aan de aerienummers:
Tot aan de serienummers;Vanaf de serienummers::
I 404 KF • 4.556.190 ~ l!otor,)<CKF 404 KF . • 4 . 56;.999 (Moto~XCKF 1 404 KF .4.570.001 (JriotorXCKF 2

I

I

404 CKF ·4.591.782 )

404 CKF .4.59",.999) ·

404 CKF ·4.594.001 \

I

i

I

I
I

I

G}.-

!

I!

II
I
~

I

I
II

1- Afvoerpljp oartervanti- laUe no. PD. 1178.09

IVE~R2:WI~~s~s~eEi~L~~B'. ~OR·HEPO. I1D'~.·
__~~__~4A
__~~~

\_ Gelijke cnd.rd.l.n.

.01

aarterllon~

1_ Afvoerpijp
.• tilat ie no. PO. 1178.1 1-

f: ~~~:i~~~:

no. PO. 1177.02

II ~t ~~~ti~~~~

1- Afvoerpijp cart_venti l at h no. PO. 1178.15

no. PO. 1177.04

De verschillende modellen afvoerpijpen van de carterventilatie zijn onderling niet verwisselbaar.

"
e
,

:.:

..

• 0 TOR
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STROOMVERDELERSTEUN

2de Montage
5x gelagerde motoren
Fijnafstelling van de vervroeging
(z.g.n. 0 ctaa.n regelaa,r) vervallen.

1e Mon tage '

3%

" .',
gelagerde motoren

1-

1'I-

1~

StrooNverdelersteun no.PO. 5903.08

str oo~verd.lersteun

no.PO. 5903.10

2- Bevestigingabout voer de ,teun op , net blok

AFSTELLEN V.D. STROOMVERDELER OP 5x GELAGERDE KOTOREN

I
!

Om e en j uiste plaatsing van de
stroomverdeler te verkrijgenl

I!

- Draait men de kruka,s, om de zuiger ! in het B.D.P. te brengen
(ontsteking, cilinder 1 op tuimelen }\ •
- Breng de as aan, de kleine zijde
van he t tandwieltje gekeerd naar
het vliegw1el, zodat desleuf
van het tandwieltje een hoek ...
70 0 maakt met de lengte-as van
de motor.
- Breng de as op zijn plaats, door
de sohroe:fvormige vertanding zal
de gleuf in het tandwieltje b1j
juiste montage in de riohting
van het hart van het , sohroefgat
van kopbout.::!l komen te liggen.

I

-

-j

II

!
L-_________________________
,______________

~

____

~

______

~~

__

~

________________

~

N3~O

Jl 0 TOR

WATERPOllP VOOR BENZINE MOT OREN

Bij reparatie- Kies de dikste klemveer 1 die nog gemonteerd kan worden
om de-lengtespeling v.d.waterpompas
zo klein mogelijk te houden.
Dikt. in •••

N° P.D.
1239.05
• 08
• 09
• 10
•

1,75
1,80
1,85
1,90
1,95

11

ZELFDENXENDE VENTILATOR

ring 1 is afgestemd op en wordt
geleverd met de 2 kogellagers onder
no.PD.1261.02. Kies de dikste klemveer 2 die nog gemonteerd kan .orden~

De

NO.PO. v.o.kl&mveer

Dikt. in - .
1,50

T263.01

•
•
•
•

05
02
06
03

•

07

',55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
I,B5

• 04
• 08

L,___-;;---::---::-H_O_T_ORTS:;-TE_tm~RE-C-H~T::_;S:__V-OO-R-,-VTO-OR-. -3---E;;-:li~5x-u::-G::-ErLA::-=-:G:-ER-;D..,..E___M:-:-O_T-;::ORE:--N---:",,:;--~-;-r~
,

I

1e Monta e
Tot aan de serienummers:
404 .4.149.980
404 J - 4.505. 163

Manta e
Vanaf de serienummerss

2de

404 .4.149.981
404 J • 4.505.164

I

!I

I

I
&
IVERWISSELBA.A.RHE'II:D"':~~~
De steun 2e montage kan de steun 1e montage vervangen mits ook de op' hangrubbers
vervangen word.en.
Het ophangrubber 2e montage kan gemonteerd worden op een stann 18 montage.
I Het
ophangrubber 1e montage kan niet gemonteerd worden op een steun
I

I

2e monta.ge.

.Ill 0 TOR

. ACHTERSTE TRILLINGDEMPERS VOOR BENZlNEMOTOREN

1e Montage
Tot aan de serienummersl

!Q! - 4.019.439
~

I
I

- 4.500.786

Rubber blok 1 of £
Contragew1cht links I :
Contragewicht rechts ! :

I
I

no.PD.
1877.01
1875.01
1876.01

I
I

I

26 Montage

I

Vanaf de serienummersl

I

I

Rubber blok 1 of £
Contragewicht links !
ContrageYicht rechts 2

I

Ii

no.PD.
1877.01
1876.01
1876.0}

!

I

~l-------------+--

-r =J
---. _.-_.

3e Montage
Vanaf de eerienummers:

set van 2 trillingdempers )
links 6 en rechts 7 op
) no.PD.
elkaar afgestemd.
)1 8 74. 01

VERWI SSELBAARHEID

Het linker oOl1tragewicht .l va.n 42 mm kan eventueel vervangen worden do.or
het contragew1cht! op voorwaarde . dat inplaats van d1t gewicht ! gemonteerd
wordt gewicht 2 van 65 mm.
.
De set dempers van de 38 monta.ge kan gemou·teerd worden ter vervanging
van de dampers 1e of 2e montage.

Co pie Mg. P.O.

N32

PEUGEOT
APRts·VENTE
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1- MOT 0 R

CARTERVENTlLATIE- Alle typen

403 & 404 Benzine

Vanaf de serienummers:
403
403
403
403

B7
3.374.743
B7/C
3.375.050
Conf. Export : 2.668.191
B8
2.696.095

404

5.233.669
4.536.574

404 J

8.206.453
4.498.876
C.KF
4.597.646
l
4.870.397
l (Break) : 4.870.537
U6
4.754.947

404 KF

404 C
404

404
404
404

zijn de 403 en 404 "benzinell-modellen voorzien van een geforceerq,8 carterventilatie, die voldoet aan de eisen van de op 1 jan.1966 in Fran~~ijk
van kracht geworden wet.
Deze carterventila.tie heeft tot deel de cartergassen bij alle
motortcerentallen nog een keer in de cilinders te laten verbranden.
Daartoe .ordt bij stationair draaien de olievulp1jp (tevens oliedampafvoerpijp) in verbindin.g gebracht met het inlaa tsprui tstuk en bij vel'belast
draaien met de inlaat.geruisdemper (Zie principe schema op blad 3 van dit
bulletin).
Dientengevolge is in de olievulstep, die op de oliedamp-a!voerpijp
met 2 klemveren wordt bevestigd een metalen filter opgenomen teneinde te
voorkomen, dat olie mee in het inlaatsysteem wordt gezogen.
Bovendien beva.t het inlaatspruitstuk van al1e 403 en· ·404 carburataur motoren met een droog 1uchtfilter en dat van a11e 404 injectiemotoren een geca.libreerde doorlaat, die de bij stationair draiLfen~-·a.a.n
gezogen hoeveelheid ca.rtergassen beperkt.
N.B. - Het filter in de olievuldop behoeft geen enkel periodiek onderhoud.

IDENTIFICATIE V. D. DIVERSE MONTAGES MET DROOG LUCRTFILTE!

40;; BENZINE
" '"

OMSCHRIJVING

l-luchtfil tor
tus sen filter en inlaatbuis
tusssn fil t er en dop val'l
01 i&dampafvoerpijp
1-hoes van slangaanaluiting
5-bevestigingsveer van dop
Q-oliedampafvoerpijp
Z-II!{! taalfi 1ter
e-dop met filter

~-slan9
~-slan9

~-klapdekse1

.'

NO.PO.
1422.45
1192.01
1190.14
1193.01
1181.03
117B.14
1186.02

1180.11
0248. 24

""\

J.

r

.~i~

I

404 CARBURATEUR
OMSCHRIJVING
1-olievulpijp
2-olie'lul dop me t fi l ter
3- inlaatpij p
1-s 1ang-aansluiting QP inlaatpijp
Q-s l ang van cartervsnt i latie
6-s1ang tusse n luchtfilter en carbu- rate ur
- a fs luitring van vuldop
-motaal fi lter
- kl emveer van: :oHo vul'dop

No.PO.
1178.17
1180.1 1
0343.33
1192.02
1190.15

1423.30
1185.02
11 86.02
1181 . 03

' 1'"'

~------------------------------------.----~-----------------------.----

104 INJECTIE
OMSCHR I .JVI NG

l-olievulpi jp
~-olievu.1dop

met fil tar

~-s pruit s t uk

1-$1 a"9 voor spruitstuk
5-51an9 van carierventiiat ie
~-s l an9 tussen f il ter en luchtklepnuis
- afsluitrin g van oli~vuldop
-metaalf 11 t el"
-k lomveer van olievuldop

No.PD.
1178.18
1180.11 (1}
0361.07
1192.02
1190.17
1423.31
1165.02(1)
1186.02
1181.03 ( 1)

(1)-d02& onderdelen zijn galijk aan die van de
104 ",at .c arburateur.

Janvi er 1966
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WERKINGSPRINCIPE V.D. GEFORCEERDE CARTERVENTlLATIE
zonder regelklep

-403 en 404-gARBURATEUR met droog luchtfilter
-404 INJECTIE met drao! luchtfilter of met oliebadfilter

1- Gekalibreerde doorlaat

e 1,5

~-

Doorlaat met sproe i er

~

Circuit boyan lucht-of gasklep

~-

Circuit onder lucht-of gasklep

5- Luchtfil tar
~

·Carburateur of luchtklephuia

z- Inlall.tspruitstult
~

Olievulpijp

S ta t i o r. ai~

oircuit
Volbelast. c ircuit

1

0

_

E1j a tationair draai an (gas-of l ucht klep geslo-

t enY: De onderdruk boven de kl ep is praktisch O.
De carterdampen wor den via de geoalib r eer de
doorlaat 2 aangezogen door de onder de klep

heersende-onderdl~ .

2

0

_

BiJ hoogtoeren en volbelast ( gas-of luchtklep
geheel geopend). Daar de onderdruk boven de
luchtklep nu zeer hoog ls, worden de carterdampen via d,e grotere gecalibreerde doorlaat 1
aangezogen.

o
2::
Blj normaal rijdenl

De 4arteTdaapan worden afhankelij k van de stand
van de gas-of luchtklep aangezogen via de 2
openingen ! en ~.

Janvier 1966

B. S. 49 :;

~~" 35

-

II -

WEIl~INGSPRINCIPE

VAN DE GEFORCEERDE CARTERVENTlLATIE

met regelklep
-403 en 404 met -CARBURATEUR en met oliebadluchtfilter

4

l-Gecalibreerde dQorlaat
~-Ooorlaat

zander sproeier

~egelklep

1-01iebadluehtfiltsr

- - - Stational,. oircuit

- _ _ - VQloolut circuit

1

2

0

0

Bij stationair dI'aa1 en

De onderdruk boven de gasklep is practisch O.
Daar de onderdruk onder de luchtklep groter is
dan de veerspanning wordt de klep op zijn zitting getrokken. De carterdampen passeren door
de cen trale·,-'boring van de klep, waardoor de
doorlaat beperkt wordt.
Bij hoog toeren,volbelast:
De onderdruk onder de gasklep wordt kleiner
dan de veerspanning. De klep wordt _dus terug
gedrukt en de doorlaat 2 afgealoten. De carterdampen passeren direct via de doorlaat 1.

3°_ Bi.J. normaal rijden! ,. _. .. _._.,
Al naar gelang de bo~en en onder de gasklep
n

.

. . . . . ..

heersende onderdruk W'ordt de regelklepheen
en weer bewogen, zodat de 2 doorlaten gelijktijdig kunnen werkena
_' "

. _... ..-'
• '

• • . _ . : ...

t '.

_.'

... . . ... . ~ .

_~ • •

_

•

•

'M'

•• _

._ ~ (
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N36
1 -MOTOR
CHEMISERINGEN: AIle typ en 404 BENZINE en 403 (1468c m3)
Vana! de serienummers:
404
404
404
404
404
404

(TW)
(TH)

5.064.330
5.238.456

J

4.536.640
8. 207.596

KF
C.K F
L (TW)

4.597 .737
4.897.026

404 L (TH)
404 U6
404 U6A

4.871.286
4.755.447
1.926.762

403 8

2.668.566
2.696.812

403 88

z1jn de motoren met carburateur en de 1nject1emotoren (XC5-XB5-XC.KF2)
en de 403 motor van 1468 cm3 uitgerust met chemiseringen met een rechthoekige doorsnede van 5,5 mm x 1,8 mm in plaats van 5 mm x 2 mm, om de
af'd1chting op de 404 te vel'beteren.
Daarom is het wense lijk op aIle 404 benzinemotoren evenals
de JIB en J7C, aIleen de nieuwe ringen van 5,5 mm hoogte te monteren
(no.PD. 0112.17).

o~

De chemiseringen van 5 mm (no.PD.0112.02) kunnen totdat de
. voorraad ui tgeput is, gemonteerd worden op aI l e typen 403 en D4B, maar
moeten niet meer gemonteerd worden op de 404.
De dozen zuigers en bussen 404:
-No.PD 0111.13c 404/9CV met
404U6A-J7C)
-No.PD 0111.141 404/8CV met
-No.PD 0111.15: 404/ 9CV met
bevatten de nieuwe ringen van 5,5 mm

carburateur (404-404J-404C-404Lcarburateur (404U6-J7B)
injectiemotor (404KF-404C.KF)
hoogte.

De ringen van 5 mm hoogte in de dozen 404 moe ten beslist worden
vervangen door de ringen no. PD 0112 .1 7.

Copi e
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N37
1 - MOT 0 R

404

Oliepeilstok en stoterpen van de

benzinepo~

Vanaf de serienummers:

zijn

de

404 (TW)
404 (TH)

: 5 . ()() 7. ()()·'}

404 SL

: 5.28(1. 9C> I

404
404
404
404
404

: B.2:20.9BO
: B . :2~ J. ()H6
: 4. J <;V .:2:?:2
: 4 . S ~nL lJ26
: .8.250.479

KF
SL.KF
C
C.KF
ZF

: S.2HH.5J./.

404 L (TW)
: 4.898.1 30
404 L (TH)
: 4. 878.875
404 L (Break) : 4.878.770

404 U6

: !t.. 760.800
1. 927. 753

404 U6A (USA) :

404 motoren met oarburateur en de injeotiemotoren uitgerust met.

-sen vsrlsngde

oliepeilstolthoude_~

om de bereikba.a.rheid te verbeteren

-en een stoterpen van de benzinepomp met een lengte van 48,75 mm i.p.v.
49,80 mm om daze gelijk te maken aan de 204.
Dientengevolge is het cilinderblok van deze motoren ~ewijzigd
en voorzien van.
1e-een gat met schro ~ fdr&ad van 14 mm, spoed 150 (i.p.v. een gat zonder
-- draad van 6,5 mm) voor de beves tiging van de nieuwe pe ilstokhouder.
2e-en een wgego't en beves~ igingsvla.k voor de benzinepomp waarvan de
hoogte verminde r d met 1,05 Mm .

Jllillc! 1%6
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GZGEVENS VAN ,DE BEID~ MON,TAGES .,
". \

. s.:'. ", ~ •

.....----~-_ ., ,,': . .

.:. '

':'':'

'.'

,-" .

. ..

te MONTAGE

t

!

!

,

' '

1I ___Ori4~~ri j~~~3'

2de MONTAGE

'_ ',__'_11-:_N_O_"'_!P_D_+-_ _ _O_m_SC, hrijVing

1-Ci l i n uerb l ok:
I --404 A1J e typ en beh~lve
I ::.~ Z11' ff',nt oIllat i que)
1 -4'1.; 4 ;z1" (Automa tique )
_2 -S t ote rp en ben2'.inepomp

I

len ~t ~ 2

49,80 rom

7'
01"
" G' 1__
, ..
2. J.SP
s ,'-",'1.-"
---

- 404.

-

l 'r(;
, . !"

010544
010546

1-Cilinderblok
:\ .
--404 Al~e typen beh~lve '
de ZF (automat1que)
0105.51
,-404 ZF .\ .8.up,o matlque), ." 81 05~ .~2 ..

145406

2-Stoterpen benzlnepomp
- lengte: 48,75

117214

m c tca~buxata ur

:"
, '"
met"
···!i1-je·
c ,;iemo t or

:11.72;0

.

'

· r f · \:

' i

•• '

j~Pei.i~:t~khOUde;r, :_: '

1171~:o6

. .

,,:, .

.

~...,......
. --.---

Onderd€:ial- gelijk a.an 204

~""' T.l mT C:!~""Q T."q
-. ~-,-.

---

'.-

---

f\. / ,:-. - -. TTOj

"

1112~3l '

typen 404
: . . ...

_ ,'

1454.07*

i";Oliepeilstok ' , (,~ $;11.

.

,

~.

No.PD.

· "

,.,

' ; .

-De beida modellan q.ili:a'::': - ,,}l okken zi j n onderling verwiss.elbaar
op voorwaal'de dat men de peilstok en de stotarpen verva.rigt~

-De pe11stokken en de stoterpennen van de beida monta.ges zijn onderling niet v Gr wi sselbaar.

.- .... .. !.

' 404
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1 - 14 0 TOR

404 Motorj 9 CV met carburateur
Vana! de seri enummers:
404
404
404
404

404 l,.TW
404 L. TH

·4.940.001
·4.884.002
404 L (Break) .4.884 .0CH

TW . 5.075.(X)l
TH ·5.311. 001
SL ·5.311.006
Z F ·8.251.301

404 U6A • 'TW • 1.931.001

404 C . 4.499.501

"04 U6A • TH . 1.928.101

zijn de 404'8 met oa.rburateurmotor uitgerust ~et een XC 6 motor, die ten
opzichte van de xe5, een compre s sieverhouding heeft van 8,3/1 in plaats
van 7,6/1, en die een vermogen van 80 SAID pk levert in plaats van 76 PK.
'lengevolge van de verhoging van de compresaieverhoud i Il£.E~
men voortaan ultsluitend Super Benzine te gebruiken.

GEWIJZI GDE GEGEVENS
Compressieverhoudl.ng
I

Maximum vermogen

~

SAE
in PK I DIN

(

Overeenkomend toer ent al
Maximum koppel
Overeenkomend toer ental
Specifiek vermogen ) PIC per li te r
. Max. snelhe id

.

Motor XC 6

7 ,6/1

8,3/ 1
80 Pk

76 Pk

\

s

Mo t or XC 5

I
I

I

70 Pk

74 Pk

5. 500 trl mn

5.600 trl mn

13,3 m.kg

13, 5 m.kg

2.500 trl mn
46 ,9 chi }

2.500 trl mn

146 km/ h
153 km / h
140 km/ h

150 km/ h

49,4 ch/l

\

erlines (.se. de.N ~ )
abriolet s en Coupes
amiliales en Bre aks

157 km/ h

145 km/h

.----

MOT 0 R M E_~

N40

CAR BUR ATE IT R 404

TYPE XC 6
VERMOGEN - KOPPEL - VERBRUIK
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VERMOGEN OPG-ENOMEN' OP DE PROEFBANK
i- Toel'ontal

V;tr'",ogCft

(SAE)
1---.

(If! mn)

1500

2 000

kW

19,1

27, 2

I

---

2 500(1)

3000

34,6

41,4

4500

3 500

4000

47

51,1

U
I

-

4,7

5000

5 250(2)

5500(3}

5600(4)

57

57,8

58,5

58,8

79,6

80

eh

26

37

47,1

56,3

64

69,6

74,5

77,6

78,7

Nm

121,6

129,5

132,4

131,4

127, 5

i21,6

115, 7

108,9

I04,~

10J

100

m.kg

12,.!

13,2

13,5

13,4

13

12.4

11, 8

11,1

10,7

10, 3

10,2

Verbruik

g/ kW.h

340,1

326,5

302

278,9

315,6

317

gl ch.h

250

240

222

277,5
204

312,9

(SAE)

230

232

233

Koppel
(SAE)

I

!
I

205

i

285,7

210

29~~~O'2
220
228

Overeenkom~nd to&rental bij net max. koppo l van de motol'
Overeenkomend to&l'trntal bij da max. liIl"!Gl heid in de 48 ver snti 11 in; van de Sedan 404 met '1li1 ranellingabak C3
(5350 omw/min. '1001' ds 404 Sadan rust automatische bak)
Overeenkomend toerental bij de ~... snel heid in dQ 49 v6rsn~11i ng van de Cabriolets en Coup6s
Ovareenko,l Iend tOllrental bi] Ilet I!IaX. vermogen van de motor en bij de lIIi.'IX. sn .. lheid in d(l 48 varsnelling

van de Familiale, on

NOTA. 1 ch = O,735kW

B~.aks .

1 m.kg

= 9,81

Nm

404
BIJZONDERHE]@!, VAN DE XC 6 MOTOR TEN OPZrCHTE VAN DE XC

5 , MO~QE

A-404 SEDANS MET C}.R:BURATEUR
-~uiB'~rs

met een .grotere hoog-t;e teneinde een compressieverhouding te

verkrijgen van 8,3 in ple.ats van 7,6.
-Drijfstanglagers ' en hoofdl~gers gelijk
aan die van de ICF'2 motor, in verband
met de verhoging van de. compressieverhouding.

"

."

Daze lagerschalen zijn herkenbaar aan
hun matt~ kleur •
. -Ca,rbur.a·teur Sol,x :;4 PEreA 3 in plaats
van de 34 PBrCA 2 met een enigszins
gewijzigde afstelling.
-Bongies Marohal 35 HS of A.C.44 XL in

plaats van Marchal 36 HS of A.C.-P
44 XL.
-Dubbel ui tlaatsprui tst~ gelijk aa,n die
de 404 KF2 motor9njiene:i.nde de afvoer
van de verbra,nde gassen : te verbeteren.
Dientengevolge is de expansiepot die
vroeger op het spruitstuk bevestigd was vervangen door aen -.damper midden
onder de auto (zie Servioe-Eulletin no . 549
-Ventilator van plastic met 6 s choepan van 330 mm diameter tel' vervanging
van destalen ventilator met 3 schoepenj dit om de koeling bij hoog toeren
te verbeteren .

van

13-FAllILIALES EN BREAKS 404 MET CARBURA'l'EUR

-Motor gelijIc aan die van de Sedans,
echter me'!; het enkele uitlaatspruits tuk
van de XC 5 motor.

C-CABRIOLETS

EN

404 MET CARBURATEUR

COUPES

404

-Motor gel ijk aan d.ie van de Sed~ms.
In plaats van ·de dynamo is echter een
wisselstr~omdynamo gemonteerd tengevolge van de toepassing van de j odiumlampen op de Cabriolets en Coup~s 404.

N42
~

Deze wisselstroomdynamo is gelijk aan
die van de 404'8 met benzine-injectie
maar i ijn bevestiging op de motor is
verschillend. Dientengevolge passen de
poulies van de krukas en de wat erpomp
evenals de ventilatorriem en hat 01i8filterhuis aIleen op de Cabriolets en
Coupes met carburateur.

N.B .. -De 404's voer Amerika en Canada
zijn eveneens ui tgeru.st met

ee~~

st~eo!Ddynamo.

IDENTIFICATIE VAN DE TWEE MONTAGES
. a-ZuiB:ers

054

Montage XC5

Montage

I

xc6

-@
I
OMSCHRI.JVING
-Zuiger met merkteken .A.

' - -_

_
II _

~_S_CHR I_J_V_I_N_G__________~'· ___N_O_._P_D__

0622.89
0622.90
II
0622.91
___
" _ _ _ _" _ _ _D
_ . _o_6_2_2_ .. 92
II

It

1

No.PD

II

13
C

!

I
,

__

-Zlliger me t merkteken A
II

II

II

Il

II

II

II

"

It

:a

C
D

0622.93
0622.94
I '~ 0622.95
>,.:: 0622 .. 96

ONDERLINGE VERWISSELBAARBEID

De zuigers van de xc6 mo toren kunnen gemonteexdworden op de
XC5 motoren met 5x gelagerde krukas onder v60rwaarde dat men 'de v61gende
onderdelen vervangt:
-de 4 zuigers
-de hoafd-en drijfstanglagers
-de 4 bougies

:BEIANGRIJK

De zuigers 'Tan de XC6 motor !nogan nooit in een motor gemon.teerd worden met 3x gelagerde krukas.

I

404

(g. 548-

b • Carburateur*

XC 5 (76Pk)

Montage
XC 6

34 PBICA 2

34 PBICA 3

1401;33

1401.40

1401 .37

1401.41

13

19

14

20

MontClge

OMSCHRIJVING

~------------------~------------'----------~--------'-----r--------'~

- Type

\ 404 met mechanische versnellingsbak
- N° P.O.

I

( 404 met automatische versnellingSbaJ

~404

,
.
Linkse besturingl
Merkt.op de chcke hefboom
,
404 Rechtse besturirlr

AFSTELLINGEN
- Verstuiver

26

-Hoofdsproeier

137,5
170

- Remluchtdoorlaat

I

160

I

-Emulsiebuis

28

-Stationai~sp r oeier

45
.

I

-Stationaire luchtsp.r oet er , onder de veTS t Ul.v1er
- Stationaire luchtsproeier uitkomend op
het p~kkingvlak
- Sproeier van de startcarburateur
I.Lucht s proeie; van de startcarburateur

210

0
160

8

-Sproeier van de ac c eleratiepomp

45

-In~puitbuis v.d.acceleratiepomp

50

-Vlotter

5,7 g

-Vlotternaald

1,70
I

,. 'Z1e schema behorend bij di t Bulletin.

ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID
De carburateur 34 PEICA , kan eventueel gemonteerd worden
tel' vervanging van de 34 PEICA 2, maar omgekeerd raden wij U af .

SAMENV,ATTEND llCHEIU VAN DE DIYERSE AFSTELLINfiD VAN DE SOLEX CARBURATEUR
ALLE TYF jiN 40..4.

TY P ES

40.4/ 8 CV

MOTOREN

XB 2
XB 5

CARBURA T EURS
"

- Hoofdsproeier

I

- Emulsiebuis
-sta tionair sproeier
onde r de
vers u~ver
_
-Stat ionaire luc h t sproe i er u i t k omeFcl: op het pakk ingvlak
-Sproeier v. d . s tar t carbur ateur

-stattl~chtsproeier ,

- Luchtsproe i er v .d .startca rbur.
- Sproeier v.d . accelerat i e pomp
- Inspuitbu i s v.d.accel.pomp
-Vlotter
- Pointeau (2) =- N a t3 l d

XC (1)
XC 5/72Pk

XC

(Oeb ut dCt serie

32 PBtCA

32 PBICA

2l~

25

122,5
175

130
I

34 PBtCA (3) 34 PBICA 2 (4) 34 PBtCA 3 (5}

19

160

105
5,5
45
50

I
II

0

0

0

50

55
150
180

0

220

]60
28
45
· 210

170

19

I

50
220

I

26
137,5
170
28
45
210

4~34

26
137,5

110

110

160

160

6,5

6,5

8

8

45
50

5,7 g

5,7 g

1,70

1,70

1).GeWijZigde afstellingan in juli 1960 op de XC motor.
2}Vlotterna ald verbonden met de vlotter sinds april 1961
3 34 PBICA op de motor XC5/76Pk sinds juli 1964
PBICA 2 met gewijzigde startc arburateur sinds september
5r34 PBICA 3 op XC6 motor sinds juli 1966.

i

XC 6

XC 5/76 Pk

I

.

-Verstuiver
-Remluchtdoorlaat

404/ 9 CV

I

I

45

45

50

50

5,7 g

5,7 g

1,70

1,70

N45l~D ~

404
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c-Uitlaatspruitstuk
MONTAGE XC 6

MONTAGE XC 5

(Behalve 404Fam. en Break)

~_____Q!SCHRIJVING

W P.O .

+-______ .~O=M~S~C~HRI JV ING ________+~N~·~P~.=D~.~

-Uitlaatspruitstuk
-Flenspakking

0344.09
1710.07

0344.14
-Uitlaa tsprui ts tuk
1710.09
-Flenspakking
._ -_._---'--------'

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

OllDERLINGE VERWISSEI,BAARREID

De spruitstukken van de twee montages zijn onderling verwisselbaar onder voorwaarde dat men het complete ui tlaatsysteem vervangt
(zie Service-Bulletin 549).
d.-Ventilator

.----------------------,--------------------

MONTAGE XC 5

OMSCHRIJVING
N° P.O .
I'-Vaste
r·---------------------------+-------vent.v.plaatstaal
1254.03
-vaste
.-Autom. vent. v. plaa tstaal
-Pol!lievanvaste ventilator met 4 ga ten

1254.07
1250.10

OMSCHRIJVING

N° P.O.

------------+-~~~~

vent. of autom.
vent ilator v.plastic '
1254.12
-poul ie van vast e ventila.t or met 3 ga ten
1250 .1 6 J

. ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID

DEi automatische ventilato:n~ van de twee montages zijn onderling
verwisselbaar onder voorwaarde dat manregel schroeven voor de luchtsple et
monteert van 23 t 5 mm lengte :t.n he·t geval van v-ervanging van de plaa.tstalen ventilator door een plastic vent i lator.
De vaste ventilators zijn onderling verwisselbaar onder voorwaarde da. t men eveneens de poulie 'V'erni euwt.

B.S. 548

N 46

Se pte rn bre 1966

e-Onderdelen die a l leen passen op de Cabri ol ets en C oup ~s 404 me t carbu"' rateur tengevolge van de montage van de wisselstroomdynamo.
1. MONTAGE

I

~

l

2de MONTAGE

KRUKASPOULI E'

r-~

I

.'

N° P.O. 1250.17

'

. ..-

N° P.D. 0515.19

--.•

WATERPOMPPOULIE

'"

-

lJ
r --l

--

N° P.O. 0515.13

~

Ii

dI~
U

..

;1

"I

I

i
i

N° P.D. 12S0..zi

'._---1

'--

VENTlLATORRIEM

~

Ref. : 1014
N° P.O . 5750.13
..

'

~~
~r

..

N°
-, P.D. 5750: 19

OLIEFILTERHUIS

r~~1

.,

Ref. : 1016

I

~' \
-i!)

~~ -- .,

' ,

~)
It)

~

,

I .,~~\
;r(~r

~~J\~'

,.,.,

N° P.O. 1103.05

-k!A

~~ (I
~ --'I~r

,

""-

1

'11

N° P.O. 1103.12

.BEVESTIGINGSBOUTEN VAN RET oLIEFILTERHUIS
L: 117 mm
N° P.D. 1105.02

.-

~

)

0

...

0

I
REGELSTANG
1

V ~~

----J

N° P .O. 570B.09

12 mm - L : 99 mm
N° P.D. 5'703.06

N° r.D . 1105.03

r 0

~EVEST I GINGSBOUT

~

L : 124 mm

0

n.

o __~J
-- -----:

N° P.O. 5708.14 ,

'

o 10 mm - L ..: 103 mm

..

N° P.D , 5703.14

ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID
De onderdelen van de twae mont ages zijn niet afz'onderlijk verwisselbaar.
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Uitlaatsysteem -Sedans 404 alle typen,Cabriolets en Coupes 404 met
Carbul'ateur

Vanaf de serienummers:

404
404
404
404

TW .5.075.001

TH .5.311.001
SL - 5.311.006
IF .8.251.301

404 K F • 8.224.863
404 0 -4.619.853
404 C

.4.499.501

is tengevo1ge van de wijziging van de achterzijde van de carr8eserie
van alle types 404 Sedan en tengevolge van de toepassing vanhet dubbe1e uitlaatspruitstuk op de XC6 motoren van de 404's met carburateur een
nieuw uitlaatsysteem gemonteerd~
Di t·u\Ot1aatsysteem omva t sen fti~..e achterste demper evenala
een voorste demper die dienst doet als expansiepot.

Deze laatste is voorzien van een warmte-beachermingsplaat
die op de carrosserie bevestigd is.

B.S. 549

404
IDEN1.' IFICAT.::fE. VAN DE VERSC HII,LENDE MONTAGES

1-Sedans 404 met .carburateur en

mecha.nisch~versnellingsbak

1. MONTAGE

2

de

MONTAGE

~------------------------------~.--------------------------------4

Omschrijving
,!-Voorste pijp

N° P.O.
1701.36

Omschrijv ing
. t~Ubbe la l11tlaatpijp
-Tu.s senpi.jp

2... Achterste pijp
1.-WarmtEl-beschermplaat

1724.25
1750.20

Voor8te doaper

i-warmtebe~ohe~mplaat ¥~6p

, -Aohterste uitlaatpijp
-Achtars te warmtebeSChermplaat

N° P.O.
1701.44
1722.05

1720.08
1720.09
1724.28
1750.24

ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID

De uitlaatsystemen van de twee montages zijn niet onderling
verwisselbaar.

Seprembre 1966

404

N49

BS{~)

2-404 Sedans met oarbura:teur ell ZF automatischeversnellingsbak
De toepassing van het nieuwe uitlaatsysteem op de 404 Sedans
Blet automa.tische versnellingsbak heert eveneens de wijliging van het
onderste carter van deze bak noodzakelijk gemaakt teneinde de uitlaatpijp verder van de bak af te brengen en zodoende een overmatige verwarming van de versnellingsbakolie te ve'rmijden-.
2de MONTACE

la_ MONTAGE

Omsop,rijving
l-Voorste pijp
2-Aohterste pijp
.
l-Warmtebesohermplaat
!-Autom.versnellingsbak
2-0nderoarter V.d. bak

-

N° P.O.
1701.49
1724.25
1750.20
2201)36
2213.03

Omachrijving
1-Dubbele uitlaatpijp
2-Tuasenpijp
3-Voorste damper
4-Warll-tebeache"tllplaat VOOl"
5_Achterate pijp
6-war.tebeacherllplaat achter
7-Autollatiache ~$n.lling8bak
S..Qnderoarter lIan de bak

N° P.O.
1701.54
1722.06
1720.08
1720,09
1724.28
1750.24
2201.95
2213.04

ONDERLINGE VERWISSELBAARijEID
De uitlaatsystemen van de twee montage. zijn niet onderling
verwis891baar.

Septembre 1966
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' 3-404 Sedans met benz in.e-inJ ec tie
2de MONTAGE *

1. MONTAGE

~----------------------~------+------------------------~----~

Omschrijving

Omschrijving

----~------+-----------------------~------~

l-Dubbele uitl~atpijp
2"-Voorste demper
2.-Tussenpijp
i-Achterste demper
2.-Warmtebeschermplaa.t

1701.44

1720.06
1722.04

1724.21
1750.20

l-Dubbele l?'ijp
2-TussenpiJp

i

.

1701.44

1722.05

-voorste demper
-Voorste \farm t ebeschermpl.

-Achterste pijp

-Achterste

1720.08
1720.09
1724.28

warmtebeschermpl~17S0.24

*Daze montage is identlek aan die va.n de 404 Se dans met

xc6

motor.

ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID
De uitlaatsystemen van de twee montages zijn niet onderling
verwissalbaar.

5 -Cabriolets en .Q£u'p~s 404 met carburateur
2 de MONTAGE *

1. MONTAGE

Omschrijving

HOP.D .

1-Voorste pijp

1701.36

~-Achterste

1724.26

pijp
i-Warmtebeschermplaat

1750.20

Omsc hrijving
l-Dubbele pijp
2-Voorste demper
i-TuSSenPijp
-Achters t e ijp
. -warmtebe sche~mplaat

N° P.O.
1701.44
1720.06
1722.04
1724.21

1750.20

*Deze montage is gelijk ~ die van de Cabriole t s en Coup~s 404 met benz1ne-injeotie, evenals die van de Sedans 404 KF 2 1e montage.

OHDERLINGE VERWISSELBAAREEID
De uitlaats7stemen van de twee mon tages zijn onderling verw1sselbaar mits men eveneens het uitlaatepruitstuk vervangt.
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1- MOT 0 R
01ietilterelement voor al1e typen 404 met carburateur
Vanaf de serienummers:
404 (TW) . ~
404 (TH) •

5.076.917
5,331.070

404 2 F ··-·: ~~252.243
404 KF ·8~228.750
404 C
.~ 4.499 .653
404 C.KF ·4.599.736 .

404 L (TW)

404 L (TH) .
40" L (Break)
404 U6
404 U6A (USA)

·4.940.461
.4.887.421
• 4.887.210
• 4.765.420
• 1. 928. 769

zijn de benzinemotoren404 met carburateur en benzine-injectie uitgerust
met een oliefi1terelement no. PD. 1109.10 van het type PURFLUX L 105 C.
ter vervanging van het metaa1gaasfi1t~re1ement no. PD. 1109.06.
Dit nieuwe filterelement is van ge1aagd en geimpregneerd papier en heert
door zijn gevouwel1 vorm een fi1trerend oppperv1ak TAD 2640 cm2 Lp.v.
225 cm2 en moet ~ltijd worden vernieuwd bij:
-de 1.000 km beurt
-5.000 1m
-10.000 km
-en daarna elke 10.000 km.
Om deze redenen zijn de instructieboekjes gewijzigd en de
nieuwe "oilderhoudsv'oorschri ften- zijnnu ge1ijk aan 'de 204.

VERWISSELBAARHEID
"

'.

Het PURFLUX L 105 C fi1tere1ement kan worden gemonteerd op
al1e typen 403-404 en J7 t1 benzine lt , ter vervanging van het metaa1gaasfilter; op voorwaarde dat men de aieuwe onderhoudevoorschriften in
acht neellt • .
De benodigde pakkingringen zijn niet gewijzigd.

404
,OVERZICHT VAN DE OLIEFILTERELEMENTEN
f

TYPE

1

tAlle

':

• .. ..

FILTERELEMENT

----

~

.. -

PERIODIEK ONDERHOUD

--

t~~en

403Benzine · -Metaalgaasfilter
-Filtrerend oppervlak:225cm2
-404 en J? Benzine
"le montage"
-No.PD.1109.o6 (met ringen)

Reinis:en:
-bij 1.000 km
-bij 5.000 km
-daarna elke 5000km

..

Ii

-Type PURFLUX L 105 c
Gevouwen papierfilter
-Fi1trerend oppervlak:2640cm2
-No. PD. 1102.10 (met ringen)
-

!

-404 en J? Benzine
"2e montage"
_.-

~

-Alle typen 204

-Type PURFLUX L 138
Gevouwen papierfilter
-Filtrerend opperv1ak:2750cm2
-No. PD. 1102.08 (met ringen)
-

.. ..
'

-

.. .

-Al1e typen DIESEL '

.

~

.. -

.

-

Vervan5en:
-bij 1.000 km
-bij 5.000 kIn
-bij 10.000 km
-daarna elke 10000km

I·v.rTan~en :

-bij 1. 000 km
-bij ,.000 k.m
-bij 10.000 km
-daarna elke 10000km
..

-

"

-Type PURFLUX L l~6
. _, Gevouwen: ,p apierfi1ter . .
-Filtrerend oppervlak:3000cm2
-No. PD. li09.05 -(met ringelI-)'
,

Vervan5en: . ..

..bl, :.l.POO. km
-bij 5.000' km

-daarna'-e'l ke ' 5.000km .

"

BELANGRIJK
Het is verp1ich't slechta de voorge$chreven' filters te gebruiken en zicb te houdenaan het Eeriodieke" 'onderliO'l1d:
Door het gebruik van imitatiefilters en het niet opvo1gen
van de onderhoudsvoorschriften treedt voortijdige slijtage op ve,r .o or- .
zaakt door onvo1doende bescherming.
N~·B.

:
-Papieren fi1tere1ementen van welk type ook mogen nooit worden schoongemaakt.
-De pakkingringen van het oliefilter moeten bi.j elke olie,verversing
worden vervangen.

-2 -
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1- MOT 0 R
Carburateur ZENITH 34 WIM - Stationcar 404
. Vanaf het serienummer:

404 u6 CD

a G)

-4.764.793

zijn de XB 5 motoren van de stationcars ui tgevoerd. met een ZENITH
of een SOLEI 32 PBICA carburateur.

3L~ W!M

GEGEVENS VAN DE ZENITH 34 WIM CARBURATEUR
r-------------------------------T-------~

Verstuiver
Hoofdsproeier
Beluchting hoofdsproeier
Stationaire sproeier
Be1uchting stationaire sproeier
Inspuitstuk van acceleratiepomp
Vlotternaald

I

26

135

100

65

I

J

150
50

175

Stati'onaire afste11in.s:
Z-Aans1agstelschroef
R-Hengselstelschroef

Bij de motoren waarop een ZENITH carburateur is gemonteerd t is de
binnendiameter van de luchtfi1terslang 58,7 mm i.p.v. 52 mm en de verwaraingss1ang 290 mm lang in plaats van 245 mma
NO. PD. YAN DE BE IDE UITVOERINGEN

t-----------+----------If--;--------]
,
1401.43
Carburateur
1401b30
Luchtfilters1ang
Slang van voorverwarming

1423.30
1418.02

1423.33
1418.06

f

J.
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01iepomp-A11e typen 404 Benzine

Vanaf de serienummers;

404 (TW) .5077 409

404 L (TW)

.4940445

404 (Ttf)

.5 338 144

404 L (TH)

.4888 506

S.L.

.5 335 935

ZF
kF
C
C.kF

·8252791
.8227 881
. 4 499 687
.4599631

404
404
404
404
4.04

404 L (Break) .4 888 285
404 U6

.4766 253

404 U6A

. 1 928867

is de aanzuigleiding ge.monteerd 0p' het dekse1 van de oliepomp 14,5 mm
naar rechts verplaatst om te voorkomen dat de oliepomp in een scherpe
linker bocht leegloopt.
De oliezeef eveneens veranderd, :ts gelijk aan die van de

3x gelagerde motor.

B.S. 582
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404
GEGEVENS VAN DE BEIDE MONTAGES

1. MONTAGE

Omschrijving

2de MONTAGE

N° PD

Oms chrijving

N° PD

!-Oliepomp

1001.16

!-Oliepomp

1001.20

2-1)'.k••1

1018.15

2-Dekse1

1018.23

2-Aanzuig1e1ding
(tot.1engte 37.5 mm)

1039.10

,i-Aanzuig1e1dl,n g . .
(tot.1engte. ,.~O DUll)

1039.16

!!:-Oliezeef

1046. 10

4-01iezee!

1046.09

VERWISSELBAARHEID
De oliepompen en de o11ezeven van de beide montages zijn
niet afzonder1ijk verwisse1baar.

-2-
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404
1 - MOTOR
CILINDERKOP-CILINDEBBLOK-DISTRIBUTIE EN TUlWELA.AJWECHANISME: ALLE 'rIPEN
40~ eD J7 -BENZINE-

Vana! de 8erienummers:
404
404
404
404
404

(TW)

• 5 086 724
·5427 045
USA
·8325555
IF
· 8256 941
If (USA) ·8328 073
404 KF'
• 8 244 839
404 C
• 4670 289
404 C.KF
· 6 801 745
4~4/ 8
• 6 900 832
(TH)

404 L (TW)
404L (TH)
404 U6
404 U6A (USA)
404 US
404 U10

J7

a

J7C

J7 CP
J7 CS
J7 CT '

.4 941 706
.6828 148
. 4 775 150
• 1 932741
.7 011 725
• 7 06 2 037
{ 8 009 732
8012796
·8 104467
·8 195447
·8 190539
·8 185331

Z1JD de beDzinemotoren 404 eD J7, XB5 - XC5 - XC6 - XC.KF2 - XB5P en XC5P
uitgeru8t •• t diverae gewijzigde onderdelen zoals:
- CILINDERKOP, voorzieD vaD tapeindeD voor de bevestiging van de tui.elaaras

met eeD diameter van 7 x 100 i.p.v~ S' x 125.

- CILINDERBLOK:

-

-

-

- het onderate pakkiDgvlak met 15 schroefdraadgateD i.p.v. 14. voor
bevestiging van het ondercarter met 18 i.p.v. 17 bouten 3
- aa.sla, van de rechtertussensteun on4er .en hoek van 13 i.p.v. 23 0
ten opzichte van de vertikaal.
ONDERCARTER EN ZIJN PAKKING: met 18 gat.n voor de beveltiging i.p.,v. 17.
TUSSENSTEUN VAN DE RECBTER MOTORSTEUNs met een gewijzigde Tor. teD gevolge
van de verandering van het aaDligvlak op :het ' ciliDderblok.
NOKKENAS~ met eeD gewijzild profiel voor de 1n- en uitlaatDokkenen ~ een
verbreed draagvlak aan de voorzijde (31,50 am i.p.v. 31 am).
- herkenbaar door "merkteken" geplaatst tU8seD de in- en uitlaatnok . van de
2e cilinder.
KLEPSTOTEBS: Op de bode. versterkt ten gevolge van het nieuwe profiel vaD
de nokken.
- herkenbaar aan het smeeroliegaatje van 6 am doorsDede i.p.v. 5 aa.

- TUlWELlllU.S:

- St,unen met gaten voo.r, de , tapeinden op de cilinderkop van 7,2 am i.p.v. 8 am
. - futaelaara veraterkt en maer ' gebogeD.

B.S . 618

N 58

KLEPPENDIAGRAW
Door de toepassing van een n i e~we Dokkenas is een kleine
wijziging van het kleppendiagraanoodzakelijk geworden.
2e W:ONTAGE\

1e MONTAGE
hoekverdr .
kl'ukas

A.O.A.: Vooropening inlaat
R.F .A.: Nasluiting inlaat
A.O .E. : Vooropening uitlaat
~.F.E.: Nasluiting uitl~~t

00
300 30
350
40 30

~ u i~er we g

In

m..

hoek verdr.
kr ukas

o (PMH )

00 30

69,1
68,27
0,175

350
350 30
100

:; ui~ erwe9
1n A'I.

0,013
68,08
67,92
0,707

Deze wijziging heeft geen invloed op het vermogen van de motor.

ONDERDEELNUMUERS VAN DE NIEUWEQF GEWIJZ I GDE ONDERDELEK
--

r---

.'

0201 .57
020 1.65
0201.62
· 0105.51
0 105.52
0301.19

C1.1inaerkop: 404/9 CV met carbur.
404/8 Contort
404/KF
iCiJinderhlok: aIle typen uitgez.
404 ZF
Oiiderearter
OndercarterpaKking
Rechtertussensteun
Nokkenaa
Klepatotere
.'ru i!tl ~ 1 .A

2e MONTAGE

1e MONTAGE

~ YSCHRIJVING

Q

0304 .03

,.. 8. 11

Tuime 1 aars t "1nl 2 en It-Uitl:l e8·.
Inl 1 en J-Ui tl : 2 en
Tuimelaaraesteunen: Voorsteun
Tussen.teun
Midden.tenn
Achtersteun
Bevestigingetapeinden YOO !' de
tuimelaaras

,.

181 4. 02
0801. 12
0942 .05
0901 .08
0903.11
0903. 12
0924. 11
0925.08
0925 .09
0926. 10
0932 .08

0201.69
0201.71
0201.70

0105.57
0105.58
030 1.22
0304 .07
1814.08
0801.17
0942.08
0901.15
0903. 18
0903. 19
0924. 16
0925. 13
0925.14
0926 .13

0932.09

.•
YERWISSELBAARHEID.
DE CIJJINDERKOPPEN van de beide montages z~Jn niet verW'isaelbaar.
- DE CILINDERBLOKJEN van de beide montagee zijn y erwiaselbaar op voorwaarde
dAt men de rechter tussenste~B. het ondercarter en zijn pa~king eveneen8 . ~ervan~ t .
DE NOKKEN,A.,S, DE KLEPSTfo TERS EN DE TUIMELAARASSEN van ae bude montagea z~Jn
afzonderlijk ~ verwisselbaar.
- DE TUlMELAARS van de 2e montage mogen' niet worden gemonteerd op een tuimelaar e!) ,
~elke i8 voorzien van steunen van de eerate montage en omgekeerd.
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1 - MOTOR
~'P£akking Re:i.nz - Pistonpennell...=.....Driji'stangen - Alle typen 404 en J
£!£bul'ateurmotor

7

met

Vanaf de seriemunmers:
404
404
404
404

(TW)
(TH)

• 5.092741
• 5 487 674-

ZF
C

• 8 259 345
. 4670 742

8 327 055

404 USA

.

404/8

. 6 90S 09(.

404
404
404
404

. 4
·6
• 1
•7

L (TW)
L (TH)
U6 • USA
U6 • USA· Z F

942 249
8;37 771
933598
100 745

404 U6 . 4 780 653
404 U8 .7 015813
404 Ul0 ·7069871
J7 B

J7 C
J7 CP

;7 CS
J7 CT

• N 31 303

Motornumme rs
\ 27 597

zijn de motol'en van de 404 en de J 7 met carbllrateur XB5 en XC5P uitgerust metl

xes -

xc6 - XB5P

een Reinz koppa.kking tp,r vel'vanging van de matalen kor p&.kking
- pistonpennen met een vergrote diameter
- drijfstangen met minde l' dikke pis t onpenbusjes.
KOPPAYJCING REIN,?

Deze wol'dt gehee l droog gemonte erd.
Mon tagerich tingt Hdes sus " gekeerd nsar de zijde van de kop : uitsteeksel aan
de linker voorzijde.

Door to epassing van de Reinz koppakking was het noorlzakeli.jk nieuwe kopb outen
te monteren welke een groter koppel kunnen weerstaan: 8,25 m.kg i.p.v. 7 m.kg.
De aanhaa l volgorde van de cylinderkopbouten is
motoren van de 204.

TIU

,n;e lijk a.an die van de

AANHALEN VAN DE CYLINDERKOP
1 -

~et

de Reinz koppakk i ng

Op de motoren van de 404 en van de J7 met carburateur na de seriedie hier vooraf zijn aangegeven is he t noodzakelijk zich te
h ouden aan de nieuwe voorschriften, welke als yol gt luiden f .
nlli~mers

Aanhaalkoppel

Aanhaalvorlgorde

1-e

maal aanhalenJ 6 m.kg

definitief aanh. koppel: 8,25 m.kg
7

2

3

6

-

AV

2 - Met de meta- len k01>pakking
Om verwarring te voorkomen is de aanhaalvolgorde voor de motoren van de 404
en J 7 voorafgaande aan de reeds genoemde serienummers aan de andere bladzijde
evene ens gelijk aan bovenstaande tekening.
De cylinderkopbouten echter moeten worden aangehaald volgens de bekende
vo orschrif t en, n.l.:

1e maal aanhalen
4 m.kg
definitief aanhaalko ppel: 7 m.. kg
~ GERS

EN PISTONPENNEN

Reken ing houdend met de vers ch i ll ende di ktes van de koppakkingen is de
h OiJgte van de kop van de zuige r s eenweinig vermi nderd. om dezelfde compress i everhouding te behouden.
zuigers hebben nu pistonpennen me t een diameter van 23

De

mJn

i.p.v. 22 rom.

GEGEVENS VAN DE ZUIG-ERS 'iAN DE BE IDE MmrTAGES

Mat en in milime t ers
Types

A.B.C.O

_ . ----Tf

c=_-_

-

"'___

I

. ed

IILl:..-2-

_

0

1--.

.

a

b

c

II d

XBS l er montage
XBS 2eme montage

23,6
31,7

83,5
81,75

49,5
47)5

23

34
34

i

XCS l ef montage
. XCS 2eme montage

54

81,25
80,85

45,3
44,9

22
23

35,95
35,95

54

82,3

81 ,9

46 ,35
45,95

22

52,2

23

35,95
35,95

I

"\L"I
J.__li

XC6 le I' mQntage
XC6 2eme montage

I

52,2

22

e

!

I
!i

f1

N61

404

I3 .S 6))

DRIJFSTANGEN - DRIJFSTANGBOUTEN -PISTONPENBUSJES
De nieuwe drijfstangen zijn voorzien van een minder dik1ce p1stonpenbus
waardo or de montage va.n de pis tonpennen van 23 mm mogelijk ward.

De drijfstang sen weinig forser, de dri j fstangbouten z i jn verlengd met 2 mm
(58 mm i.p.v. 56 mm).

ONDERDEELNm~~ffiRS V~~

Omschrijving
. . ....."lrk·
(9 CV
AOP~ mg S cv
Kopbout

XE5

Zuiger (XC5

xc6
Pis ton pen (~~-XC6
Pistonpenborg
Drijfstang
Drijfstangbout
Pistonpenbus

DE NIEUWE - OF GEWIJZIGDE
1e Montage

2e Montage

I

020).24
020).26
0204.12
P622. • 85 tot 0622.a
p622. 89 tot 0622.92
0622.9) tot 0622.
0629.12
I
0629.21
06)0.03
10601.59 tot 0601.68
0607.10
0604.11

ONDERDEI~N

020).hO
0203.42
0204.20
062).21 tot 06 23. 21.~
062).25 tot 0623.28
062).17 tot 062). 20
0629.)2
0629.29
06)0.07
0601.80 tot 0601. 8.5
0607.17
0604.1 4

------------------~--------------.~.--------------~
• Volgens de mer k tekens
a , b,c,d overeenkomstig
met 1,2, 3 of 4 me rkte kens op de cyl i nderbus

VERWISSE LBP~R n~ID

-

De Reinz koppakking mag n i et worden gemon teerd ter vervanging van
sen metaalkoppakking, orodet h i erd oor de compressieverhouding wordt verhoogd.
De zuigers, drijfstangen , pistonpennen en pistonpenbusjes
beide montages zijn a f zonde r lij k nie t verwi sselbaal".

van de

Het geheel van dri jfstangen, zuigers en de Reinz koppakking kan
eventueel worden gemonteerd op een motor voorafgaande aan daze wijziging,
op voorwaarde da t men eveneens de ko pbouten vervangt door die van de 2e montage, aangezien het aanhaal kopp el VOer dit type hoger is , n.l. 8,25 m.kg .
De drijfstangbout en met een l engt e van 58 mm kunnen eventueel
worden gemonteerd op de drijfs t angen van de 1e montage ter vervanging van de
bout en van 56 rom maar omgekeerd mag dit nooit worden gedaan.

Copie Mg. P .D.

PEUGEOT
APRES-VENTE
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N62

1 - MOTOR
Oliefilter - Wisselstroomdynamo - Automatische ventilator
A - OLIEFILTER EN WISSELSTROOMDYNAMO - 404/8 (Com!.) - 404 1 (Fam) en Break
Vanaf de serienummerst
404/ aDo G - 6 905 096
404/8 0 a 0 - 6 980 239
404 l (rw) - 4 942 249
404 L (TH)
404 Breok

.6 837 771
• 6 834 786

zijn de sedans 404/8 (Comf.), de Famili.alas en de Breaks ui tgerust met:
- een oliefilter met een filterelement, de zgn. Easy Change
en een wisselstroomdynamo.
1 -

OLIEl<'IVl~£JR ME~ ~EASY CIIAN~

FILTERELEMENT •.

Dit filterelement Purflux no. LS 152,
onderde elnr. 1109. 13 bestaat uit het
filterelement 1, buitenhuis 2 en de
pakkingring l.Daze delan mogen niet worden gesche i den.
Ret huis van het filterelement heeft
aan de voorzijde een ingeperst zeskant
van een sleutel van 19 mID, waarmee hat
fil·~eT kan worden losgedraaid en VBs t gezet
a t slag na het aanliggen van
de pakking).

(l

De filtersteun t aIleen op de benzinemo t oren, heeft een draadeind
filterelement wordt vastgezet a

.1.,

waarop het

N63
ONDERHOUD
Het periodiek vervangen van hat filterelement is onveranderd.
_

bij de 1000-km.beurt
bij 5000 km
bij 10.000 km
daarna elke 10.000 km (of om de 2 v~rversingen).

NUMMERS VAN DE BELA.NGRIJKSTE ONDER1)ELEN VAN DE BE I DE MONTAGES

~

- --

L

1e

Omschr1jving

Compleet oliefilter
steun van oliefilter
Filterelement

Montage

2e Montage

--,.---

1101.15
1103.05
1109.10

1101.19
1103.15
1109.13

N.B. - Het zgn. filterelement Easy Change is eveneens gemonteerd sedert
november 1967 op de 404 benzine-injecties na de serienummers:

404 K F - 8 247 538
404 C.KF- 6 802 058.
VERWISSELBAARHEID De bevestiging van de filtersteun op het cylinderblok is onveranderd, een
nieuw compleet oliefilter kan eventueel worden gemonteerd op de 404 benzinemotor
we l ke is voorzien van een filter van de 1e montage.
De oliefiltersteun 1103.15 mag niet worden gemonteerd op een motor met
benzine-injectie i.v.m. de smering van de inspuitpomp.

N. B. Wijwillen hierbij opmerken dat alleen originele onderdelen,verkooht
door het magazijn, mogen worden gemonteerd. Door het gebruik van niet-originele
onderdelen kunnen moeilijkheden worden ve roorzaakt waarbij de aanspraak op
eventuele garantie is KOmen te vervallen.
WIS S~ LSTROOMDYNAMO

Het aanbrengen op de sedan 404/8 (Comf.) t Familiales en Breaks '>4'0"4 van
de wisselstroomdynamol
merk Ducellier bestelnummer 7529 A
of Paris-Rh6ne bestelnummer .A 13 M 3
ter vervanging van de dynamo waardoor montage of wijziging van de volgende
ollderdelen noodzakelijk was.

-2-

404

N64

- Spanningoregelaarsl
Ducellier - bestelnummer 8362 A i.p.v. 8343 A
Paris RhOne - bestelnummer AYA 21 i.p.v. YD 217
D1str1butiedeksel met een terugvoerring·voor de olie met een diameter van
46 mm i.p.v. 42 mm.
- Poelies vanl Krukasdoorsnede 131 mm i~p.v. 116 rom
Waterpompdoorsnede 121 mm i .p.v. 107 rum
DJ~amodoorsnede 65 mm i.p.v. 70 mm (overbrengverhoudings
1,886 i.p.v. 1,500).
- Ventilatorriem Kleb er bestelnUlllmer 1016 Lp.v.1014.

ONDERDEELNU1~ffiRS

VAN DE

BELANGRIJKS~E

DELEN VAN DE BEIDE MONTAGES

!

met dynamo met
wi~sel - .
s troomaynamo

Omschrijving

Ducellter
Paris-Rhtlne
Spann1.ngsregelaar - Ducellier Paris-Rh6ne
Wisselstroomdynarno - Ducellier Paris-RhOne
Dynamo

!Spanningsregelaar

IDistributiedeksel

5701.37
5701.67
5761.19

5761.20

7529 A
- A 13 M3

5701.72

- Ducellier - 8362 A
Paris-RhOne - AYA 21

Olietert~oerr i ng
Krukaspoeli~

waterpomppoelie
Ventilatorriem
I Verstelbare steun
I Vulstuk voor verstelbare stmm

I

7274
- G 10 C 27
8343 A
- YD 217

5761.24
0318.14
0514.0.5
0 515.13
1250.17
5750.1~

5708.09

-

0318.30

0514.08
0515.20

1250.21

5750.19
57 08~1 4

5709.02

N .E. -

In verband met de pr ~J 3 is het niet aan te bevelen om op een 404
welke voo)."zien is van €len dynamo deze ui t te rus terl met ean wiss el stroomdynamo met toebehoren.

N65
B - A UT 0 MAT I S C H EVE N TIL A TOR - 404/8 (Comfort)
Vanaf de serienummersJ

a - 6 905 096
404/8 D tot D - 6 980 239

404/6 D tot

behalve . het 01iefi1 tel' Easy Change en de 'wisselstroomdynamo zijn de
sedans 404/8 CV (Comfort) nu ook voorzien van een automatische ventilator welke op de 404 9 CV is gemonteerd vanaf het begin van de serie.

ONDERDEELNIDAMERS VAN DE BELANGRIJKSTE OlmERDELEN VAN DE BEIDE MONTAGES
~-.--------------------------------------~----------~-----------

Omschrijving

zonder autom. met autom.

~entilator

~~ntilator

1202.37

waterpomp compleet
. Ruis van wa terpomp
As van waterpomp
Sohoep van waterpomp
'Naterpompp-oelie
Spoel van autom. ventilator
Thermocontact van de autom. vent.
Reparat1e aet (met kogellagers
zonder kogellagers

1202.36
. 1204.25

1220.48

I

1220.45

122l.17
1250.16
..;

I
1254.12

1250.17 ·'
]259.01
0242.12
1245.31
1245 ..~

1245.33
1245.34

AT TE N TiE'~
Se dert augustue 1968 geldt de taks t van voorgaande bladzijden N 62 N63 - N64 - N65 nu oek veor d.e wagens vanaf hat serienummer:
404

. 5504 801

404 IF
.8259901
404/8 0 Q G • 6 905 096
40418 D Ii D . 6 980 239
404 L (TW) • 4 942 249
" '.

. . 404
404
404
404
404

L (TH)· 6 837
8(eok . 6 834
U6
• 4 781
US
• 7 016
Ul0
.7071

771
786
801
801

901

Copie Station Service
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PEUGEOT
APR~S -VENTE

404

""'" 642/126

hillet 1968

1 - MOTOR
Olief'ilterelement - Alle typen 404 en J

7 met

benzinamotor

Het is noodzakelijk arop te wijzen dat bij het niet opvolgen van de voorgeschrevan periode betreffende het motorolie verversen en het vervangen van het 011efilterelement, het papierfi1terelement no. 1109.10 (Purflux L 172 of L 105 C
en Lockheed) gaat veratoppen.

In dit geval wordt de olie niet meer gefilterd,
van de motor betnvloedt, maar de smering van de
door, door het gat b by-pass wat ge plaatst ruoet
het oJ.iefilter (dus-met het oliedrukklepje naar
filterhuis).

watzeer ernstig de 1evensduur
motororganen gaat niettemin
worden te genover het huis van
de dichte zijde van het olie-

Bij verkeerde montage van het filterelement PD 1109.10 zal ar totaal geen
smering plaats vinden waardoor de motor gehee'l wordt vernield. Daarom moet
het filterelement PD 1109.10 altijd gemonteerd worden . met zae gaten ~ geric h t
naar de fil teI's 'ceun (zie beide tekeningen).
juiste

-I

montag~

Foutieve montage

~---~,

:~

a - oliedoorvoert:\aten
b - ove rdrukklepj e

N.B.
Vanaf de seriemlhlmers:

404 KF

- 8 247 538

404 Break - 6 834 786

404 C.KF - 6 802 058
40 4/8
- 6 905 096
404 L
- ~ 837 771
zijn de motoren vande injectie van de 404/8 Comfort, Familiales en Breaks
uitgerust met het oliefilter, waarin het filterelement is gemonteerd het
zgn. Easy Change no.1109.13.

Copie Mg. P .O.
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PEUGEOT
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404

Vanaf de serienummersl

404 (TW)
404 (Til)
406,- ZF

- 5 092

404 KF

-8

404 USA

-

404-

5 488 484
8 259

-

768

C

404 C.KF

375

L (T~)

4·04

404 L (TH)

302 717

... 4 610

742

-

05~

6 803

- 4 942

-

/

0

840

382

746

8 327 077

zijn de motoren xc6 en XCKF2 uitgerust met hoofd- en dl'ijfstanglagers t
welke ZiJll voorzien van sen aluminium tinle gering i .p.v. een lood-inuum~

Onderdeelnummers van de lage r s

Oms.::hri ,jving

1e montaR"e

(lo ad-indIum)

2e

montage

( 8.,1. umini um- tin)

Achterste hoofalager

0117 .24

Vierde hoofdlager

0116.58

0117 . 50
0116 .75

Midde late hoofdlager

0116 . 56

0 11 6 .72

Tweede hoofdlager

011 6.57

0116.69

Voorste hoofdlager

0115.36

0115 .90

Set hoofdlagers

0115.66

0115 .87

0606.13

0606.2 8

~~fstangJ.agers ________

.....l__.

J

N68
VERWISSELB.tARHEID
Bi j een eventuele reparatie mog-en de lagers van de 2e montage slachts
worden gamonteerd op 404-motoren welke zijn uit gerus t mets

- sen papl.eren filterelement (Puxflux !)172 of ' L105C of Lockhe ed)
no. PD 1109.10
- of een Easy Change filterelement (Purflux L8 152) no. PD 1109.1~.
Wan."leer deze nieuwe lagerschalen worden gemonteerdop 404-motoren welke
n eg zijn voorzien van een metaalgaasfilter is het noodzakelijk dit te
ve rrangen door een papier filterelement no. PD 1109.10.
N.B. - De lagerschalen voorzien van babbittmetaal gemonteerd op de
motoren XJ35 en xc6 mogen niet worden gemonteerd op de motoren 404
c s.rburateur (xc6) en injeotie (Xd.KF1) en KF2)4

PEUGEOT
APRES - VENTE

P

AA_-t"

l>~

404

~"~~':~I

>VW~ ",*,,0 7~1 /192
Avril 1969

N69
1-MOTOR

Bougiekabels 'type Bougicord 420'Vanaf de serienummers

404/8

- 6 908 256

404 U6 - 4 785 314 ·
404 US . 7 019 654
404 U 10 - 7 078 440
ZlJn de XB 5 en XC 5 motoren voorzien van z.g. Bougicord 420 bougiekabels,
zodat de extra weerstanden en de veren en bougiehulzen vervallen zijn.

Deze nieuwe bougiekabels, toegepast
vanwege de wettelijke ontstoringseisen~zijn
ieder voorzien van :
- een isolatiedop 1 voorzien van een afdichtrubber (a)
- een verlengstuk 2 samengesteld uit een
centrale metalen pen ~), een buitenste
isolatiehuls (b) en een aansluitdop (c).
F'~------{

c

Montagebijzonderheden
Daar het verlengstuk korter is dan de
vroeger gemonteerde veer, reikt het niet tot de
bovenkant van ge bougiepijp.
~----{b ·

Dientengevolge ishet raadzaam bij deen montage van de bougie een benzineslangetje op
de aansluitdop c te schuiven en de bougie aldus
in- of uit te schroeven.

Print e d in Fra n ,.

Kopie: magazijn
Kopie: service-station.
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N70

1 - MOTOR
Droog luchtfilter - 404 en 504 carburateur Slang tussen luchtfilter en carburateur - 504 XM A - Droog luchtfilter - 404 en 504 carburateur

Vanaf de serienummers:
404
- 5 557 744
404 U6
- 4 786 667
404/ZF
- 8 263 195
404 U8
- 7 020 624
404/8
- 6 909 073
404 U10 - 7 130 550
404L(TW)
- 4 943 015
504 A01 - 1 046 312
404L(TH)
- 6 858 484
504 A03 - 1 046 921
zijn de 404's en de 504's met carburateurmotor voorzien van een droog luchtfilter met een filterelement van geolied polypropyleen ter vervanging van het
doek-element.
IDENTIFICATIE VAN DE ' TWEE MONTAGES
2e montage

1e montage

a): vaste afdichtingen
Omschrijving

ond.nr.

Filterelement zonder
vaste afdichtingen
404
Fil terelement met
1404
vaste afdichtingen ts04
Compleet luchtfil ter

[404
l504

1445.10
1445.22
1445.25
1422.38
1422.48

Omschrijving

Filterelement
[404
met vaste afdichtingen 504
404
Compleet luchtfil ter
' [ 504

ond.nr .

1445.30
1445.31
1422.51
1422.52

N71

J uin 1969

ONDERHOUD
Een op het luchtfilterhuis geplakt etiket vermeldt de onderhoudsvoorschriften.
" Elke 5000 km: reinig het luchtfilterelement door het enige m!1len
onder te dompelen in dieselolie. Laat het uitdruppelen en monteer het weer".
Elke 20.000 km: vervang het , filterelement door een "nieuw ond.nr.
1 445.30 (404)-1445.31 (504) dat ingeolied moet worden zoals hieronder is
aangegeven.
N.B. - Bij onderhoudsbeurten wordt aangeraden het filterelement te reinigen
door het enige malen onder te dompelen in een mengsel van 80% dieselolie en
20% motoroiie.

B - Slang tusBen luchtfil ter en carburateur - 504 XM - .
Vanaf de serienummers:
504 AOI - 1 037 075
504 A03 - 1 039 318
is de carterafzuiging van de 504's met carburat e urmotor gewijzigd.

De rubberslang (1) van het luchtfilter is voorzien van een vernauwing (2), waarvan de diameter 6 mm is inplaats van voorheen 13 mm, teneinde
de onderdruk in het carter te verkleinen en aldus te voorkQm~JJ., da.11' olie via
het carterventilatiesysteem naar de carburateur gezogen wor,d t .
Ie montage

2e montage

Omsehrijving

ond. n,r.

Rubber slang
(met vernauwing van
(2$ 13 mm)

1423.36

-2 -

Omsehrijving
Ruober s lang
(met ve:rnl;l.uwing Vian
(2$ 6 mm)

1

ond. n r . '

] 423.40

Juin 1969

N72

ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID

Het magaz1Jn levert polypropyleen-elemente ;l van de 2e montage ter
vervanging van die van de Ie montage:
Ie - voor aIle 504's met carburateur,
2e - voor de 404's met carburateur van n~ oktober 1967 voorzien van filterelementen L 1275 met vaste afdichtingen op de aanlegvlakken.

Voor de 404's van voor oktober 1967 blijft het filterelement L 697
of L 745 (ond.nr. 1445 .10) leverbaar.
- Bij een controlebeurt in de werkplaats of in het service-station van een 501
of een 404 met carburateur~otor van v66r deze wijziging, met uitzondering van
de 404's met een filterelement zonder vaste afdichtingen (a), dient het doeken
filterelement vervangen te worden door een polypropyleen-element en het etiket,
dat bijverpakt wordt, op het luchtfilterhuis geplakt te wor den.
- Bij een 504, waarvan de olie uit het carter gezogen wordt, dient direct de
rubber luchtfilterslang en het luchtfilterelement van de Ie montage vervangen
te worden, door . de onderdelen van de 2e montage zonder de controlebeurt af te
wachten . .

Printe d in Fra n ce
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N 73

Kruka spoe 1ie - Benzinemotore n 404 - 504 en J7

Vanaf d e se rienummers :
4 04
- 5 56 7 489
4 04 Uti USA
- 1 937 529
404 ZF
- 8 264 015
404 V6 USA/ zF- 7 101 917
404/8
- 6 909 676
404 US
- 7 021 544
- 8 352 224
404 USA
404 U10
- 7 132 227
404 USA/ zF- 8 355 126
504 AOl
- 1 067 783
404 L (TH)- 6 861 581
504 A02
- 1 067 032
404 L (TW) - 4 943 202
- 1 067 163
504 Bo2
404 U6
-- 4 787 928
504 CO2
- 1 069 881
i s de krukaspoelie van de benzinemotoren voorzien van een kraag, waarvan de
Iengte groter i s . Dientengevolge is de olieterugvoerplaat gewijzigd en de
aaniegring van h e t k et tingtandwiel vervallen .
Bovendien is de borgplaat van de krukaspoeliemoe r eveneens
vervallen.
Bij een reparatie wordt echtei aangeraden uit veiligheidsoverwegingen tach een borgplaat ond .nr. 0518.05 bij de benzinemotoren te gebruiken, daar de aanIegvlakke n van de moer en van de poelie niet geheel
viak mee r kunnen zijn.

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

.1 e Montoge

Omschrijving

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

1 . borgplaat

2 . poelie
3 . olie terug voerplaat
4 . aanlegr ing

2e

ond.nr

0518.05
0515.20
0514.08
0511.02

Montage

Omschrijving
1

poelie

2 • olieterugvoerplaat

ond.nr

0515. 32
051 ·U 3

N.B.- Deze wijziging i s van af d e tweede helft van juli 1969 eveneens toegepast
op de J7 ben z in e motoren.
ONDERLINGE VE HWISSELBAARHEID

De ond e rdelen va n d e 2 montages zijn onderli ng niet verwisselbaar.
Herinner ing: Aan tre kkopp e l
404 e nJ7 : 11 m.kg
504 : 17 m.kg

P .. illt(-J in Fran ce

K 0 P PEL I N G

N1

Type PKSC 14

Type PKSC 12

Type PKSC 15

404

1

404 DA
Siuds het begin
404 U6D van de serie
404 LD
vanaf bet begin
van de serie tot nr .
4.979.999 (X» 85 ~tor)

J

404

D

404 C
~

sinds het begin
van de serie

404 U6
404 KP tot nr. 4.569.999
404 CKF tot nr. 4.593.999
404 LD

404 KF vanaf nr. 4.570.001
404 CKF vanaf nr. 4.594.001
( XC KF 2 lIlotor)

vanaf nr. 4.980.001
(XD88 motor)

KOPPE LI NGSPIAAT

Ferodo type 'Dentel'
Afmetingen van de voeringen
D - 215 mm
d - 145 mm

Tot de

8.1 t.3

1:~r~:::::rs:

I-

.!

I
i

-·--·---~1
4.976.443 I

404
- 4.104.575 404 LD 404 DA- 3.060.262 404 USD- 4.902.930 I
Koppe 1 ingsplaat
2054.15 nleuw l
nr. 2054.19 ru1I !
E
8,1 mm
e = 1,3 DID1
i
1
Deze koppelingsplaat kan gemonteerd
I
worden op vliegwlelen lIlet een diepte
van 25,9 mill. Door het magazijn wordt
echter aIleen een plaat geIeverd met
e
Imm; E = 8,1 rom

=

1,3

7.7 ±.3

i

I

=

404
404
404
404
404
404

2e. Montage
Vanaf de serienrs.:
4.104.576
404 DA ·KF
404 D C
sinds het
CKF
beg i n van 404 LD U6
de serie404 U6DL

;

3.060.263 .

4.600.001
4.976.444
4.902.931

II

I

Koppelingsplaat nr.:
_
I
2054.16 (nleu~)
2054.21 (ruB
E=7,7mm
e=lmm
Deze koppelingsplaat kan gemonteerd worden op vliegwielen
met een diepte van 25,5 mm

ON2

K0 P

~

ELI N G

VERWISSELBAARHEID
Koppelingsplaten-Zijn onderling niet verwisselbaar
Vliegwielen

-Zijn tesamen met de bijbehorende
plaat verwisselbaar

G

•

--F

__ . Jl_

k-~
. .

. '

koppeling~- '

REPARATIE
Bij een reparatie van een slippenda koppeling of ver~leten koppelingsplaat kan het gedeelte F v~
het vIiegwiel bijgewerkt worden op
een draaibank. Teneinde de koppelings-veerspanning niet te wijzigen
is het noodzakelijk de~elfde dikte,
metaal die van F afgedraaid wordt
ook bij G van het vliegwiel af te
draaien.Diepte!:,
1e montage Pa: 25,9+0,1m.m.
29 montage pc 25,5+0,1mm.

~

N.B.-Trillingen van d. koppeling: '

1e

montage
KOPPELINGSDRUKllGER VAN 404 BENZlNEMOTOR
steun van druklager
'' 'roeger van "Alpax". -Vanaf 404
nr.4069.051 is de s~e.up van gietijzer •
.

;-,

Druklagex:
..' Van grafiet met smeermogelijkhei ,
, " :(doe iedere 5000km 1em 3 motor" olie in de smeerIeip.ing boven
: ~p het koppelingsca~ter).
! '
', '

,

K 0 P PEL I N G
KOPPELINGSDRUKLAGER VAN 404 DIESEL1l0TOR
1. Montaae

Tot aan de 'ser1enummersl
404 LO - 4.975.287
404 U60 - 4.900.850

Montage van een kogeldruklager.

I

3

Omschrijving

N° P.O.

1-Kogeldruklagar zonder schuine kant
- van het grafietged.elte
2_Koppalingsvork van eo m.
:2-Carter

2034.09
2117.09
2102.46

2de Montage
Vanaf de serienummers:
404 LO - 4.975.288
404 U60 .4.900.851

a 4.976.798

a 4.903.649

Montage van een druklager van
grafiet.
Omschrijving

N° P.O.

· 1-0ruklager van grafiet met
- smeermogelijkheid
~-Koppelingsvork

2041.08
2117.09
2102.48

van 80 MM

.;,}-Carte!'

3de Montoge

Vanaf de serienummera:
404 LO .4.976.799
404 U60 .4.903.650

-

.

404 OJ. - 3.060.001/ debut
404 0 • 4.600.001 Ide serie

Montage van een kogeld.ruklager met
gewijzigde koppelingsvork en carter.
Omschrijving
1-Kogeldruklager met sc huine kant
. - . van

het grafietqadeelte

de 79 mm
..3~· Carter "wec lamoge$
)

Doorsnede
;a

. ~_'f.L

: t'OUI\. ...... te

~

2034.09
2117.11
2102.49

Toepassing van kogeldruklager op
404 Diesel
.
.
- Vervang het carterno.2102 .. 46 of
2102.48 door een carter 2102.49
of wijzig het volgens de schets
(verdie.ping van ¢ 24mm- Diepte
1 , 5.mm) •
. ...... ... __
Vervang de vork no.2117.09 door
een vork no.2117.11 van 79mm
hartafstand.
- Monteer een kogeldruklager met
echuine kant no.2034.09.

-- , ,---~---:----,.------------------:-------..,
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K 0 P PEL I B G
KOPPELINGSCARTER VAN 404 DIESELMOTOR

1eliontage
Tot aan de serienummers:
~4 LD - 4.975.}01
404 U6D - 4.900.891

Motoren voorz1en van het v11egwiels

NO.PD.0553.24 van 14 kg

1

Het carter heaft 3 u1tsteekaele
van 4,5 Mm. hoogte.

'2e Montage
Vanaf de serienummerSI
404 DA

) ' begin van

104 D ) de serie
404 LD - 4.975.302
404 U6D- 4.900.892
Motoren voorzien van het zware
vli e gwiel.

) 0533.25 )

No.PD. ) 0533.27 ) van 14,830 kg.
Het carterheeft 3 uitsteeksels
1 van 1 inIIl hoogte.

VERWISSEL13AARHEID
so

Het carter v.d. 2e montage kan in
plaata van , het, carter v.d. 1e montage gemonteerd worden.
Toepassing van het carter 1e montage in comhinatie met een zwaar ' .
v11e~iel van de 29 montage.
1o-Het carter moet uitgevoerd wor. · - ' , den tot een diameter van 286 mm.
overeen d1epte van 50 mm vanaf
het pakkingvlak.
"
2o-Vanaf deze diepte (50mm) moeten
-- de 3 uitsteeksels met een Bchuine kant van 25 0 afgedraaid worden.
'
(Deze bewerkingen moe ten op een
draaibank geschieden of bij afwezigheid h1ervan met behulp van een
draagbare slijpmachine.

;·'----------~------------·---------------------rtl~~~·~~~----~
K 0 P PEL I N G
1t6PPELINGSBEDIENING

-

N·5

.

. '

2ime Montage

LAGERING VAN DE VORKAS
1. Monto~

Vanaf het begin van de serie
Aandrukveer van york werd zonder
opvulring 1 gemonteerd.
2de Montage

Vanaf de 404 no.
4.124.559
lime Montag.

Opvulring 9 van 18x25x7 tussen
,koppelingscarter en aandrukveer.
3de Molttoge

Vanaf

serienummers;
• 4.157;275
404 L \
4~

404
404 J
• 4.505.456
I
404 KF
404 U6 Vanaf het
404 D ' · · van~f . het
404 LD r~(~~eV.d ..
404 C . begJ.n v.d. ·
404 CKF ." serie
404 U6D .

.!

I ·· .._ ·J-r·_-t"1-Vliegwielhuis
-l'-Vorkas '
'3 -Aandrukveer
Tan r11san

I-Bus

~-Ring

o-Rubberring
1-Sch.otelr1ng
. 8-Borgring
Vulatuk 18x27x7.

__!-:.

-Wordt de opvulring ~ weggelaten
-Wordt de as op gegrafiteerde
nylon bUSsen g.e lagerd.
-Word t tussen de ring .i"en : de
ring 1 een rubber ring gemonteerd.
-Is de boring in het carter
tegenover de koppelingsbediening
vergroot tot 18mm •
-Bij de 404J is aIleen het carter
gewijzigd.
KOPPELINGSVORKAS

..~~.: .. .

Vanaf .de serienumm..e rs:
404KF \
,. 4040 ' \
. .'
404
.' ~ 4.232.417
404 L
vanaf· he t
404 C
- 4.495.556
404
U6
.
b:f~i~v • d.
404 CKF • 4.590,273
404 LD
."

1

4~ 1I6D

. ;.

Wijziging van de vor~".8 om de
vervanging van de borgring !
door een TRUARC ring no.2121.11.
De borgringen en de assen zijn
onderling niet verw.i,EJse.J,baar • . ·

e'.,".

r---..-
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!

I

Vana! de serienummer"

_404

404 L
40,( LD
404 U6
404 U6D
.(04 U6A

·5.030.292
404 KF • 4.566.037
404 D
• 4.603.966
404 C
·4.497.543
404 CKF • 4.593.377

• 4.849.807
·4.978.744
·4.736.072
·4.907.760
• 1.923.027

II

is de koppelingsbediening versterkt door vergroting van de doorsnede
van de koppelingsbedieningen 2. Deze vergroting heeft de vervanging van
de v olgende onderdelen nodig gemaakt,

I

-Xoppelingsbedieningshefboom 1
-Bus ivan het sChakelmechaniame
-Rubberhoes .4.
-Lager 2 met bus 6
-Lagersteun 1
-Afdichting a

I

Bevestiging van de koppelingsbedienings-hefboom op de bedieningsas
door een bout Max125x35 in plaats van M7x100x30.
KOPPELING5BEDIENINGAS

1-Koppelingebedienings-hefboom
2-Koppelingsbedieningsas
i-Bus van schakelmechanisme
..4.-Rubberhoes

5-Lager van as
b"-Bus
l-Lagersteun
~-Afdichting

Afstelling: De bus 3 van het schakelmechanisme is 3mm langer geworden.
Daarom zijn de maten ~ en b nUl
8.-a< 162mm

14mm

a

I
I

---1-1 -

---I--

VERWIS5ELBAARHEID-

De onderdelen van de 2 montage zijn onderling niet verwisselbaar.

I

lOP PEL I N G
SPELINGSTELSTANG

N

Vanaf de serienummers:
404
404 SL
404 KF
404 D
404 C

.4.477.680
.4.473.360
• 4.571.800
• 4.601.500
·4.497.365

404
404
404
404
404

CKF .4.592.751
L
• 4.845.600
LD - 4.978.023
U6 - 4.730.800
U6D - 4.906.420

Montage van een gesmede stelstang ter verVanging
de g~bogen atelstang.
.,
'

. v~n

1. Montage

2de Montage

\ ....

:' i'
,
I

r------ICD

OMSCHRIJVING

r-----------------------------------------4------1.

Montage

2de ' Montage

l-Stelstang (links8 besturing)

2150.15

2150.24

l'-Stelstang (reohtse besturing)

2150.16

2150.23

l- Koppelingsbedienings-hefboom

2171.02

2171.02

2,-Ring

6948.21

6948.21

B,B.-De stelstangen Tan de 1e en 2e montage z1jn onderling verwisselbaar,

r~"-"

I~-.

~

~N8
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KOPPELINGSPEDAAL

."

I
1

I
I

I
j

,I·
II
I

Ii

'jI

I
! - - '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - ;_

I

I

~anaf

l

de serienummers:

'404

·4.218.973

404 C

. 4.495.490

404 U6
L
404

vanai' het '.
begin v.
404 U6D d.serie
404 LD

404 CKF - 4.590.185

i

vanaf het
begin v.
de serie
Het koppelingspedaal is 13mm
versteld teneinde een koppelingsspeling aan het pedaal van 30 a
35mm te verkrijgen.
Deze wijziging kan op wagens
van v66r de wijzigingsdatum toegepast worden door als volgt te
wark te gaanc
-Verwijder de geluiddempende cartons aan de linkerzijde.
-Draai de oontramoer 1 van de pedaalafstelling los. -Draai de rubberaanslag 2 ongeveer 2 omwentelingen in7
-Zet de contramoer 1 weer vast en
monteer de geluiddempende cartons.
-Stel de koppelingsspe~ing af op
30 8. 35~-----------_1
404 KF
404 D

_ _

,

j
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D 0 215 D MET

DIAF'~AGMA

EN HYDRAUTISCH BEDIBND _

OP ALIE TYPEN 404.
Vanef de serienummers:
404 (TW)
404 ("TH)
404 KF
404 C
4()4 C.KF
404 D
404/8 CON FORT

(TW) : 4 941 601
4041. '
: 5 085 001
(TH) : 6 826 001
404
L
: 5 415 001
: 4 986 701
404 LD
: 8 243 001
" :4774001
404 U6
: 4 670 201
:4917501
404:
.:U6. [), .
: 6801 501
,.
: 7 010 001
" 404 U8
: 4 629 001
: 7 040 001
: 6900 001(het begin van 404U,8D
de serie)
:
7 060001
404 lI10
: 7 080 001
404 U10n
.~

(het be gin van
de serie)

ZlJn alle 404ruit gerust met de niellwe vers'1ellin,:":sbak BA7 en €'veneens
met de koppeling FERO~O 21~ D rnpt diafrag~a en hydr8ulisch bediend ter
verv~nging va n de kJ<'lssieke nrukgroep PKSC 14 (404 carburateur en
dier-;el) of "rUk ~'TOP.:!, PKSC 15 (404 injectie). ,
Door de toep8sAin~ van deze nieuwe nydrau1iscti
de volgende onderdele~ gewijzi~d:

bediend~

koppeling zijn

V1iegwiel met een buiten diam eter van ?hO mm i.p.v. 273 mm op dE'
404 "henzine" en 273 ' mm Lp.v. 279 mm op de 404 diese1.

- Een starterkrans met een inwendige diameter ,ran 260 mm i.p.v. 2<;, mm
op rie 404 "bl?nzine fl en van 257 mm i.p.v. 25c; mm op de 404 die~el.
- De pe dB810phan ging heeft nie uwe peda l en en een bevestiging voor de
koppelingscilindor.
- Ret schutbord bevat een uitsparin::,'; s'1JeCitH.1 voor de pedaalophanr:inF,.

N.B.:
De koppeling FERODO 215 D ken niet worden gemonteerd op de oudere
404's, welke zijn uitgerust met de vers ~ e]J i npsb8k van het type C3.

404

. ,' .. B.$!:· .609/98

~'::;'~10

LANGSDOORSNEDE.
'.

.;~~

1- V1iegwie1huis.
2- Vliegwiel.
3- Koppelings p laat.
(a-drukp1aa t.
4- Drukgroep. (b-dekse1.
c-dia f ragmaveer.

•

~

2-

5- Koge1druk l a ger.
6- Ge1_idebus van dru k18 f er.
7- Koppe1in~svork.

8- Steunkogel van koppe1in gsvork.
9- Bedieningsci1inder met ont1uchtingsni ppe1 (d.) •
10- Borgrin gen voor het vasthouden
van de b edienin ~ scilinder in het
vliegwielhuis.

B.S. 609/98

404
OMSGHRIJVING.

De drukgroep van het type 215 D heeft
dia fra.gmaveer geplaatst tussen de drukplaat en het dekse l , welke gemonteerd
wordt op het vliegwiel.
De frictieplaat heert voeringen met een
diameter van l45x215 mm. Zij bestaat
verder uit een DENTEL schijf met schokbreker.

Het kogeldruklager schuift over een bus, welke door een borgrin~
v8stgehouden wordt op het v11e gwi elhuls.
De koppelingsvork, gesteund op een kogel wordt vastgehouden door
een veer.
De koppelingscilinder van 19 mm
heeft e en ingebouwd reservoir
en is vertika.al bevesti gd op de
steun van de pedalen.
Deze cil i nder is voorzien va n
een bodumventiel, wa arnoo!" in
de stand "gekoppeld" een druk
blijft bestasn in het circuft
en door deze druk wordt het
kogeldruklager tegen het diafragma gedruk t, zodat er. hier
g ee~ s p eling is tussen druklager en diafragmaveer.

De bedieningscilinder met een diameter van 28,6 mm., heeft een
ontluchtingsschroef, deze is bevestigd met twee borgveren op
het v]iegwielhuis.
ONDERHOUDS VOORSCHRIFT :

•

- Te g ebru~ken vloeistof: LOCKHEED 55.
- Controle van het niveau: elke 1.000 km •
Het niveau moet zich 3 mm onder de rand
van . het deksel bevinden.
- Verversen va.n de koppeli ngs vloei stof :
elke 20.000 km.

• 3-

B.S. 609/98
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DE NUMr'I'ERS VAN DE BET"ANGRI JKSTE NIEUWE OF GE'v'iIJZIGDE ONDERDELEN.

Omschrijving.

(40'+ benzine
Vliegwiel
404 diesel
Starterkrans (404 benzine
404 diesel
(404 benzine
Vliegwielhuis
404 diesel

lt04 met versn.b3k

C3.
0533.22
0533.27
053 4 .05
0534.06
2102.43
2102.49

404 met versn.bak
BA7.

0533.33
0533.34
0534.11
0534.12
2102.58
. 2102.59

Drukgroep:

.PKSC 14 (404 carburateur en diesel)
.PKSC 15 (404 injectie)
0215 D (aIle typen 404)

2003.57
2003.26
205 4 .21

Dr'lkgroep (ruil)
Druklager
(404 benzine
404 diesel

2041.11
2034.10

Geleidebu~ van kogeldruklager

404 benzine
( 404
Konp e lingsvork
diesel
Koppelingscilinder
' Bedieningscilinder
Toevoerleiding (linkse besturing)
Druksta~g van koppelingscilinder:
aIle t ypen uitITe~onderd de 404/8

213.7.09
2117.11

2086~03

2090.06

4524.14
2150.29

404/8
Steun van de pedalen: (linkse
besturing) :
A11 e typen behal ve de 404/8

4515.21

404/8

4'515.2:3
4515. 27

Koppe1ingspedaal (l inks e besturing)
teru ,~ trek1Teer va n koppeJ.inf~sped8al:
AIle typen uitgezon der d

2003."53
205 4 .38
2041.14
2041.14
1205.02
2117.14
2117.'15
2095.04

2127."20

404/8

2127.28

;::1 48.03
2148 .10

404/8
Remp edaa1 (linkee besturin g )
Alle t yp eD uitgezonderd 404/8

404/8

4.501.20

4 501 .29

4501. 33

VERWISSELBAARHEID:

De verschil l ende onderde1en van de beide montages , zijn onderling niet
verwisselbaar •

.. "'-- ~"

- 4 -

"
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Koppeling s bediening 404 e n 504Vanaf de se ri e nummer s :
404
404 U6
4 784 960
5 539 662
404 U6D
4 923 789
404 / 8
6 908 079
404 A (USA)
404 U6A ( USA)
1 936 1 7 5
8 351 425
4 649 073
404 U8
404 D
7 019 458
4 942 868
404 L ( TW)
404 U8D
7 0 46 883
404 L ( TH)
404 U10
6 853 919
7 077 708
4
124
992
404
U10D
7 083 864
LD
404
504 A 01 : 1 014 918
504 A 02 : 1 012 920
zijn de 404 en 504 modellen met de BA7 versnellingsbak voorzi e n van:
- een hoofdbedieningscilinder v a n de koppeling zonder overd r ukklep j e,
- een koppelingscilinder, waarin een veer gemonteerd is, die zorgt voor
het cons tante aanl i gge n van de drukring tege n de drukgroep.
Als gevolg hiervan i s bij de 404 de v loeistofleiding verlen g d
met 23 mm aan de zijde v a n zijn a~n s luiting op de hoofdbedie n i ngscilinder.
De wijziging is evene e n s in voorserie aangebracht op de St a tioncar en huifmodellen, wa arvan de nummer s in de volgende series vallen:
404 U6
van 4 783 917 tot 4 784 325
404 U8 : van 7 018 667 tot 7 018 960

•

N.B. De nieuwe koppelingscilinder met veer is om leveringsredene n op
enige 404 en 504 modellen g e monteerd waarvan de nummers lager zijn dan de
hierboven genoemde .
Onderlinge ve rwisselbaarheid
De hoofdbedieningscilinder zonder overdrukklepje van de 2e
montage - Ond.nr. 2095 . 08 ( 4 04) of 2095.07 ( 504) - moet beslist gemont eer d
worden tezamen met de nieuwe kopp e ling s cil i nder met veer -Ond.nr . 2086 . 0 4 .
De koppelingscilinde r van de 2e montage k a n eventueel ge mon t e e r d
worden ter ve rvanging van een cilinde r van de Ie montage - Ond.nr. 2086. 0 3.
Ret omgekeerde i s echter niet to e ge s taa n .
De vloeistofleidingen van de 4 04 met linkse of rechtse be st u ring
zijn onderling niet verwisselbaar en mo e ten met de bijbehQrende hoofd be dieningscilinder gemonteerd worden .
Deze wijziging heeft gee n enkele invloed op het ontluchten van
N . B .het koppeling sc ircuit .

B.S. 69'5
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IDENTIFICATIE VAN DE 2 MONT GES
2e Mon t a g e

Ie Montage
Ko p pel ing s cilinder 404 en

Omschrijvi ng
1 - Com pl ete

Ond . nr .

2086.03
2088.19

koppel in gs~ ilinder

2 - Cup

Omsc h r ij v i ng
1 - Complete koppel i ngse ili nde r

2 - Cup
3 - Veet'

Ond. nr .

2086 .04
2088.21
2088.22

Hoofd b e d iening s ci linde r e n vloe istofleiding 4 0 4

msch r l jv i ng

Ond.nr .

1 - Co mplete e ili nd er

2
3
4
5
6

_

Over dr ukklepje
Vee r van kle pj e
Kopere n r i ng
Se hr oef mo f
Vl oe i stofleidin g { l i nk se bes t .
r eehtse best.

2095.04
2098. 13
2098 .14
2098 .15

Omsc h r i jv i ng
1 - Comple t e e ili nde r
.
6 .- VI . t fl ' d ' g J li nkse bes t .

oe 1S

0

e 1 1n ] re ehtse bes t .

Ond . nr .

2095.08
2090.12
2090.13

2090.06
090 .07

Hoofdbe d ie nings i l i nde r 504

•
Omschrijving
1 - Com pl ete e i linder

2 - Ve er
3 - Overdrukklepje

- 2-

Ond . nr .

Ond . nr .

2095.05
4618 . 13
4615.11

- Compl e t e eil in de r
2 - Vee r

2095 .07
2098.01

3

V E R S N ELL I N G S B A K
UIT- EN INBOUWEN

02

N1

Maak achterste motorsteun los.
- Verwijder de 4 bevestigingsbouten van de kom der kruiskoppeling (laat de bak zakken
om de 2 bovenste bouten los
te draaien).
- Maak schokbrekers los van de
achterbrug (Nylstop-moeren).
- Maak de stabilisator los van
de linkerzijde van de achterbrug (2 bouten van 10).

- Til carrosserie aan achterzijde
op en verwijder de achterveren.
- Trek achterbrug naar achteren.
- zet een steun onder de motor.
- Verwijder de achterste motorsteun.
- Draai stang van hulpsteun vast
om het carter vrij te maken van
de stuurkolom.

- Verwijder de frictie-pedaalas.
- Verwijder de 3 Allen-beveatigingsbouten van het koppelingscarter (sleutel no. e.0202~ .
welke onmisbaar i8 voor de
bout aan de stuurzijde).
- neem

versnell~ngsbak

uit.

MONTAGE-VOORSCHRIFTEN
Ga in omgekeerde volgorde te werk.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN
- Alvorens de achterbrug aan te sluiten, moet men de bout van de voorste
traverse losdraaien om de bak goed te oentreren.
- Monteer de steun onder het koppelingscarter om de montage van de achterste steun te vergemakkelijken.
-Vernieuw de Nylstop-moeren voor bevestiging van de aChterschokbrekera.

V E R S N ELL I N G S B A K C,
DE- EN MONTAGE
DEKONTAGE
Het is n:oodzak'e }iJk, 4at men besohikt over de ger.~ed~chapskistjes
8.0301W 8.0302 en over,.. .de bok
8.0304.

' '

"
~

-

::':, .; ....,

' 1 - vei'wijder de n1veaustop 1 en de

aftapstop 2. Bak geheel lateD: ",
leeglopen.-

~'2-

2-

plaats de bak op de daarvoor ' ..
bestemde montagebok.
....
verw1jder het v11egwielhuis
door
A.
.
.., middel van
.. . .., . sleutel
..

.! - verwijder deksel van

-

V:9.i~,nel- .:

lingsbak.

1 -

./'

.. .

",

,' . ~ ,

.. .
schakel twee versnellingen in,
4e en achteruit.
:.~.,:"" "

6 - verwijder de ' Allen-bout van ~e
"cardankoppeling met behulp ,vain
verlengstuk!.

.1..~

. ,,"

verwijder .cardankop~ng • . .;~-.
8 - v~r.:fjd~r-"de-'-bc)rgbout van de '
- " a~drijving van de KM-teller·sna.8r;""eveneens de aandrijving
' ~7 ' van de-~kM ...·t ellersnaar met
trekker Q..
:~."

.2.

~

.

• . .... J •

•

•_ ~

_

bij wagens. welke zijn voo*~-"
zien van .~.~en ,:..J.aeger-koppe~-4'hg,
de governor deaonteren.
./::

jir.

t

-,:::-:

-..

:~::rA'
~~

10- deIllonteer de 6.~:m-6~· ren met on-

derlegplaatjas van het achter.carter (sleutel van 14 mm) •

.11•

verwijder, het achtercarter met
trekker D, ~.~J:";~, .~,~_,.;!>ron,-,,~:Q. ,
schijf tU8sen lager en pakking.

V E R S N ELL I N G S B A K C;
DE- EN MONTAGE

-

N3

.'

/'

de worm van de &an-12- verwijder
drijving van de KM-teller met
de shims •

.12-

verwijder de borgbout van de
as van de versnellingsvork
achteruit •

.1i- verwijder de as, het hulptand-

wiel achteruit en zijn schijfjes.

12.-

~

verwijder de assen T.a.n de versnellingsvorken en hat atel
verane.111ngsvorken • .'

15- monteer de Tork ;A, waarmede
men de 1e versneTIing ingeschakeld houdt.

11- men overtuige zich dat de 4e
versnelling ingeschakeld blijft
met be4Ulp van trekker ; C
trekt 'men het ensemble priseas met zijn lager, schijf,
segment en moer uit, verwijder
trekker; C.

12.-

monteer plaat ~ voorzien van
sleutel ~t waarbij men het
tandwiel van de 4e versnelling
ingeschakeld houdt. ,
Schakel ook 2e versnelling in.
20- draai moer van de tandwielen
van de hoofdas ,los met sleutel il..
21- draai los · en verwi'jder de moer
van het tandwiel 1e versnelling op de secondaire as.
22- verwijder plaat 1, sleute~ ~
en de moer van de hoofdas,
vervolgens york 1!.

•

...... • . • , .. . _ _ .. _
~

_ ' , " ·,.,w. _ .. _

V E R S N ELL I N G S B A K C2
DE- EN MONTAGE

Verwijder tandwiel 1e versnelling en zijn synohromesh.
24- Tik met e,e n houten hamer de
hoofdas near achteren en houd
tandwiel 4e versuel11ng logesohakeld, vang geleidelijk,
naar gelang ze .vrij komen,op:
synchromesh 4e, ooon van deze
synchromesh, tandwiel 3e en
zijn bus, synchromesh 2e en 3e
en zijn naaf, alamede tandwiel 2e.
De as komt naar buiten met de
bus, tandwj,.~l 2e, middelste
'i ager en de coon van de synchromesh 1e versnelling.

~-

Verwijder borgring van aohtera te lager van de seoondaire
a s door middel van tang J.
Druk daze as naar achteren teneinde het lager vrij te maken.
26- T.r ek me t behulp van trekker )[
en tussenstuk N hetachterste
lager van de as.
. , ,

I
I

-

I:

II-

; "

•

pruk de 'secondaire as weer
naar achteren om het voorste
lager vrij te maken en het ensemble uit te nemen.

Veranellingshefboolll '
In geva~ van demontage van deze hefboom is het noodzakelijk
de stand van de onderste he~
boom te merken op de groeven,
na de aanhaalmoer te hebben
verwijderd.
Een verkeerde stand kan nadelig
zijn voor het in- en uitscha.kel en der versnellingen. De hoek
tussen de 2 hefbomen (bovenste
en onderste) moet ongeveer 59 0
bedragen. De bovenste hefboom
naar achteren gerioht parallel
aan 'de as van de bak en de onderste hefboom met 59 0 opening
naar buiten gericht.

V E R S N ELL I N G S B A K C)
DE- EN MONTAGE

DE)(ONTAGE

PRISE-AS

1-

Houdt de prise-as op z1jn plaats
door tandwiel ~ van de 4e.

£-

Ontzeker en verwijder de moer
van het lager (linkse draad,
sleutel Q).
!fa de zekering te hebben verwijderd, trekt men het lager uit
met behulp van trekker !.
Bewaar de tussenlegsohijf b.

1-

HOOFDAS
1- Verwijder de bus van het tand- _iel 2e versnelling.
2- Verwijder de borgpen

~.

2- Met behulp van trekker ! met
zijn hulpstukjes i! het lager
verwijderen.
~-

Verwijder de coon van de synchromesh 1e versnelling.

SECONDAIRE AS
1-

Plaats de as in de bankschroef ter hoogte van de 28 versnelling.
Versnellingsbakken gemerkt A en B

•

l-Ontzeker en verwijder de voorste
bevestigingsmoer •
i-Verwijder he,t lager en hulptandwiel 3e door met behulp van een
pers het hulptandwiel 2e af te
persen.

Veranellingabakken gemerkt C
2-Verwijder de zekering
- het onderlegplaatje en het lager

-~ I'~!. '_~-~-""'-------------------------------'

e

V E R S N ELL I N G S B A K C3

N6

DE- EN MONTAGE

MONTAGE
.'

:,

GEREEDllAXEN VAN DE ONDERDELEN··
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

AIle delen moeten absoluut zuiver zijn.
De smer1ng der delen geschiedt
geleidelijk bij de montage.
Voorberelding

1,g,1-

Monteer de schli!, het lager, met de groef naar
bulten ger1cht, daarna de moer; aanhaalkopp'el 6
Zeker de moer in de groer.

mkg.

..

)(onteer de borg in de groef van het lager.
••

- ....

a8

"

. -~ ,

.. .. _•. ,

..1.,......... ..

~.,

---------------------------~------------I

HOOFDAS

1- "Monteer de coon van de synchromesh 1e.
,g,- )(onteer het m1ddelste lager, hatwelk steunt op de.coon van de synchromesh, met behulp van trekker M.
Let er op dat het gat voor de borgpen geheel
vrij is.
Plaats deze borgpen.
1- )(onteer de bus met de uitholling over de pen.

.:,

1"'

•• :

.''',

SECONDAIRE AS

Versnell.bakken gemerkt

~

en B.

1- Monteer met behulp van een

•
,g,-

t

pers, het tandwlel 3e en het
voorste lager op hulpas 2e.
Plaats en zeker de moer,
aanhaalkoppel 6 a 7 mkg.

Versnell.bakken gemerkt c.
1- )(onteer met behulp
van een pers het voorste
lager.
-.
~-

Mon.t eer de schijf en de
borgring·.

IU'•• _ _ _ _ _ _ _ _. . . . ._ _. . . . . . .
· .-_ _ _ _ _- ' -_ _ _ _ _ _ _ _. . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . .

V E R S N ELL I N G S B A K C3
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N7
VERVANGING VAN BET ACHTERSTE
LAGER IN BET ACHTERCARTER

Verwijder:-oliekeerring a
-borgring van het lager b
-opvulschijf c
-lager d (met-behulp van
een stater).
Bij montage moet men de dikte i
van de vereiste shim vasts tellen, welke nodig is om he~
achterste lager op zijn plaats
te houden, zonder lengtespeling.
Deze shim wordt geplaatst tUBsen het lager en de borgring. ··
Shims zijn verkrijgbaar in 3
diktes: 1 t 90- 2- 2,10 mm.
~- Konteer hiertoe het nieuwe lager zonder shim maar met de
borgring.
2- Monteer trekker D en zijn hulpstuk om het lager tegen het carter te houden.
i- Plaats kaliber ~ op het lager
en kaliber PZ op de bovenzijde
van bet carter. Breng de meetstift in contact met het kaliber
en blokkeer deze stift.
(hoogste stand van het lager).

i- Verwijder kaliber PZ en kaliber

QZ, vervolgens trekker D en
1le·t bulpstukje. Breng met bebulp

van een stoter, het lager in
zijn diepste stand (tegen de
bOl'gring) •
2- Montaer kaliber ~ en PZ zonder
aan de meetstift te raken. De
afstand tU8sen beide is gelijk
aan de dikte van de shim, welke
geplaatst dient te worden tussen
lager en borgring.
6- Breng het lager weer tegen de
rand van zijn ligplaats in het
carter, verwijder de borgring,
breng de vastgestelde shim op
zijn plaats en monteer de borgring weer.
1- Monteer de oliekeerring na deze
econtroleerd. te bobben.

N8

V E R S N ELL I N G S B A K C,
DE- EN MONTAGE

MONTAGE

1- Breng de secondai re as in het
carter, het voorste lager i n
zijn l1gplaats (met een houten
hamer) •
~- Ket~e tang J maakt men de borg-

ring, van het achterste lager los
en monteert dit met de groef
naar buiten gericht, door het
aan tedrUkken met behulpvan
trekker }It de bak staande en het
voorste gedeelte van de secun daire as steunend op een bloke
Men overtu1ge zich dat de borgring goed in de groef van het
lager I1gt.

1-

i-

Monteer het tandwiel 18 op de
spiebanenvan de secondaire as.
Houdt dit op zijn plaats door
tijdelijk een nieUW6 moar aan
te brengen en met de 'hand aan
te draa1en.
Monteer de hoofdas van achteren
af. Monteer in volgordec tandw1el 2e at de synchromesh 28 en
)e en z1jn naai b, het tandwiel
3e en zijn -bus c-; de oonus ". en
de synohromesh
4e.
Druk de as zover dat het mi ddelste lager goed op zijn plaats
ligt. Houd dit e n ~e ~ble, door
t1jdelijk een nieuwe moer handvas t aan te draaien, op zijn
plaats.

e

2,- Monteer plaat l! en sleutel 2]. •

... .--..~-~ ---------,@

6- Montaer het tandwiel 1e en
achte:ruit. Plaats york 2,!, die
de 1e ing.e sohakeld houdt.

1~. ,'

•

", '

Schakel 2e versnelling in.
Draai moer van tandwiel 1e op
de secundaire as vast, 6 a 7mkg
zorgvuldig zekeren in twee
groeven.
Draai de moer van de hoofdas
vast, met sleutel ~t 2 A ;mkg.

V E R S N ELL I N G S B A K 0;
DE- EN MONTAGE

~-

Controleer met behulp van voelermaten de speling tUBsen de
2e en de rand van zijn bus, die
moet zijn 0,; A 0,6 mm, alsmeda
de speling tUBsen tandwiel ;e
en het tandwiel 4e (dezelfde
speling).

10-Als de spelingen juist zijn,
verwijdert ~en sleutel ~ tot
de moer van de hoofdas vrij is
en zekert men deze moer in de
2 tegenoverliggende groeven
met een doarslag i!.

"--../'
C.L.;

,

ll-Verwijder plaat 1, sleutel ~
en de york i!. "
12-Monteer de prise-as, waarbij
-- het lager "voorzien is van zijn
borgring. Tik met bahulp van
e en houten hamer het geheel op
zijn plaats tot de borgring
goed aanligt.
12-Monteer kaliber 2! en bevestig
dit boven aan de voorzijde van
de bak met 2 moaren. Wanneer
aIle versnellingen vrij staan,
moe t de york van het kaliber
glijden in de synohromesh, en
de coon van het tandwiel 2e
moet er op steunen ala de bak
vertikaal wordt gezet.

V E R S N ELL I N G S B A K C}

"

N10

DE- EN MONTAGE

1!-Leg het koppe11ngsoarter plat
op de bank, plaats de bak er
vert1kaal op na vooraf tussen
het oarter en de bak een houten
blokje (~) te hebben gelegd van
20 mm d1kte aan elke kant van
de hoofdas.
j2-Men overtuige zich dat de coon
van de synchromesh 2e goeu
draagt op het kaliber .2..1! en
monteert de worm vande kilometerteller op de hoofda.6 .
16-Plaats kaliber PZ en zet dit
- vast
l\",\, •• , -: --:"- .. ~
\, M' ~
Plaats kaliber ~ op de acht erzijde van het versnellingsbakcarter en breng de meetstift
in contact met het kEiUb.eJ:"e
",0+

I-------------------....;,--t--..;..;...-----~-.;....;......;..;.;..;;.;,....;;;.......;.-..:..-

ll-

Terwijl het achtercarter vall
de bak rust op zijn a.chterkant,
plaatst men kaliber Q.Z op het
lager en kalibar PZ op het vlak
van het carter. --

I
~

I
I

,
;
I
~

~
~

!
~

t

. ,;
n

I

I
i

De afstand tUBsen meets tift en ~
kaliber 9.! gee:f:t de dikte aan
I
van de te plaa ts~n shima t lls s en !
het achters.
t e l;ager en de worm ~
.
van de kilometerteller .om e en
~
correcte afstelling te verkrij- i~
gen.
~

.

~

f
~

j

•

j!-Plaat. de vastg•• telde shims b.
l2.-Montep.r );"' +. + ..... '1 ",..t " , ~ ... ",+..,._,.~-+
zijn opsluitsohijfjes t zijn 8.8 9
blokkeer deze met de bout o.
Let bij de montage op de p~aat sing van de opslu1tringen, met
de puntjes aan de ka.nt van het
tandwiel.

I
i
I
~
~

II

~-'-~-~I"----~-- -----!'----....------:---~-.,.-~' - ~-~--------.
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V E R S N ELL I N G S B A K C2
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EQ-Plaats de bak horizontaal op
de bok en verwijder kaliber j!.
De assen moeten met de hand
vri j te draaien zijn.
l1-Plaats het stel vorken en hun
aesen.
22-Monteer koppelingscarter met een
-- pakking van geolied papier.
ll-Controlaer of de centreerbussen
op hun plaats zitten en wel op
de achterkant van het carter
van de versnellingsbak.

1!-Monteer met vloeibare pakking
het achterste oarter met behulp
van trekker D voorzien van ~ijn
hulpatuk en draai de moeren aan,
1,75 A 2L5 mkg. Verwijder tr&kker D.
~-Monteer de kruiskoppelin,g zon- ;
dar de bronzen ring te vergeten.
26-Sohakel 2 versnellingen in en
-- draai de bout Allen van de
kruiskoppeling vast met 7 mkg.
Borg deze zorgvuldig.
~-Zet de vers~ellingen vrij, monteer de kilometerteller-aandrijving en eventueel de Governor
(oentrifugaal sOhake l aar) op
de wagens met Jaeger koppeling.

28-Monteer met vloeibare pakk1ng
-- het versnellingsbakdeksel met
zijn pakking.
~-Alvoren s de bak te monteren op
de wagen, probeert men alle
versnellingen die vrij moe ten
draaien.
lQ-Vul olie tot niveau.
Inhoua, 1,250 li ter •

._ _ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... 595

DEMONTAGE, MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE
VERSNELLINGSBAKKEN C2 EN 03
203c - 40,B en afgeleide modellen - 404

N12

GEREEDSCHAP VOOR DE VERSNELLINGSBAKKEN C2 en C3
GEREEDSCRAPSKOFFER No. 8.0301 W

Kalibflt' QZ
"~3 .:i O. 2
.~ 1'± 0,2
BENAMING VAN RET GEREEDSCRAP IN KOFFER 8.0301
BOK
A -Sleutel voor demontage van koppelingscarter
B -Verlengstuk
C -Trekker voor tandwieltje KM-teller-aandrijving
D -Trekker carter overdrive '
E -Sleutel voor moer tandwiel 4e
F -Steunplaat voor lager primaire as
Q. -Sleutel voor moer pri.maire as
1! -Steunplaat voor middelste lager
I -Vork (dikte ;,5mm)
J -Tang voor borgringen
! -Trekker lager primaire as
1 -Centreerplaat primaire as
M -Trekker middelste lager (beschermrand
AANVULLING No.80302
aan binnenzijde)
AO,
B en afgeleide modellen-404
! -Tussenstuk achterlager
~-Blokkeervork voor eynchro 18
o -Kaliber lager primaire as
~!-Kaliber voor eynchro 2e
P -Dieptekaliber achterste lager
~-Trekker primaire as
~ -Dieptekaliber achterste lager
3.D-Sleutel 32 mm
R -Kaliber synchromesh 2e-3e (35,6mm)
3:E.Halve ring v.trekker middelste
..§. -Speciale aleutel 32 mm
! -Halve ringen voor trekker tandwiel 4e --- lager ~-doorslag Toor
van
de
moeren.
'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _zekeren
____
__
__
_ _ _ _ _ _......

i. p. -i.

-
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VERSIIELLINGSBAK
~ANDWIELEN-WIJZIGING V.D. OVERBRENGINGSVERHOUDINGEN

Ie
Typen - serienummers

Identifieatie

2de
3· de

".de
ACHTERUIT

Gewijzigde onderdelen

19

l~ x 18
27 x 28
19 x 23
27 x 23

404 - 4.036.783
404 J . 4.501.763

Nn P.O.

2370.21

Secondaire as
2e
I Hulptandwiel
3e
I Tandwiel
Tandwiel 2e

Vanaf de letter B voorafgaand aan
het nummer van de bak

23 x 16
32 x 46

0,245

=0 452

0,250

x 18;::: 0 446
x 29 '
23 x 27 ::: 0 693
32 x 28
'
23

'

32

0,704

=!

pris. dttecte

=1

23 x 16~= 0231
32 x 27 x 46
'

19 x 16 X 25 :::: 0,227
27 x 27 x 46

Hulptandwiel 3e

I

=:

prise directe

2301.19

I

x 16

27 x 46

Prise as

'I!

j

Vanaf de serienummersf

.4.036.782
·4.501.762

Letter A voorafgaand aan hat
nummor van de bak

Ie

Overbrengingsverhouding

2de Montage
'tlange vertand.ing"

Monto9.

Tot &an de serienummers:
404
404

N13

Aanta! Druktanden hoek

N° P.O.

I

Aantal
tanden

Drukhoek :

19

200

2301.20

23

160 30

2370.2.3

32
27

160 30
16° 30

27

200

23

200

2371.07

18

20°

2371.08

18

200

2335.01

23

200

2335.02

28

160 30

2337.14

28

200

2337.15

29

200

I

· I~
· ------~---~~~-~--~-~

I VERWISSELBAARHEID

-De tandwielen zijn niet afzonderlijk verwisselbaar.
Het genele atel tandwielen tesamen is verwisselbaar, maar de verschillende
overbrengingsverhoudingen worden aldus enigszins g~Yijzigd.

I&jl

V E R S BEL LIN G S B A K
SECONDAIRE AS

N14

1e Montage
Tot aan de serienummers:
404 • 4.087.019
404 J • 4.503.356

Secondaire as in 2 gedeelten
Identificatie
,- .

\ Merkt ~A - 2370.21
I Merkt.B - 2370.23
.3.-5eco ndaire as 2.

Versnellingsbakken gemerkt A en B
(lang getand)

\ Merkt.A - 2371.07
! Merkt .8 . 2371.08
23n.02

3-Moer

4

~

2de Montage

I
I

Vana! de serienummersl

1---'-- - - j - -

404 • 4.087.020
404 J • 4.503.357

Secondaire as uit 'en stuk
Voorste lager geborgd door een
borgring.
Identificatie .
Vana! de versnellingsbakken ge ..
merkt £.

i-As en tandwiel uit 4$4$n stuk

2371.09

2,- Drukring ' ..-.-. .. '

2374.15

,§,-Borgring

23n.04

•

VERWISSELBAARHEID- De 8econdaire a8 met tandwiel uit "n stuk kan
gemonteerd worden in de versnellingsbakken gemerkt B· (lang getand).
"

.

.

-

V E R S N ELL I N G S B A K
TANDWIEL 1e-ACHTERUIT-SECONDAlRE AS-ACHTERUIT TANDW!EL

N15

8

Vanaf de serienummere:
404
404
404
. 404
404
404

J
KF
0
C
CKF

~ 4.449.375
.4.528.712
- 4.560.009
.4.600.732
.4.497.277
.4.592.537

404 L

.4.842.93?

404 U6

- 4.726.615

404 LD - 4.977.972
404 U60 .4.905.912

Het schuiftandwie1 18 en achteruit, de secondaire as en het achteruittandwiel hebben tanden die 0,43 mm ' hoger zijn geworden en 1 Mm. breder.
Tengevo1ge hiervan is het achtercarter gewijzigd, evena1s de eohakelvork
1e en achteruit en de vorkassen •

. ·OMsCHRIJVING
1-Synchromesh 1e gemonteerd bestaat uit:
- a-schuiftandwi e1 1e en achteruit
b-synchromeshring 1e
c-centreer plaatje voor de ring
2-Tandwiel 1e en achteruit
6 12-HulPtandwie1 achteruit
,i-Achtercarter
2-Schake1vorkassen
b-Schake1vork 1e en achteruit

1. Montage

2de

Montage

2345.01

2343.04
2344.15
2345.02

2346.01
2370.22

2346.05.
2370.24

2343.03
2344.14

2381 .11

2381.12

2207.07

2207.09
2546.12

2546.11
2553.13·

2553.14·

schakelvork 1. en ach te ruit no.PO.2553. 13 i s gemo nt eard va naf Apri l 1962 waarmede de york no.PO.2553.12
vervange" ia.

M De

VERWISSELBAARHEID-Is mogelijk op voorwaarde dat a11e gewijzigde onderde1en

vervangen worden.

•

V E R S N ELL I N G S B A K
HOOFDAS-BEVESTIGING V.D. KRUISKOPPELING

N10

2de

1. Montage
"

Tot aan de seri enummers:
404
404
404
404
404
504

SL
J
KF
C
CKF

- 4.348.099
.4.350.977
- 4.526.365
.4.553.461
.4.495.980
.4.591.233

Montoge

"

.4.832.250

404 L

404
404
404
404

Vanaf de serienummers:

LD .4.976.351
U6 .4.713.296
U6D - 4.902.770
DA • 3.060.206
"

"

"

404
404
404
404
404
404

·4.348.100
.4.350.978
·4.526.366
..I
KF ·4.553.462
.4.495.981
C
CKF .4.591.234
SL

404
404
404
404
404

L
LD
U6
U6D
DA (Taxis)

.4.823.251
- 4.976.352
.4.713.297
.4.902.771
• 3.060.207

Bevestiging van de kruiskoppe "li~g van
de transmissie-as d.m.v. een schroefg~t van ¢ 12,-spoed 150

Bavestiging van de"' kruii;lkoppeling van
de transmissie-as d.m.v. een schroefgat van ¢ 10, spoed 150

Bevestigingsbout "van de kruiskoppeling

Bevestigingsbout van de kruiskoppeling

,De 1e maal aantrekken met 5.5 mkg.
De 1e maal aantrekken met 7 mkg.
• Defi nitief aantrekken met 1 a 1,5 mkg. Definitief aantrekken met 1 1 1,5 mkg •
te voorkomen
vet.
aan met
en
&an

.
' ,"

V E R S N ELL I N G S B A K
V.D. AANDRIJFTANDWIELEN V.D.KILOMETERTELLER

~VERZICHT

N178

'lan taT - i Tand wi el-r--J...---...o.f
draadgangen: 'Aantal
Modul.
v.d.worm
~anden

404 Sedan
404

')

404 J

1

404 KF

,
I

Vanaf

t

,-

I

--

404

I
I

vanafno. 4495.013
tot aan no.4495.219
tot aan nummer
CKF I
I 4.590.0S1

[
404 C

Ii

I _.
I~
,

I

I

8

16

O/RS

8

17

0,75

B

18

0,75

8

19

0,75

8

17

0,75

tot san nummer

} 4.495.012

t
'

i

0,75

~

404 C

I

17

Cabriolet en Coupd

~04

I

I

8

4040

I

I

het begin van de serie

en vanaf nummer
4.495.280

\Vanaf nUmmer

404 CKF \

( 4.590.052

Afg~leide modellen 404 ui tgerust
met banden 18~ x }80
Tot aan de nummers:

404 L

. 4.833.469

404 LD

• 4.976.539

404 U6

• 4:715.063

404 U60 • 4.903.141 '. ,._.,--_ __

modellen 404 uitgerust
met banden 165 x 380
Af5eleide modellen 404 uitgerust
met banden 185 x 380
Vana! de nummersl

Af~el ~ide

I

404
404
404
404

L

• 4.933.470

U6 .. 4.715.064
U6D • 4.903. 142

lD

404 lD

".

- vanaf no. 4.976.540 t ot aan 00.4.979.999
•

vanaf no. 4.980.001

,De wormwielen en tandwielen met een verschillende mo' dule zijn niet verwisselbaar.

·eN18'

V E R S N ELL I N G S B A K
SCRAKELMECRANISKE

DEKSEL VAN DE VERSNELLINGSBAK
1d. Montage

1. Montage

11- Schakelseleetor zonder schuine kanten
I

Tot aan de aerienummers:
404
404 J
404 C
404 CKF

.4.226.937
• 4.506.567
• 4.495.521
.4.590.216

404 U6

.4.700.379

404 U60 • 4.900.027

2- Deksel zonder vergrendeling van het

dode punt
Tot aan de serienummers:
404
404 J
404 KF
404 C
404 CKF

404 OA
404 L
404 LO
404 U6
404 U6D

·4.348.099

.4.526.365
- 4.553.387
·4.495.980

.4.591.233

·3.060.192
• 4.832.250

·4.976.295
.4.713.296
·4.902.719

2- Schakelselector met aehuine kanten
Vanaf de serienummers:
404
404
404
404
404

J
KF

• 4.226.938
• 4.506.568

·4.550.052
• 4.495.522
CKF • 4.590.217

C

404 l

. 4.825.001

404 LO .4.975.001

404 U6 .4.700.380
404 U60 • 4.900.028

2- Deksel met vergrendeling van het

dode punt
Vanaf de serienummers:
404
404 J
404 KF

.4.348.100

.4.526.366
. 4.553.388

404 C
.4.495.981
404 CKF • 4.591.234

404
404
404
404
404

DA • 3.060.193
L
. 4.832.251
LO • 4.976.296
U6 • 4.713.297
U60 .4.902.720

De com~lete deksels (dus met de onderdelen 1 en 2)zijn
onder11ng verwisselbaar.

~ _________________________VE
__R_SNE
__L_L_I~N~GS_~~
. _._D_EL______~____~~________-4

I

lde Montage

1. Montage

Tot aan de serienummers:

Vanaf de serienummers:

404

.4.210. 185
404 J
.4.525.859
404 C
• 4.495.392
404 CKF - 4.590.086

404
404 J

- 4.210.186
• 4.525.860

·4.495.393
404 C
404 CKF • 4.590.087

•

404 KF • 4.550.052
L .4.825.001

404
404
404
404

LD ·4.975.001
U6 .4.700.001
U6D • 4.900.001

Handel

I

II

N0 P D \ 2401.31

..

1 2401.32/33 (404 J)

·

N0 PO \ 2401.43

. . ( 2401.44/45 (404 J)

SChroefveer van het schakelmechanisme:
3chroefveer van net schakelmechanisme
-13 wi~dingen¢ draad-1,6mm, Fl.e.Xibili tei t versterkt
-11 windingen ¢ draad..
10 DUD/1kg.
.
. . 1 ,8mm, Flexibilite.it: 6 mm/1kg.
No . PD. 2418.04
.
Vo.PD. 2418 05
De handels en veren zijn onderling ver.isselbaar. ·
•

t

V E R S N ELL I N G S B A K
SCHAKELMECHANISME

N19

SCRAKELVORKEN
1e Montage-Tot aan de serianummers:404

.4.193.316
404 J • 4.505.993
404 C • 4.495.208

York 1e/achtaruit

N° P.O . 2553.12
2e

York 4e

N° P.O. 2554.13

N° P .D. 2555.07

Montage-Vanaf de serienummersz
404
.4. 193.317 a 4.449.374
404 J
· 4.505.994 a 4.528.711
404 KF .4.550.052
·4.495.209
404 C
404 CKF • 4.590.001

N° P.D. 2553.13

3de

York 2e/3e

(,

a

a

404 D

.4.600.001

404 L .4.825.001
404 LD .4.975.001
404 U6 .4.700.001

4.560.008
4.497.276
4.592.536

404 U6D .4.900 .001

N° P .D. 2554.15

a 4.600.731
a 4.842.931
a 4.9n.971
a 4.726.614
(,

4.905.911

N° P .D. 2555.08

Montage

Gavolg v.d. wijziging van het tandwiel 1e/achteruit
en van het achtercartar ( zie pag.15).
Vork 1e/achteruit
Met 1 mm ver lengd
No. P .D. 2553.14

Yorken 2e/3e en 4e gelijk aan di e v . d. 2e montage

- Schakelvorkassen: me t 1 mm verlengdo.

T ~ 270 .~ . P
..v
. . 269m
m.

.LIla

VERWISSELBAARHE!DDe schakelvorken 1e/achteruit en 4e van de 1e montage kunnen
vervangen worden door die van de 2e montage .
De 8chakelvork 2e/3e van de 2e montage kan niet gemonteerd worden
met de vorken 1e/achteru1t en 4e van de 1$ montage.
De schakelvorken 1e/achterui t en vorkasse.u.va:l de 2e en 3e montage
zijn onderling niet verwisselbaar.

•

V E R S N ELL I N G S B A K
SCHAKELMECRANISME
ONDERSTE BEDIENINGSHANDEL-SCRAKELSTANGETJE
1.

, 2 de

Montage

Tot aan de serienummers:
404
404
404
404
404

404 L - ·4.826.915

- 4.300.583
·4.525.731
KF .4.550.906
C
- 4.495.784
CKF - 4.590.814

J

404 LD ·4.975.292
404 U6 . 4.704.339
404 U6D " 4.900 .882

Onderate bedieningshandel

I

2416.05· (0 a G)
N° P.O. I\ 2416.06
(DoD)

I

Schakelstanget je

I

r

I

II

Vanaf de serienummer R:
404
404 J
404 KF
404 C
404 CKF

- 4.300.584
.4.525.732
- 4.550.907
- 4.495.785
. 4.590.815

404 L

• 4.826.916
. .

404 LD .4.975.293
404 U6 ·4.704.340
404 U6D - 4.900.883

Onderste bedieningshandel

2416.07 (0
No P. D. ~I 2416.08
(0

a G)
a D)

Schakels t anget j e

-1

ns

~
~.~.m

II
Ij_.-

fe10ntage .

"

N° P .O. 244 4.1 7

VERWI::~L:~:~~D:nderste

be dieni ngshandel en 8chakelstangetje van de
be ide i ontages 1s onderl i ng verwis s elbaar. behalve op de 404'8 die
ouder zijn dan de eerienummers:
.

iQ! - 4. 262. 349
iQ!l - 4.525.038 .
di.e geen tussenstuk van 18 mm onder de . etuurkolom hebben en u i tgerust
zijn met een schakelstangetje van 100 rom (zie groep 7).

,' "

i
I

L__
'· _ _~~_________---'

e

Copie Mg. P.O.
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APRES· VENTE

29
Septe mbre 1965

3 - V E R S N ELL I N G S B A K C3

SYNCHROMESH 2e EN 3e: ALLE TYPEN 403 EN 404

Vana:f

de serienummers:

.5 .061.838
·5 .198.481
. 5 .197. 887
.4 .536.093
404 SL.J
· 4-.536 .070
· 4 .589.31 6
404 KF
404 SL .KF .4 .589.242
. 4.611 .940
4040
.4.498 .685
404 C
404 C.KF ' . 4.596 ~ 772
404
404
404
404

(Tw )
(Th)
SL
J

404 L (Tw)
404 L (Th)

404 L Break
404 LO
404 U6
404 U6A (USA)
404 U60

403 B

·4 .896 .007
· 4. 865.964
.4.865 .684
.4.981'.753

403

. 4.750.937
. 1.925.994
. 4. 911. 210

403
403
403

·2.665.386
. 3.367.248
·3.367.640
Confort II Exporh • 2.665.453
· 3.081.338
BDA/C
.2.691.2:,9
B8
·3.11 2.01 5
BBO

403 B7
403 B7j Confort

i s de ¢ van de synchromesh 2e en ;e met 8,5mm vergroot teneinde het
i nschakelen van de 2e en 3e ve r snelling, speciaal bij koude motor, te
v e rge~akkelijke n .

Door de montage van deze ni euwe synchromesh werd het noodzakelijk
om de tandwielen 2e en 38, de secondair e as en de vork 2e en 3e te vervangen.
De versnell i ngsbakken C3 die
voorzien zijn van dezegewijzigde
onderdelen, zijn gemakkelijk van
buiten a! t e he rkennen, daar hun
nummer, dat cp een ui tsteeksel l inks- .
boven van het achtercar t er staat, ho.
ger moet zi j n dan no. 53.001.

N22

I

NIEUWE ONDERDELEN

Omschrijving

-

1- Synchromesh 2e en 3e gemonteerd

-

L2-

Tandwiel 3e
Seoonda.ire as

2371.09

Schakelvork 2e en 2e
VERWISSELBAARHEID

2de

Montage

2323.12
2337.15
2335.02

2- Tandwiel 2e

2..4.-

tfl

Montage

2323.18

2337.18
2335.05
2371.12
2554.18

2554.15

De synohromesh 2e en 3e met vergrote diameter (no.PD.2323.18) kan
eventueel gemonteerd worden op de versnellingsbakken C3 van oudere datum
dan deze wijziging, op voorwaarde dat men eveneens de tandwielen 28 en
3e, de secondaire as en de sohakelvork 28 en 3e vervangt.
De synchromesh 2e en 3e evenals de tandwielen 2e en 3e van de
beide montages zijn niet afzonderlijk verwisselbaar.
Daarentegen kunnen de seoondaire as en de sohakelvork 2e en 3e
van de ~ e montage gemonteerd worden om de onderdelen van de 1e montage te
varvangen, maar het omgekeerde is niet ui tvoerbaar.
..

AFSTELLEN VAN DE GEWIJZIGDE VERSNELLINGSBAKKEN C3
Daar de diameter van de conen van de synchromesh 2e en 3e groter
is dan die van de, vork van het afstelkaliber 8.0202 (3B), is het het
beste, tijdens het afstellen van de hoofdas een voorlopige montage uit
is voeren van de synchromesh naaf zonder zijn tandkrans, volgens de
gebruikelijke manier.
..:

. "

B.S. 472

Seprembre 1965

groep 3
N23

IDENTIFICATIE VAN DE TWEE MONTAGES
2e. Monta.ge

Ie. Montage

Synchromesh 2e/3e.

-' -- ~f

~
I

~~. ____J
nO PO. 2323.18

nO PO. 2323.12

2 • Tandwiel 2e •

..

•

I

l ._,____~
, ;:::
' ~~

nO PD. 2337.18

nO PD. 2337 .15

---" f

l

3 . Tandwiel 3e.

I

I

.....

~I
"\

I

~

•

nO PD. 2335.02

nO PD . 2335.05

5 · Versnellin gsvork 2e./3e.
u

;

~ .

nO PD. 2554.15

Primed in France

nO PD . 2554.18

-3-

VEltSNELLINGSBAK B A 7

404

N24®

Gegevens

,...---'

,I

VERSNELLlNGf.N

OVERBRENGVERHOVDINGEN

.

1ere

21 x 15
33 x 35

0,2727
o-

2eme

ow

3eme

:>
Co

0,4608

-

2 1 >( 29
33 x 26

0,7098
1

~

w

f--

21 x 21
33 x 29

_ ----

0

ACHTERUIT

21 x 19 x 13
33 x 31 x 19

I

I

0,2669

,

SWERING:ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/ 30/ 40

.- .' .

..

~

.'

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

.--it--.-

.- - - - - - - - - - - - - +-H-t-t-rlIIf'i HI- -+ ---l1I-

+--+----..<:
t.'i

S5
Q

(l/

aq

(l/

<
(l/
1:.1

Ol

..
.

,

..'

.

'.

.

',, -

" .,;

;

\ .,

..

'

I-Primaire as
2-Hulpas
3-Tandwiel 3e versnelling
~-Tandwiel 2e versnelling
~-Tandwiel Ie versnelling

,"

..

" '_'

~!7lering:

~ ,f'

..... .:; . ..

§;~Acht 'erui ~ tap:;dwiel
7-Drukla.ge ~ ' · :

~-Aandri j fw.orm van de km.teller
~-Lager "NA'DELLA II

IO-Kruiskoppeling

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W -30 -40.

~

t"'
H

Z

Q

en

tJJ

>
~
tJJ

.; -'/ :

•

~

>

""

VERSNELLINGSBAK B A 7

404

Gereedschap

COFFR ET 8.0310

STEUN VAN VERSNELLINGSBAK 8.0311

N26@

VERSNELLINGSBAK B A 7

® .N27

Speciaal gereedschap

®

©

"."';1
""

.,

,:'

6..""

(OJ ~
E

'/-I.- ,~
/

~

"

'

~, '<~

~/

't ' )"

,

~~'"YJ

~/

"' "

.

" ,

,

,

'

AI-Stempel voor de -de-en montage ';'van het,
- naaldlager "NADELLA"
A2-Ring voor de montage van de keerring
-- in het achterste carter
,
B-Kaliber van het tandwiel 2e v'e Z:snellirlg
C-Kalibe~ van de synchromesh van de 4e
versnelling
D-Montagebus
E-Montagestempel van de borgring van, de
- hootdas
F-Steun voor meetklokje
G-Vulstuk
H-Tang voor demontage v.d. km.tell eraan- drijviAg en voor het monteren van
borgringen
J-Verlengstuk van het meetklokje
!-Veiligheidsstrip
L-Bor gpen
' ,,' M-Doorslag voor het verwijd:~reh:) van de
;- spieen
.
N-Steunplaat van d~ pers
,P-Sleutel voor moe:c,' v~n ' hoofdas
JR-Houders voor het ve~w:i,.j,deren van de
,- lagers van de hulpas '- ,', . _-:: ,
:S-Montagestempel voor de lagers van de
- hulp~s
"
:T-Montagestempel voor de borgringen van
- de hulpas
U-Montagestempel voor het lager en 'de
- borg van de primaire as.

-,

®

.

-.

',~ ,

.

!4'
\,:V

(5)

-,
"\

..:

"....
l- Lan~ e d (J r van 13 Ul,'ll . (J 13 L )
2 -Zes ka n t :e s leut e l (J 236/g·P 8)
l-Zes kti'nte s leu t e 1 (J~) 5/E T 6)
ll-Z e:> k an te sl eu tel (J 21 5/E'f 5)

1~Dopsleutel

i-'3/s

(.J 230)

404

VERSNELLINGSBAK B A 7
Demontage

.N28

@

-Verplaats ae versnellingsbak
n~Qit aan de kr~iDkoppeling
en voorkom het stoten ervan
tijdens de reparatie.
-Tap de versnellingsbak af en
monteer daze stevig op de steun
8.03il in de stand zoals hiernaast .is aangegeven t door deze
vast te zetten aan de haakse
steunenl welke op het carter
zijn aangebracht •
. ' -Zetde bout en f goed vast.

-Demonteer het kogeldruklager
en de koppelingsvork ~.
".

2

-Demonteer het vliegwielhuis.

t------------------.--,,---~--_+

-Demonteer de bout 5 en de bus
met het aandrijftandwiel van
de km. teller 6 met behulp van
de t8.n~ H.
-

@

VERSNELLINGSBAK B A 7

N29

Demontage

·-Door de kruiskoppeling 1 met de
sleute1 P voorzien van het FACOM
verlengstuk SJ 214 vast te houden,
draait men de bevestigingsbout
met behulp van de zeskante sleutel van 8mm los.
-Demonteer de kruiskoppeling.

-Dreai de bak om op zi.jn steun,
zet de 3 gekartelde bouten stevig vast.
-De schakelhefboom 2 plaatst men
in de vrijstand, en trekt de
selectiehefboom 2 nssr achteren
tot deze stuit.
-Demonteer de 7 bevestigingsbouten
van het carter met de dops1eutel
van 13 mm FACON J 13 L.

-Verwijder het achterste carter
door gebruik te maken van een
houten hamer.
-Demonteer:
-de 4 ALLEN inbusbouten no.4 van
de steunplaat van de lagers 2.
(zeskantige 6 mm sleutel FACOM
J235/ ET 6).
-de 8 bevestigingsbouten van de
beide carterhelften.
-de bovenste carterhelft.

VERSNELLINGSBAK B A 1

404

Demontage

-Licht de tandwielgroep op en
demonteer deze •
.

;,

r------------------------------------------~

BULPAS
-Demonteer de borg ! van het tand.iel van de achteruit met behulp van de tang H.

-

-Verwijder achtereenvolgens:
-de verende plaat g
-het achteruit-tandwiel 1
-de buitenring .an het achterste
lager .i

-Trek het voorste lager van de
hulpas door gebruik te maken
van:

0
W

"wa.
::;)

•

•
@

.f "

@

I.

-de steuaplaat "N"
-de beide houders "R"
-en een pers •
-Verwijder achtereenvolgens het
voorste lager en de
stelring nO.2_
-Demonteer op dezel!de Manier
het achterste lager.

VERSNELLINGSBAK B A 7

@N31

Demontage van de tandwielgroep

PRlMAlRE AS EN HOOFDAS
-Plaats de schuifmof van de Je/
4e versnelling (1) in de conus
van de 3e versnellil!g (2) en
houdt deie vas't in deze stand.
-Maak de pi;"imair~ as (3) los van
d,e hoofdalJ.
'
-Verwijderliit deprimaire
naaldlager no. i.

a8

het

-Ontvet de synchromesh 3e/4e versnelling zonder de mof te verschuiven
•
.•..
,"

-Zet de hoofdasv8st in een bankschroef.
-Breng een merkteken aan in de
draairichting op de 8chuifmof
3e/4e versnelling t.o.v. zijn
naaf (5) (staafje messing).
-Demonteer de schakelmof e (1)

..
:

"p'emont~er. de.i bor:g (6) en de ,;~ve

rende plaat{7) van de naa! :ivan
,' de synchromesh 3e/4e versnet:: iing (5)
,
,1
.

.

',

.;

-Maak aa)l de ol1«ierzi jde van .de 88
'de moer (8)lo~ achter w~ik~
het achteruit-tandviel (9)
vasthoudt door gebruik te maken
van de sleutel f en het verlengstuk FACOM SJ 214.
.

'. : " ~

-, .i

~ • • .y'

. '

.

;

, .:. !,

404

VERSNELLI NGSBAK B A 7
Demontage van de tandwielgroep

N32

@

-Demonteer de naaf van het synchromesh (1) en het tandwie1
3e. "v_ersnelli~ g (2) .m~t beJlulp _
van de pers, zoals aangegeven
in de tek ening hiernaast.

-In dit geval plaatst men de
steunplaat N op de tafel van de
pers met de grootste opening
naar boven gekeerd.

II -Draai

de steunplaat liN" een ha l ve
slag (kleinste opening naar boven) •
-Bevestig de veiligheidsstrip "Kit
door het middelsie gat op het
uiteinde van de as · door gebruik
te maken van de b evestigingsbout
van het achterste carter.

•
•

-Aanhaalkoppel: 1 mk5
-Plaats de hoofdas op de steunplaat N door h et tandwiel 2e
versnell i ng op de steunplaat N
te l a ten rusten.
-Pers de as oml aag om het achterste kogella ger te verwi j deren.

-Pars de asverder door de aandrij fworm va.n d.e km. tellerka -·
bel eveneens te verwijderen.

6
w

"a.
:J

W

1t=====IIe

•
•

@

N33

VERSNELLINGSBAK B A 7
Demontage.. van de tandwielgroep

-Demonteer:' de strip
-Verwijderin

"K".

de~e v~lgorde:

.. ~~

..

....•. - .,. __ :··1 .

"" ,

-de bronzenring 1
-de aandriJfwOl'in van de kIn. teller 2
-de moer 2 .-het achteruittandwiel 4
.-de steunplaat:van de achters:te
lagers
-het achte~ste~8.ger 2-de afstelr'illgen 6
-de bUB Z "Tan het -tandwiell'e-'
versnelling
-het naaldlager 8
-het tandwiel le-versnelling .2.
-de synchromesh le/2e versne11ing
ZaNDER DE SCHUIFMOF 10 VAN ZIJN
NAAF ll ·,TE.sCREIDEN
-het tandwi.e.1 2e versnel,ling 12
~'..

.~ .

. .

~

-Ontvet en m~rk de onde~delen
no. 10 en Ii ..
.

~.

> . : ... . . .

..
Van de i?rimaire as:
~Demont~~rt men ·J e bor~met behulp van de tang "H"
- .'...
-Verwijder ide verendeplaat.
,

"

-Demonteer het lager 13 door gebruik te m~en van de.plaat "!!"
met de kle:i,ne opening .n aar boven.
_Verwijder ~~chtereenvolgens:
-het lagef 13
.
:-de terug.voerplaat
-en de afs.telp1aten. :
•

~'<

.• •

~

,- • •••.•

VERSNELLINGSB~X

404

BA7

N34

Demontage

SCHAKELVORKEN EN VERGRENDELING
-Schakel de 2e versnelling in.
-Sla de MECANINDUS apie van de
schakelvork van de 1e/2e versnelling no ! met behulp van
de dooralag "un uit de vork.
-Zet de schakeTas no g terug in
de vrijstand.
-Schakel de 4e versnelling in.
-Ver~ijder de MECANINDUS spie van
de schakelvork van de 3e/4e versnelling no 1 met de doorslag "l".
-Plaats de schakelas no i eveneens in de "vrijstand".

-Demonteer:
-de vergrendelingsdop no l me t
de ALLEN sleutel van ~

(J 235/ET 5)
-de 8chllkelas van de le/2e versnelling no g
-de s chakelRs van de 3e/4e versnelling no i.

de steun van de versnellingsbak.
-Demonteer:

ow
~

:J

W

a.

-de vergrendelingsdop no 6 van
de schakelvork van de achteruit.
-de 8chakelvork van de achteruit
no 1 met het omkeer tandwiel.

VERSNELLINGSBAK B A 7

@N35

Demontage

-Baal uit de versnellingsbak:
-de 3 vergrendelingsveertjes
-de q kogeltjes
-en 1 vergrendelingspal
(In het geval van plakken van de
kogeltjes in het kanaal verwijdert men deze met een staafje
met een doorsnede van 7 mm. en een
lengte van 230 mm.

-Verwijder uit de schake las van
de 3e/4e versnelling de vergrendelingspal no. 10

-Sla de spie "SPIRAL" no. 2 van
de as van het achteruittandwiel
1 naar binnen m~t behulp van
de doorslag "!!".

Copie Mg. P .D.

PEUGEOT
APR~-VENTE
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3 - VERSNELLINGSBAK
Varsnellingsbak BA7 met tandwielen met een g-ewijzigde tandvorm
Vanaf het versnellingsbaknummer B 34296 en vanaf de serienummerss
404 (TW) • 5090740
404 (TH) ·5 472 645
40:4 (K F) ·8 301 598
404 D
• 4 636 330
404 C
. 4 670 648
404 C. KF ·6802644
404/8
·6904 937.
404 USA
·8 326 580
404 L (TW). 4 942 222

404 L (TH)
404 LO
404 U6
404 U6D
404 U6. USA
404 U8
404U80

404 010
404 U10D

·6 837 108
. 4988 797
• 4 779 175
• 4919732
• 1 933 558
• 7 014 671
-7042917
.7 067 512
• 7 081 248

met uitzondering van de tandwielen van de a.chteruit, z~Jn de tandvormen
van de overige tandwielen van de versnellingsbak BA7 gewijzigd.

GEGEVENS VAN DE TANDWIELEN VAN DE BEIDE MONTAGES
1e

monta.ge

te montage

J

GEGEVENS VAN DE BEIDE MONTAGES
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I

I
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Omschrijving

10 montage

, - Tandwiel 1e vorsn!lling 2344.30
23 - Tandwiel 2e versnelling 2337.20
1 - Tandwiel 3e versnelling 2335.06
14 - P;:,imaire as
2301.25
Secondaire as
371.13
a - Aandrijftandwiel
b - Aandr. tandw. 3e versn.
- Aandr. tandw. 2e verano
- Aa.ndr. tandw. 1e versn.!

B1ui tend iam • .
n nun.

99,956

83,73
69,28
58

is -

87.77
76, 72
62,65
40,086

2e montage
ten lam.
N° P.D. :aui
In nll'n ~
2344.32
2331.22
2335.07
2301.31
2311.15

91,366
82,822
69,095
58,755
86,13
15,79
63,13
47,58

VERWISSELBAARHEID
De gewijzigde tandwielen habben weI hetzelfde aantal tanden,
maar de onderdelen van de beide montages zi jn niet verwisselbaar, i.v.m. de
gewijzigde tandvorm.

404
.GEREEDSCHAP

Door de vergroting van de dia.meter van het tandwiel Tan de primaire
a s was hat noodzakelijk de steu..'1plaat 8.0310 N te wijzigen ..
Om daze redenen zijn de bestelnummers van de steunplaat 8.0310 N en
he t gereedschapskistje 8.0310 respectieveli.jk geworden 8.0310 NZ en 8.0310 z.

Om nu de steunplaat 8.0310 te wijzigen in 8.0310 NZ kan men ala vol gt

'ce werk gaan:

Verbreedt de sleuf a met de vijl
van 58 naar 59 mm
de straal
van 29 mm naar 29t mm.
.

en

r------------------------------------------------------r-------~------
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Montage

N36

Voorbereidende werkzaamheden:
-AIle onderdelen dienen zorgvuldig te zijn schoongemaakt en vrij te
zijn van fouten zoals b.v. (versleten, gebutst of verbagen).
het schoonmaken van de pakkingvla~~en welke zijn ingesmeerd
met "PEHFECT SEAL" gebruikt men u~tsluitend een niet pluizende
doek welke in gedenatureerde alcohol is gedrenkt.
GEBRUIK NOOIT EEN SCHERP OF GESLEPEN STUK GEREEDSCHAP

-V~~r

-Vervang bij elke demontage de volgende onderdelen:
-de 'borgringen van de assen
-de verende plaatjes
-de mecanindu8 spieen
-spie I'SPIRAL" (as van de achterui t)
-de moer van de hoofdas
-de keerring aan het einde van de versnellingsbak
-de O-ring van de houder van de km. telleraandrijving
-alle plaatjes "ONDUFLEXIl en "BLOCFOR"
-alle kogellagers t conische ro l lagers of naaldlager e, uitgezonderd
bij reparaties van versnellingsbakken welke kortgeleden zijn
gerepareerd.
-De verschillende onderdelen moeten voor zij worden gemonteerd
ingesmeerd worden met ESSO EXTR~ MOTOR OIL 20 W 30/40.

BELANGRIJK: Een bepaald aantal versnellingsbakken va.n het begin van
de aerie hebben een tandwiel le versnelling met een doorboorde of
van gaten voorziene bus, welke draait op de bus van hat tandwiel.
Bij een eventuele reparatie van ean baIt, welke zo is uitgevoerd
vervangt men deze onderdelen dour:

5w

'w"
;:)

C.

1 tandwiel Ie versnelling
1 naaldlager
1 bus.

Deze onderdelen zijn verwisselbaar en de afstelling van deze beide
montages is gelijk.
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Het gereedmaken van de carter.s

VLIEGWI ELHUrs
--Controleer op e en vlakpla.at de
vl akken van het vliegwielhuis,
zoals op de tekening hiernaast
is aangegeven.
-De maximaal toelaatbare a.fwijking bedraagt: 0,10 mm.
-Wanneer deze afwijking groter
is vervangt -men het vliegwielhuis.

ii'
Vervanging van de geleidebus
-Verwijder de borg 1 van de gelei debus 2 met behulp van een
kleine schroevendraaier.
-D~~onteer de geleidebus 2 met

behulp van de pers door gebruik te mak en van:
-de pla8~ t"N"
-en het stempel

Q

- ---- - -

-------@ -

c.

e

~J

"S"

-Leg een atuk karton tussen de
plaat "N" en het vliegwielhuis.

•
Montage
-Plaats het vliegwielhuis op de
werktsfel ..
-Monteer de geleidebus ~, met
behulp van het stempel "D" en
een houten hamer, in het-vliegwielhuis.
-Monteer een nieuweborgring.
}

.
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Ret gereedmaken van de carter8
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@
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J

: -ACHTERSTE CARTER

Demontage van de keerring
i -Bevestig de veiligheidsstrip "K"
i
met 2 bouten van 10x25 op het
carter.
i Aanhaalkoppel: 1 mkg

--- --@

I

I-VerWijder de keerring 1 met behulp
van een bandijzer, welke men
laat steunen op de veiligheidsstrip "li".

I

I

I
Demontage van bet naaldlager

I-Plaata
het stempel "Al" in het
lager g zoals op- de tekening
hiernaast is aangegeven.

I
o
o

I

-Verwijder het "NADELLA" lager
met behulp van de pers. waarbij
men het achterste carter op de
plaat "~" welke beschermd is.
door een plaatje karton laat
steunen.

o

-Bij eventuele moeilijkheden met
keuze of sehakelhefboom. welke niet demontabel zijn, moet
I het achterste carter compleet
worden vervangen.

I -de

I

5
w
CJ
:J

W

a.

@
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Gereedmaken van de carters

Montage van het achterste lager
-Plaats het lager in het carter,
de zijde met de letters naar
bui.ten gekeerd en breng di t lager op zijn plaats met behulp
van:
-een

~ers

-de plaat "!!" bedekt door een
blad kart on
.--:-',
:

-het stempel

!!

....

,:

.zoals aangegeven i n de tekening
hierna8.st.

I

=-.,==~--~~--~--~~~=

t,- --·

..

..

. ,_

---+-

,

I

Montage van de achterste keerring
-Gebruik het stempel "Al" voorzien van de ring "g"-;'oals ...
hiern&ast is aangegeven.
-Druk dit stempel door totdat
deze stuit.

-----:":""
.. ~
. ._ ~
... ~
.
_ _ _ _ _ _..L-_ _ _~~~_....;....;.__:..~
. '-'.
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Gereedmaken van de carters

N40@

Vergrendeling "Vrijstand"
-Controleer de werking van de kogels in de "'vrijstand" door het
keuzehandle in beide richtingen
heen en weer te bewegen.
-Wanneer dit keuzehandle te
zwaar gaat, controleert U of de
afsluitdop van de vergrendeling
"vrijstand l ' zich op gelijke hoogte met het carter bevindt, zoniet. plaats deze dan in de
juiste stand en bor.g hem
door 2. tikken met een centerpons
.. zoals op de tekening hiernaast
is aangegeven.
-Bij een niet juiste werking van
de kogels demonteert men de dop
en controleer de veer en het
kogeltje.
-Vervang de defecte onderdelen.
-Monteer de dop, waarvan het
draadeinde ingesmeerd moet zijn
met "PERFECT SEAL" no. ,!, zoals
hiernaast is aangegeven.

owi
~I
~I

L,_.

I
I

J.

_ _-'----_ _.
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OVERZICHT VAN DE VERGRENDELING

. ':'. :',

•
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Gereedmaken van de carters

SCHAKELVORKEN EN VERGRENDELING
-Monteer het linkercarter op de
steun 8.0311.
-Monteer:
-de as van het achteruittandwie1
1. met behulp van een houten hamer, terwijl men er v~~r zorgt,
dat de spiegaten in lijn liggen.
-een spie "SPIRAL" 2 welke van
te voren is ingevet.
Monteer deze met behulp van de
doorslag "t!".

-Monteer tegelijkertijd het
achteruittandwiel no.3 en de
schakelvork no.~.
(montagerichting zoals op de tekening hierna.ast is aangegeven).

t-----,,--------- --------.--------1-Draai d.e versnellingsbaksteun zodanig dat de vulopening ~ zich
naar boven bevindt.

5w
~

:)

W

Co

-Plaats in het vergrendelingskanaal 6:
-1 kogel no.7
-en 1 veer no.8
_Smeer het draadeinde van de dop
9 in met PERFECT SEAL no.4.
-Haal deze bout aan met een koppel van: 0,75 mkg.
-Plaats de schakelas van de
achteruit in de vrijstand.

VERSNELLINGSBAK B A 7
Montage

-Leg het carter zodanig dat het
vergrend~lingskanaal ~ in verti. kale stand komt te liggen.
'-»onteer de vergrendelingspal!van
de 3e/4e versnelling en van de
achteruit.

-------------------------------------~
' L

..

'

.' .

,' -vet de

vergrendelingspal 1 in en
plaats deze in de ruimte van de
schakelas van de 3e/qe versnel111)g !!..

3

@)

-Zet de versDellingsbaksteun overeind.
-Breng vervolgens in het carter
aan:
-de schakelvork v.d. le/2e versnelling 2 (de grootste) en de
schakelvork van de Je/4e versnelling '§..
-Schuif de scbakelas !! in bet
carter totdat deze gelijk ligt
met het vergrendelingsgat 1.
(Zie tekening hiernaast).

VERSNELLINGSBAK B,li
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Montage

-Plaats een veertje en een vergrendelingskogeltje in het kanaal 1.
-Druk het kogeltje op zijn veer
Dlet behulp van de doorslag "!!".
-Duw de 8cbakelas g tegen de
doorslag e~ ~rek deze terug,terwijl men de ~ ~~h~kelas doorschuift.

-Zet de schakelas
stand""

! in de "vrij-

-Bevestig de schakelvork 3e/4e
versnelling 2 met een nieuwe
MECANINDUS spie.
(gebruik hiervoor de doorslag "M")

~------~----------------------'-----------4

-Leg bet carter op de rechterzijde_
-Plaats in het kanaa! i een kogel
die .in contact .oet ko.en met de
as van de 3el~e: : versnelling g.
-Plaats de schak"elas van de 1e/2e
versne lHn, g~

ow
~

:;)

w

a.

-Plaata het vergrendelingskogeltje
v.d. le/2e veranelling 6 en zijn
veer 1 in het kanaal i. .'
-Smeer. de dop !i .in lXet PERFECT
SEAL no.4 en haal deze aan met
een kopp;l van 0.75 mkg,
-Devestig de schakelvork v.d. lei
2e versnelling ~ met een nieuwe
"MEC~~INDusn spie,

VF~SNELLINGSBAK
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Bet gereedmaken van de asscn voor de afstelling

I

PRIMAlRE AS

I

'- Plaats op de tafel van de pers
in daze volgorde:
- he t vulstuk "G"
-de primaire as
-het lager met een nieuwe borgring naar boven gekeerd
-de bus "D"

-het stempel "U"
-Pars ha~ lager op de
deze stuit.

8S

totdat

HOOFDAS
-Monteer · op de hoofdas in deze
volgorde:
-het tandwiel 2e versnel1ing

!

-de naaf van de synchromesh van
de le/2e versnelling no.~
-de bus van het tandwiel Ie versnelling no. 2.
-een nieuw lager no.~ met een
nieuwe borgring no.2 welke naar
achteren moet worden gekeerd.
(

(

-Breng het lager op zijn plaats
door middel van: . . .

-de steunplaat "N"
-de bus

(

o

"D"

-en de pers.

OPMERKING: DE UITGEOEFENDE DRUK
MET DEFERS ~~G NIET BOVEN DE }
!..ON UITKOMEN.

._ -

VERSNELLINGSBAK B A
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Ret gereedmaken van de assen voor de afstelling

404

N460

Yonteer:
-het vulstuk G,
-een nieuwe moer met behulp van
sleutel "P".
Aanhaalkoppel: 5.5 mkg.

__ --1

HULPAS

$
,)

.:>

0
w

"a.w
;)

-Monteer het voorste en achterste
lager door gebruik te a.ken van:

ell

-het stempel

II

e

-en de perB.

0

4)

()

QJ

)

~)

:>

~.

()

. ,.:i

0;

VERSNELLINGSBAKB A
Bet gereedmaken van

d~

Z

assen voor de afstelling

-Monteer de buitenring van het
achterste lager nO.!)het omkeertandwiel van de achteruit no.2,
een verende plaat no.l en eennieuwe borg no.~.
-Met behulp van het montagestempel "!" plaatst men de borg in
zijn groet.
-Controleer met een tang of de
borg juist gemonteerd is •

.

, ';

VERSNE].L I NGSBAK B A 7

Af ste l lingen
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Uit te voeren

N48

afstelli~gen:

l-Stand van de conus van de 4e versnelling
2-Stand van de conus van de 2e versne lli rtg

l-De

voorspanning van de conische rollag ers van de hulpas.

I
Afstelling 1
-Plaats het vliegwielhuis omgekeerd op de steuD 8,03 1 lL
-Plaats de primaire as no.! in
zijn uitsparing.
-Bevestig de rechter carterhelf t
no.a met behalp van de bevestigingsbouten op het vtiegwielhuis.
Aanbaalkoppel: 2_mkg,
-Plaate in de ruimte van het
voorste lager van de hulpas,
het kaliber "Q,"en daarop plaatst
men de steun van bet meetkloje P.

ow
'-'
:>

w

a.

-Laat de tastpen van het meetklokje nu rusten op de consus
no,

--::::--- - ->

.i..

VERSNELLINGSBAK B A 7
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Afstel1in gen

.,.Draa,i de primaire as no.l een
volle slag.
-Plaats de wi j zerplaat van het
meetklokje op nul op de gemiddel de uitslag a a ugegeven bij
een volle omwenteling van de
primaire as.

-Verplaats de micrometer zodat
de tastpen van het k10kje komt
te rusten op het vlak van het
kaliber C ,
-D5!! uitslagvanhet meetk,l okje
,g~eft de waarde aan yan ',het
• aanta l stelringen welke ge: p1a ats t mo e ten worden tussen de
prise- as en het voorste l~ger.

BIJVOORBEELD:
Aflezing op meetklokje
Af~onden

op

0,05

= 0,58

mm

mrn

Maak een setje stelringen :we1ke
bestaat u;i.t:
,

I

,

,

-1 terugvo'e rpla'at

E = 0,15

-1 stelring
- 1'"
, 5 t e 1 r~. n g

E = Ot~O
E = 9. ,25

}It,

0,60
-Leg dit setje r~ngen zolang op
het deksel vande koffer waar~
voor een speciale plaats is ge~
maakt (afstelling no.l).
Dik te van uS stel ri ngen:
0, 15 IIII1l
0,30 'lUll
0, 20 mil!
0 , 25 111m
0 ,35 mm

dikte van de terugvoerp1aat
is altijd 0,15 mm.

..,.. De

N~0
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Afs te'llingen

Afstelling 2
-Plaats bet naaldlager no.
de prise-as.

!

in

-Plaata de boofdas no.l zodanig
dat de borgring 1 van het achterste lager 4 rust onder in
zijn uitspariig in het carter.
-Plaats het kaliber It!!" op de
plaats van bet voorste lager
van de hulpas.
-Mollteer de tastpen van bet meetklokje op het verlengetuk "in
en deze op zijn beurt weer aan
het meetklokje.
-Plaats de micrometer op het
achterste gedeelte van bet carter
zodat de tastpen van bet meetk~okje komt te rusten op het
.bovena te v 1ak van het kali ber "]!II.
~Zet

o
w
~
;;;J

w

a.

de wijzerschaal op O.

@N51

VERSNELLINGSBAK D A 7
Afstellingen

-Verplaats de micrometer zodanig
dat de tastpen van het klokje
komt te rusten op de opstaande
kant van de conus van het tandwiel 2e versnelling no. 1.
De aangegeven uitslag geeft de
waarde aan van het aantal stelringen, welke geplaatat moeten
wordeD tUBsen de bus no. g van het
tandwiel van de 1e versnelling
en het achterste lager no. 1:..
-Afronden op 0,05 am. naar bov6h
of naar bene den .

Bl.TVOORBEELD 1.
Aanwijzing meetklokje: 0.47
Maak een setje stelringen van

0,45 mae en leg deze zolang op
de daarvoor gemaakte plaats in
bet deksel van het gereedechapskistje (afstelling 2).

-Demonte er:
-de hoofdas en het kaliber
-de rechter carterhelft
.- de primaire as
dikte stelringen:

0,15

DUD

O,20mm

0,25
0,50

"!"

lDJIl .

mIn

AfsteUing J
: -Bevestig de linker carterhelft
op de steun 8.0311.

-Plaats in het carter .de hulpas no.i
welke voorzien is van ~ijn lagers.

404
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Afstellingen
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I

G)

-Plaats de rechter carterhelft
no.1 en zet deze vast met de 4
bouten no.! welke met de hand
wordenaangezet.
-Bevestig de achterste plaat
no.l met 4 ALLEN inbusbouten
welke ev~neen8 met de hand worden aangezet.

-Controleer of de gekartelde
bouten van de steun 8.0311 goed
vastzitten en span deze steun
vertikaal in de bankschroef met
de voorzijde van de versnellingsbak naar hoven gekeerd.
-Plaats het montagestempel "2"
op het vOQrste lager van de
hnlpas en duw dit stempel naar
beneden, terwijl men de hulpas
draait, waar door de lagers op
hun plaats worden gedrukt.

-Monteer het vliegwielhuis met
de 4 bonten, welke 2 aan 2 gepIaatat worden in de beide carterheUten.

5
w
\:J
:J

W

Co

-Haal de bouten aan van:
-het vliegwielhuis
-de carterbelften
-en de achterste plaat~
Aanbaalkoppel: 1 mkg.
-Demonteer bet vliegwi e lbuis.

@N53

VERSNELLINGSBAK B A 7
Afstellingen

-Met de micrometer "F" controleert men of de beide carterhe If ten gelijk liggen, waarbij
we opmerken dat het verschil
niet groter mag zijn dan O,02mm.

-Plaats de micrometer op het
uiteinde van de hulpas zodanig,
dat deze kan schuiven in zijn
boring.
-Draai de micrometer een volle
sla.g over de bui t enring van
het achterste kogellager.
-De afwijking van de evenwijdigheid van de buitenring van het
la ger t.o.v. het achterste vlak
van het carter mag niet groter
zijn dan 0,02 mm.

-Is deze afwijking groter dan
0,02 mm, dan kan men daze gelijk
maken door cen pear lichte tikken met de houten hamer op het
stempel tiS" welke op de b.utenring van het lager is geplaatst.
-Let er weI op, dat bij dA~~ ~ ~n 
deling de hulpas niet zwaarder
gaat drssien.
-Zoniet, los dan de twee bouten
no.! van de carterhelften en
haal deze opnieuw aan.
-Voer daarna een nieuwe meting
uit , voor de evenwijdigheid.

VERSNELLINGSBAK B A 7
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Afstellingen

-Zet de .. i"jz~rpla·at - van - het·-I1eet
klokje op O.
-Noteer de stand van het klokje
in JIDl.
-Verplaats de micrometer zodanig
dat de tastpen komt te rusten
op de voorzijde van bet carter.
-Noteer eveneens de uitslag van het
klOkje.
7Voeg bieraan toe 0,10 DUll. voar
devoorspanning van de lagers.

II.

~

..

-Afronden op 0,05
of beneden •

WIl.

uaar --boven

BIJVOORBEELDl

..-'

Gemeten op het lager
Gemete,nop het carter
Verschil 4.52 - 2 •
+ 0.10 voor de voorspanning=
AFRQNDEN op 2.60

2.00
It.52

2.52
2.62

--1--'-- \ If
-De afstelringen lopen op met
0.05 11m. te bcginnen bij 2.25
tot 3.25 DIIIl.
-Demonteer de bulpas.

ow
\j

:J
W

Il

-Demonteer bet voorste lager met
de pera.,
-Plaats de afstelringen welke men
zojuist heeft vastgesteld met de
schuine kant naar het tandwiel
gekeerd.
-Monteer het lager met de pera
(zie biz. 23).

VERSNELLINGSBAK B A 7
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Montage

JlOOFDAS

-Demonteer hetacbterste lager
en de tandwielen (zie page N'.t.
-Monteer in deze volgorde de bij
de demontage gemerkte onderdelen:
-tandwiel 2e versnelling no.

5).------

-de naafvan de synchromesh
met de sehuifmof no.l.

®~.

1
00.2

-

-tandwiel Ie versnelling no.!!.
-naaldlager no.l
-de tussenbu8

®~____a. .-..
.....
...

no.~

-DE AF'STELRINGEN

(Afstelling 2)

Do.1

-het achterste lager no.~, de
borgring naar achteren gekeerd.
-Breng het lager no.~ op zijn
plaats met behulp van de pers.
de steunplaat ! en bet stempel

~.

BELANGRIJK:
··B IJ HET PERSEN MAG GEEN GROTERE

DRUKWORDEN UITGEOEFEND DAN J TON,

l

~Plaats

.

de boofdas in het
groots te gat v'a n de steunplaat
2 waarbijde bewerkt~ zijde
tegen het kogellager no.~ komt.

-Monteer bet achteruittandwiel
no. ~ met de schuine vertanding
naar achteren gekeerd.
-Monteer een nieuwe moer no.!!.
Aanhaal ko ppe It 5." .kg I
-Borg de lIloer.

VERSNELLINGSBAX B A 7
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Wontage

•
••
••
••
••

••
•e
•
••
•
49

-Monteer de aandrijfworm van de
tellerkabel ! op de hoofdas
door middel van:
-de plaat

"!!"

-de montagebua

"D"

-en de pers.

-Monteer: het tandwiel 3e
snelling, de neaf van de
versnelling 2 met behulp
pers, zoals hierboven is
schreven.

ver3e/4e
van de
om-

-Plaats het geheel vertikaal in
de bankschroef.
-Monteer nu:
-een verende plaat
-en de borgring ~
"-

2

door middel van de tang "Hit en
daarna met het stempel '~Tt.
-Knijp de borgring met een waterpomptang aan.

ow
~

::;)

w

a.

-Monteer de schuifmof 3e/4e versnelling, terwijl men rekening
houdt met de merktekens, schakel de 3e versnelling in.

<1
.

VERSNELLINGSBAK B A 7

i
"'N 57 .
,
@
~----~~----~-----------------------r--------------------------------i
.

~
. ..- ...:J.::.L!

0

. ..

-.~ ~.o'.
••

" ..... _.

.

.j ~o.ntage. .

'0 '

•

_

•

••

•• - .

0 .• _ .

"-! '. J : .. ;...L'.. ~_o _ . ~.

!
I

PRlMAIRE AS
-Demonteer het lager (zie pag.10)
-Breng vervolgens op de primaire
. as in deze volgorde aaUI
-de afstelringen 1 welke reeds
zijn v8stgesteld-bij de afstelling no ~ !.
-de terugvoerplaat

l

-Monteer het lager ( z ie pag.22)
-Plaata de verende plant
borg 2.

i cn de

-Plaats h~t geheel onder de per e
waarbij de primaire as steunt
op het vuls ·tuk QQ." ..
-Schuif over de primaire as het
montagestel1lpel "!!" de verzonken
kant nssr beneden.
-Druk langzaam met de pers op het
stempel "Q" om de verendeplaat
aamen te drukken en de borgring
voar zijn groef te brengen.

•
.,

-Met behulp van de waterpomptant
knijpt men de borgring zodani g
samen. dat de buiten-diameter
van deze borgring samenvalt met
de uitspar i ng in het stempel "Q".

I
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lotontage

G)

-Bevestig het carter waarin zich
de schakelvorken bevinden op de
steun 8.0311.
-Plaats het naaldlager in de primaire 8 .S.
-Schuif de primaire as en de
h¢ofdas in elkaar.
-Pleats de schuifmof ven de 3e/4e
versnelling 1 in de "vrijstand".
-Voeg aan de aldus samengestelde
as de hulpas toe, waarbij het
achteruittandwiel in de steunplaat £ wordt geschoven.
-Last de tandwielgroepen in e1kaar grijpen.
-Plaats dit geheel in de linker
carterhelft en zorg ervoor, dat
de schakelvorken goed in de
schuifmoffen komen.
-Pleats de bUitenring van het
voorste lager 2 van de hulpas.
-Smeer de pakkingvlakken van de
beide carterhelften in met
PERFECT SEAL no.~.
-Plaats de; r.echter carterhelft.

-Monteer de 4 beve$tigingsbouten
4 van het carter.
Aanhaalkoppel: 0,5 mkg.
het achterste gedeelte van
het vliegwielhuis in met een dun
lasgje PERFECT SEAL no.4 en bevestig dit met de 6 bevestigingsbouten.
Aanhaalkoppel: 2,75 mkg.

-Sm~er

ow
\j

, .;

W

C.

-Bevestig de achterste steunplaat
met de 4 inbusbouten.
Aanhaalkoppel: 1 mkg.

G)N59

\~NELLINGSBAK
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wontage
-Los de 4 bevestigingsbouten van
de carterhelften.
-Sla enkele malen met een houten
hamer op de carterhelften, ter~
wijl men de prise as draait.
-Haal de 4 carterbouten weer aan.
Aanhaalkppel: 1~5 mkg.

J---------------------- -!
-Controleer door =iddel van de
micrometer ".E"de beide pakkingvlakken van de carterhelften,
waarbij het verachil niet grater
mag zijn dan 0,02 ma.

t - - - -_ _ _ _

--~
'-smeer het pakkingvlak van het
carter in met I)£RFECT
SEAL no. !!.

I achterste

I

-Monteer het achterste carter.
-wonteer de 3 dubbele tapeinden
zoa1s op de tekening is aangeI geven.

I

I-mont.or d. % b ••• stigingsbouten
-trek de keuzehefboom
achteren.

1 naar

-Haal de 4 bouten en J tapeinden
aan met een koppel Van! 1.5 mkg,

a.

VEBSNELLINGSBAK B A 2
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. Wontage

-Olie het NADELLA naaldlager
overvloedig in.
-Vet de bronzen ring .an beide
zijden in met vet.
-Won~.er

op de uitgaande aa:

-de bronzen ring
-en·de kruiakoppeling door middel van de ALLEN bout.
Aanhaalkoppel: 1.25 .kg.

BELANGRIJK:
PLAATS DE KRUISKOPPELING OP EEN
~OUTEN BLOK.
-Borg deze ALLEN bout met behulp
van het gereedscbap "1".
-Wonteer de 4 klembouten van de
carterhelften g ea hUD aoere ••
Aanhaalkoppel: lmkg.

5
w
\j

:J
W

C.

-Met behulp van de tang "!!" wordt
door een draaiend.e beweging de
bouder van het aaudrijftandwiel
voor de kilo.eterteller op zijn
plaata gebraeht, waarbij de bonder voorzien is van een van te
voren ingetalkte nieuwe O-ring.
-Wonteer de borghout v~, ~ez,
houder met zijn contra-aoer.

VERSNELLINGSBAK B A
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Wontage

IN HET VLIEGWIElJIUIS

-Plaats het rubberkapje ! in de
groe! achter de kogelbout g en
vet deze in.
-Smeer he.t geleidestuk van het
druklager 1 voorzichtig in met
)tOLYKOTE •
... .. "

.....
..

"

"

-Plaats de koppelingsvork ivan
bi~nen nftar buiten in het vliegwielhuis e
-Met behulp van een 8chroevendraaier licht men het klemveertje 2 van de koppelingsvork
OPt zodat deze achter de kogel
kan worden geschove~ •

..

;.

-Plaats het druklager op z1Jn
geleiding, de terugtrekklauw
6 gericht naar de opening van
de s tartmotor.
-Schu f f het dr uklager in de koppelingsvork door een draaiende
beweging in de richting van de
klok.

VERSNELLINGSBAK B A 7
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G)

HEr VULLEN VAN DE OLIE
-Plaats de versnellingsbak op
Z1JD steun 8.0311, de niveaustop naar boven gekeerd.
-Ondersteun de versnellingsbak
aan de voorzijde (ongeveer 60mm.)

-Giet 1,5 liter ESSO EXTRA MOTOR
OIL 20W 30/40 in de bak.
-Zet de vul- en aftapstop vast.
Aanhaalkoppel: 2,75 .kg.

OPMERKING: De eerste verversing
moet worden uitgevoerd bij
1.000 kilometer.
Bij de latere verversingen wordt
een hoeveelheid van 1,15 liter
voorgaschreven, zie eveneens de
gegevens in het instructieboekje.

ZEER BELANGRIJKE OP}'{EHKING:

5w
\J
:J

W

a.

-De zeskantebout met een sleutelwijdte van 22 Mm. 1 geplaatst
op de linkerzijde van de bak
mag in geen enkel geval worden
gebruikt voar olie niveau con,!.role.
-Hij een eventuele reparatie
wordt het oIie niveau op peil
gebracht via de bout op de rechterzijde van de bake
Aanhaalkoppel van de bout 1
is: 2.75 mkg.

.

INHOUD VAN HET OMBOmiPAKKET.
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1
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Z1
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Radiataur
DoOl"V08r bouten
Kopel' an ringen (ondlr de kop)
Koperan ring_n (onder da leiaing)
Olietoav08rleiding naar radiateur
Olieterugvoerleiding naar veranellingabak
Wartd.
Tonnetjea
Verbindingsnipplls
Moeren
Contralllosr.n
Verloopl'lipp!lla
Verbindingsnippels
Flexibala leiding (350 . )
Koperan ring
Doorvoerbout
Koperen ring
Verst.lb•• r "Irbinding_stuk
Kope"a" ,.in9
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MoeI'
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Kl!J.
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Moar
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PRINC I PE DE MONT AGE

Corter convert isseur B. V.
Radioteuf special avec
boe refroi disseu r d'h'J i!e

Tuyaux sQuples
Anti -retour
Traver$e AV .

......

to
<0

Z

Sens de circulation d'huile

404 AUTO~IQUE MET AANRANGER.
RET AANBRENGEN VAN BEN RADIATEUR MET OLIEKOELING.

N66G)

a- Voorbereidende handelingen.
-Tap de radiateur af. ,
-Tap de olie van het crater van
de versnellingebak af.
-Demonteer de stop van de
converter 8 of b en last de
olie eruit stromen.
-Demonteer de radiateur.

-Zaag de bout van 10/150 af
va n de haskse steun 21.

5
w
~

;;)

w
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®N67

404 AUTOMATIQUE ME'l' AANHANGER.
HET .AANBRENGEN VAN EEN RADIATEUR MET OLIEKOELING.
b- Montage.

-Monteer de speciale radiateur
en bevestig deze definitief.
-MonteeI' voorlopig de leidingen
z ' en ~ op het onderste gedeelte
van de radiateur zonder deze
vast te zetten; .
-de kortste leiding ~ san de
rechter zijde. (Door de
radiateursteun).
-de langste leiding 6 aan
linker zijde.
-

d~

-Bevestig op de haakse 21 de
beide verloopnippels l~en de
verbindingsn1ppels ~ zender
deze vast te zetten.

-Pleats dit geheel tegenover de
leidingen en breng deze in de
verbindingsnippels tot ze
stuiten.
-De haakse steun wcrdt nu evenwijdig gehouden met de 8S van
de voortraverse en zorg ervoor
dat de leidingen perfect in het
verlengde liggen van de aa van '
de verbindingsnippels.

404 AUTOMATIQUE MET AANHANGBR.

RET AANBRENGEN VAN BEN RAnIATEUR

,

"-, '\.

I ,

I I
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~ET

OLIEKOELING.

.N68G)

Teken in deze stand de bevestigingsplaats af van de haskse
steun op de traverse, deze moet
overeenkomen met de as van de
boring P.P' geplaa.tst· op 140 mm
vah de as van de wagen.
N.B.: Ala deze positie niet kan
worden verkregen moet men de
1eidingen verwarmen en deze een
andere stand geven.

-Demonteer de hsakse steun.
-Boor een gat van 9 mm lood.r~cht
in het hart van de ' traver'se
(dit is ongeveer een hoek van 90
met de vertikaal).

-Demonteer de nippels van de
haakse steun.

-Las een bout van 8 x 30 op de
haakse steun 21.

-In de bankschroef zet men nn

5
w

'"

:J

W

Co

definitief vast:
-de verbindingsnippels 2, de
verloopnippels 12, op de

verbindingsnippels

12.

Aanhaalkoppel 2,3 m.kg.

J
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404 AUTOMATIQUE MET AANRANGER.
RET AANBRENGEN VAN EEN RADIATEUR MET OLIEKOELING.

-.Bevestig di t geheel nu op de
haakse steun waarbij men tegelijkertijd de contrsstelmoer 11
aanbrengt.
-Houdt riu een speli ng van ongeveer ~~n centimeter tussen de
bevestigingsmoer en de contramoer.

-Bevestig de haaee steun 2~ op de
traverse en schuif in deverbin-dingsnippels .2. de ui teinden van.
de leidingen welke voorzien zijn
van de wartels 1 en de
t onnetjea §..

- reng nu de leidingen en de verbindingsnippels met elkasr in
lijn door de beide doorvoerbouten
? op de radiateur Ban te draaien.
Zet daze hierna de definitief
vast met eenkoppel van 2,?5 m.kg.
-Schuif nu de verbinding~ni:ppels 9 .
zodanig over de uiteinden van de- ,
leidingen ~otd~t deze atuiten.
- Deze stand is bepalend, zet met de
hand de moeren 10 en de contramoeren 11 van deverloopnippe1s
12 vast:-

~.

.,
I

404 AUTOMA'l'IQUE MET

AAl~HANGER .

RET AJUfBRENGEN VAN EEN RADIATEUR MET OLI EKOELING.

N70@

-Demonteer de haekse steun en zet
nu definitiet de moeren en de
contramoeren va.at met een koppel
van 3,5 m.kg.
-Bevest1g de haskse steun wederom
op z' n plaats,

-Schui! de tonnetjes in de verbindingsnippels.
-Zet de wartels 1 vaat met een .
koppel van 2,3 m.kg. (het zetten
geschiedt automatisch tijdens
het 8anhslen).
-PIa.ats het vulstuk met de platte :.
kanten 22 en de plaat
op de
bout van-de haakse steun.

2,

-Monteer de sterveerring met de
moer en haal deze Ban.

-Monteer op de plaat va.n de stop
van de convert er a ot b de doorvoerbout ~ met de koperen ring 12.
Zet deze vast met een koppel
van 1,5 m.kg.
-Monteer op de plaats van de aftaps t op van het versnellingsbakcarter slagklep 32 voorzien van
koperen ring 12.-Raal deze san met een koppel
va,n 3,5 m.kg.

, ....

404 AUTOMATIQUE MET AANHANGER.

·G)N71

gET AANBREl'WEN VAN EEN RADIATEUR MET OLIEKOELING.

-S1uit de flexibele leidingen 14
en i l aan op de verbindingsnip:
pels van de haakse steun en z~t
deze vast met een koppel van
2,15 m.kg.
N.B.: De langste f1exibele leiding
san de linker zijde.
-Monteer het verstelbare verbindingsstuk 1& op .de doorvoerbout
16 (met de twee koperen ringen 17
12) en zet deze vast met de ~
dopmoer 20 na. eerst z' n stand . ..:':
bepaald te hebben ten opzicht~ ~
van het hart van de f1exibele
leiding.
-Zet de dopmoer vast met een
ko pel van 3 m.k •

en

-Bevestig de flexibele laiding ~
op het verste1bare verbindingsstuk 18 en zet deze vast met
2,5 m.kg.
N.B.: Alvorens de flexibele leiding
VaSt te zetten draait meli de2ie "' "
enkele slagen tegengeste1d san de
draairichting voor het vastzetten
zodat daze laiding z'n juiste
stand krijgt bij het vastzetten • .
-Op de terugslagklep ~ bevestigt men de flexibele slang 21 en zet '
daze vast met een koppel van
2,5 m.kg.

-Demonteer de bout C van de beschermplaat van het vliegwie1huis.
-Breng de steun ~ van de klem san
en zet de bout vast.
-Schuif het vulstuk ~ tussen de "
flexibele leidingen en zet de
;.'•
,
klel'!1 ~ vast.
).
-Verdeel de vrije lengte van de
flexibele leidingen tussen de
/
twee bevestigingspunten (koppel- ~.
omvormer en voorste traverse). '<;

404 AUTO~~IQUE MET AANHANGER.
HET AANBRENGEN 'VAN EEN RADIATEUR MET OLIEKOELING.

N72

@.

-Monteer het thermoeontact op de
radiateur en sluit de draden aan.
-Vul het koelsysteem.
-Vul de versnellingsb~ bij met een
hoeveelheid nieuwe olie. welke
gelijk is Ban de hoeveelheid welke
is afgetapt.
(BUlLE ESSO SPECIALE POUR B.V. ZF).
-Voeg nn nog 1,7

dm'

ol1e extra toe.

-Last de motor draa1en en controleer al1e aanslu1tingen van
leidingen en slangen op een
eventue1e lekkage.
-Breng de olie op peil. bij stationair draaiende motor en de
keuzehandel in de stand neutraa1.

(N).

Het aftappen van de versne1lingsbak geschiedt voortaan door
de flexibe1e lei ding 108 te draaien
welke bevestigd is op de terugslagklep, welke eveneens gedemonteerd moet worden voor het aftappen van de versne11ingsbak.
-Last a1 de olie uit de 10sgemaakte f1exibele lei ding stromen
waarmee a1dus het radiateurgedeelte wordt afgetapt.
-Norma1e montagetijd voor deze
voorziening is 6 uur (zonder
aftappen en vu11en van de olie).
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Bui tenbuie NO.PD_ ; ~. S,20.~6

. ___. Jt_.__ ____ . .____.,

Lengte a: 1'751,5
b:
c :
d:

587

300

mm
mm
mm

859 mm
e: . 885,5 mm '
y : 0 inw.75,80 m":l

Oliekeerring (1) no.PD.2826.04

lIouder van middenlager
n· PO 2806.02,:i
~uitendiam.e~er:
L~ngie f : . .13 mm

»

9: 5j

72 mm

mm

:Rubberr.i ngen _(.j) no.PD.281.0.01 ..

.

.~ ,

... .. " "
~

.,

. ·A4ri'dri j

fa.,s:. nO.PD •.,2801,.34

'"

:

diameter 1 ~ e.4ndrijfas: 31 mm
' diameter:' 2 ~i~g-erbus
c 38~2mm
h: 1686,5 mm
i : ' ---sCi " mm
2 mogelijkheden
0) n° PO 2635.02 (recht..h6;klge · doorsn
tot aan : 40~ ·4 O~~;,689

~orgrin8':

;' . ..

',t,'! '! . ,.

.

404 ·:) .450'2 .0 26
b) n O> PO 2635.04 , rr~nde' doorsned~
vana! ' .. :,-.,:- 404 4055690
404 J 4 502 027

Bij dee'erste montage, is het vlak
·a.u deoppervlakte gehard.
De twee borgringen zijn niet
verwisselbaar.
----
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REPARATIE-METHODEN

DE140NTAGE VAN RET COMPLETE
MIDDEBLAGER

TE GEBRUlKEN GEREEDSCHAP
Trekker 8.040~ %,
omvat

( A-Moer v.d.trekker
1B-Drukplaat
JC-Vulstuk
'D-Omslag

1- Span de buitenbu1s in de bank,.

schroet en demonteer de smeer·riippel van het middenlager.
2- 011e de buitenbu1s aan de b1nnenzijde in om de lagerhouder gemakkelijk te laten glijden (1).
2- schuif de trekker van achteren
in de buitenbuis terwijl men ervoor zorgt dat het tuimelblokje
in de hQrizontale stand blijft.

i-

Draa1 de trekker een halve slag,
wanneer de kop van de trekker
~et middenlager is gepas8eer~
om het tuimelblokje in de vert ikale stand te brengen.

2- Monteer het vulstuk Q met 2 bouten op de buitenbu1s. Breng de
drukplaat B op z1jn plaats en
. monteer de-moar.

-6- met.
- -@ .

Draai de moer van de trekker aan
behulp van de oms lag ~. $et
lager komt nu gemakke~ijk naar
buiten.
1- Demonteer het vulstuk.
8- Reinig an controleer de onderdelen.

A AND R I

J

F AS

N3
1l0NTAGE
TE GEBRUIKEN GEREEDSCHAP
. A-Montage ..
Montage gereedsch.\ - stempel
N° 8.0403 %
,( G-Tussenstuk
»onteer het tussenstuk G op de
neus van het stempel !.-

1- Span de buitenbuis in de bank-

1-

schroef en olie deze 'san de binnenkant in opdat 'de lagerhouder
ar gemakkelijk inschuift.
Dompsl de complete lagerhouder
in de motorolie en druk deze
hierna in de bUitenbuis, gebruik hierbij eventueel een
hout en hamer.

2- Schutf de neus van het montagestempel voorzien van het tussenstuk G in het lager en schroef
de plaat 2 op de buitenbuis vast.,

!- Breng het lager op zijn plaats
met behulp van het stootgewicht
totdat de boret ! stuit tegen
de plaat ..2.2- Verwijder het gereedschap.
Ret lager is nu op zijn plaats~
6- Monteer de smeernippel.

2
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404 SEDAN-CABRIOLET-COUPE

.c

i

~

-~
--

i

,~,,"'"

~.

~~

A

!

404 .. 4.055.689

f

.. 4.055.690
is .. 4.135.627
404 J .. 4.502.027
a . 4.504.833
404

I

nO P.O. : 2820·,36
: 76 mm
~ e
c
: 1.751,5 mm

b

nO P.O. : 2801.34 (met groef)
gf : 31 mrn
'1g : 38,2

nil P.O. : 2619.11

Vanaf serl6tlIl/Ul,,· :

404
404 J
404 KF
404 D
404 C
404 CKF

!!1 vanaf no.:

404
404 J

c
0

b

a
a

.. 4.135.628
.. 5.045.497
.. 4.504.834
.. 4.529.909

·5.045.498
.. 4.529.910
.. 4.551.336
.. 4.600.001
.. 4.495.820
.. 4.590.866

(5 x 211

Hartafstand:101,6
mm
nO P.O. : 2820.45
e
: 76 mm

g

: 1.751,5 mm
: 925,5 mm
: 894,5 mm

: 1.747,4 mm
: 921,5 mm
: 890,5 mm

c
a
b

nO P.O. 2806.06
nO P.O . : 2801.36 (z.onder groef)

'1f ; 37 nun

mm

.B.o rgring op d.e as ,

Kruiskopp.

van het
middenlager

b
a

40.4 KF .. 4.551.335
.. 4.495.819 .
404 C
404 CKF .. 4.590.865

h : 1.686, 5 ~m
d: 801 mm

Rochthoekige doorsnede

-

~/:rz

_

I

nO P .D. 2806.02

Borgring .

L--Montage

rh'.,<
~AI

nO P.O. : 2820.39
: 76 mm
~ e

: 885,5 mm
: 859 mm

0

Middenlager .

Demontage
midden• lager

j

5x21 Hartafsta.nd: 95,25mm
•

hC~~~!"

Cereedsch.

i

Tot .aan serlenu.mer:

Vanaf aerienu.mer:

40.4 J .. 4.502.026

Achterbrug

Aandrijfas

-~

B

Tot aan aerienummer;

~~

I

'i

UI

I

c

SerieIlUIilJIlers

p;
j .

I

,," ,",' ~""\l

e

h

.

d

N4,

l

'1g : 45
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Borgr1ng op de
kruiskoppeling

Zonde,. doorsnede

zonder groef

nO P.O. : 2619.12 met

gr.oef

Trekker 8.0402 ODlvat:
!-Draadspil van de trekker
!-Steunplaat
C-Tussenstuk
n-Omslag
E-Centreerbu$ voor aseen van 37mm ¢
. Gereedschap 8.0403 Y
Gel"eedachap 8.0403 Y
Gereedschap · S.0403 Y

-.
Montage ge,.eedschap van clddenlage,.
G- Tussenstuk
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Serienummers .

!

Achterbrug

:~~6 ~

aindshet begin

404 U6D

~ van d, aerie
404 LD • YU4.975.001 a 4.979.999

404 LD (XD 88) : vanaf aeriano.4.980.001

(4x19) Hartafatand: ·1·01 ~6mm

(5x21) Hartafstand: 101.6mm

nO P .D. : 2820.46

. (1

Cardanbuis

c
o
b

Middenlager

e.

74 m.m
: 1.937 mm
:

: 1.019 mm
: 988 rmt

nO P.D. : 2806.07
nO P.D. : 2801.40

Aandrij:fa.s

l

BOrgring .

· Kruis},coppellng
Gereedschap

I Demon tage

van

· he t midden-

· lager

I Montage van

het middenlager

(If : 37 mm

(19 : 45 mm

h : 1.868 mm
d : 853 mm

nO P.O . 280].44
(I f : 37 mm

(1 9 :

h : 1.876 mm

d :

853

mm

Borgring op de kruiekoppeling
met borgring

nO P.O. : 2619 .12

Gereedsonap 8.0402 omvatl
A-Draadapil van de trekker
B-Steunplaat
C-Tussenstuk:
m.Om.slag
!-Centreerbus voo~assen van 37mm

¢

Gereedso}1&p 8.0403X omvat,
A-Montage gereedsohap van a1ddenlager
I-vork

45

mm

Copie Mg.PD

PEUGE O T
APRES-VEN1E

g~~~~560
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404

4-AANDRIJVING

Oliekeerring i n de aandrijfbuis

Vanaf de serienummers:

B

.4.243.571
4~ 3 B7
.3.384.800
403 B7 Confort. 3.384.563
~ ~4 (TW)
.5-.069.553
(~4 (TH)
. 5.305.594
.5.304 .327
~C 4 SL
• 8.251.023
" ~4 IF
J. !.'~ 0
.4.q19.750
4 ~ 4 KF
.8.224.425
..( ~~ SL.KF
.8.223.557
.4.499.387
~~4 C
fl
,A
.4.599.242
Jr\~

4C.,,

403 B8

· 4.516.346

403 B8D

.3.116.350

404 L (TW)

.4.898.803

404 L (TH)

.4.881.726

404 L (Break) .4.881 .689
404 LD

.4.984.048

404 U6

.4.763.090

40,4 U6A (USA) .1.928.015
404 U6D

.4.914.503

is oliekeerring in het voorste gedeel.te van de aandrijfbuis vervallen.
Oa deze reden heeft:
-de achterste vork van de kruiskoppeling een geleidestuk met een diameter
van 36 mm in plaats van 35 Mm.
-het voorste gedeelte van de aandrijfbui8 nu een binnendiameter van 37 mm
in plaats van 38 Mm.

'N.7

404

";'.
" ,

.. .
.

GEGEVENS VAN DE BEIDE MONTAGES

~ ,.: . ~ ...

.-----------~----------------~----------------------------~
2de MONTAGE

,.

Omschrijving
1-Kruiskopp.Versn.bak C3

Omschrijving
2619.12

l-Kruiskopp.Versn.bak

l-Kruiskoppe1.Versn.bak C3 261912
- Kruiskoppel.Versn.bak ZF 261913

l-Kr~iskoppel.Versn.bak

2-Aandrijfbuis
--Sedan 403
-Afge1eide modellen 403
-Sedan en Cabriolet 404
-Afgeleide modellen 404

2-Aandrijfbuis
--Sedan' 403
-Afgeleide modellen 403
-Sedan en Cabriolet 404
-Afgeleide modellen 404

282047
282041
282045
282046

C
Kruiskoppel.Versn.bak Z

261914
261915

282050
282051
282048

,2-0liekeerring

VERWISSELBAARHEID

,' .:'

De kruiskoppeling Tan de le montage kan eventueel worden gemonteerd op de wagens voorafgaande aan deze verandering, maar het is beter
een kruiskoppe1ing te monteren van de 2e montage om een zo'n kleinmogeLijke speling te krijgen tussen het ge1eidestuk van de kruiskoppe1ing
en de aandrijtbuis (0,425 mm tot 0,625 mm).
Een kruiskoppeling va~ de 2e JIlo~ltage kan altijd worden gebruikt
ter vervanging van een xemplaar van de le ~ontage.
De aandrijfbuizen van' de beide montages zijn onderling verwis- "
selbaar met uitzondering die van de afge1eide model1en 404. welke zijn
gewijzigd tengevo1ge van de toepassing van de hypoid achterbrug.
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A C H T E R B RUG
DE ~ EN MONTAGE

N1

DEMONTAGE
- Maak de 4 bouten los van het deksel van het kogelgewricht van de
cardanbuis met de sleutel
no. 8.0406 ..

1--------------------------------------~-------------------------------1

- Trek de achterbrug terug terwijl
men het uiteinde van de oardanbuis onderste~~t, verwijder de
achterste motorsteun.
-

Lj. ~.h~.. d.e carrosserie zover op
dat de aohterbrug met de wielen
t eruggetrokken kunnen worden.

- Demonteer de achterbrug.

MONTAGE
Volg de omgekeerde werkwijze van
de demontage.
~ijz onde re v66rzorgen
a)Om de achterste motorsteun in
goade staat te houden mag deze
nooit in aanraking komen met vet,
olie en verf.
-nooit schoonmaken in trichloora ethyleen.
b)Bij het monteren van de schroef~
veren moet men het uiteinde van
de onders te 1e winding naar
achteren richten.
N.B.-De rechtse-en linkse veren
zijn gelijk.
c)Ontlucht de remmen.

A C H T E R B RUG
DE- EN MONTAGE

DEMONTAGE VAN UN ' STEEKAS
1-Krik de "agen van achteren op
- en ste~ l),aar ' onder de trompetten'
demonteer het "ie1.

2-Demonteer de remtromme1.
i-Maak de bevestigingsflens van het
lager vande steekas los.
4-Trek de steekae naar bu1ten met
behulp van de trekker no.80601 •

.

.;

:

.'

• • 1' .. • •

- ... '':-:-: .
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"D'emOri'fage

rr~\
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i-Bevestig de trekker no.80507 Z
op de lagerflens, breng het
draade1nd van d9 trekker in con~
tact met hat aseinde.

§.... span·'!:h et g~ii,,~t:- A!+: ,de ,::~ank
schroef op de ·dumO'r aaiigebrachte versterkingen opde
trekker.
.

1-Trek de flens., ·a:fdichtp~~ing,
lager en krimpring er tesamen
Uit •

. ... :.....

.~,
.,:;..

.'

......

A C H T E R B RUG
DE-EN MONTAGE

N3.
M.ontage
Als een lager vervangen woz-dt
moet men ook de keerring en de
krimpring vervangen.Het lager en
de krimpring worden afzonderlijk
gemonteerd hetzi"j met het apparaat no.80517Z, hetzij met de
pers.
Montage van het

lag~

1) Met benulp van het apparaat
no.805HZ.
-Breng de flens voorzien van zijn
keerring aan op de steekas.
-Vet het lager in en breng het
aan op de steekas. ·
-Breng het apparaat no.80 1 Z
aan voorzien van de ring c
volgens de tekening hiernaast.
Belan!rijk:
' -De flensen a en b moeten zeer
nauwkeurig evenwijdig ~ijn ten
opzichte van elkaar.
-draai zover mogelijk met kracht
om het lager in het huis op de
achternaaf te brengen.
-verwijder het apparaat.
Montage va~~e krim£!in,
- Breng d.e krimpring (d aa.n op
.
de steekas.
- Breng het apparaat no.805172 aan,
terwijl men dezelfde voorzorgen
neemt ale beschreven b i j het
lager~

Draai zover mogel i jk met kracht
aan om de ring in het huis aan
de buitenzijde van het lager te
brengen.

~~--------------------~----------'r-~------------------'----------~
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2 )Met behulp" 'v an de pers
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Bij daze m~thodeia het noodzakelijk om in. de eigen werkplaats

een stempel (e)

te

maken.

e ·N4

A C H T E R B RUG
DE- EN MONTAGE

Het l ager en de ring moeten afzonderlijk gemonteerd worden.
Pr obeer blj de montage van de
krimpri ng een druk uit te oefenen
van 900 a 1100 kg/cm 2 •

•
Let erop dat de krimpring nauwkeurig aansluit op het lager.

Ij -~--.--.--~.~-1IIL.._

..1ll

MONTAGE VAN EEN STEEKAS

- Smeer de vlakken van de fleus
van het lager en de trompet in
met vloeibare pakking.
- Breng de as aan en draai de
moeren aan met 1 A 1,5 mkg.
- Monteer verder in de omgekeerde
!?lgorde van de demontage.

},.. .---..- - ----:e~__l
~

"

N.B. - Aantrekkoppel voor de wie1moeren i 's 6 mkg.
- -- -

--- d

ACHTERBRUQ.

N5

DE- EN MONTAGE

DEMONTAGE
Bijzonderheden waar op gelet moet
worden tijdens de demontage.
De achterbrug moet afgetapt zl.Jn
en de cardanbuis, de cardanas, de
steekassen en de remankerplaten
moeten gederuonteerd zijn.
(Demontage van de ateekassen zie
blz.2).

1-

Maak de bout en van de linkertrompet los en trek hem terug
door met een houten hamer te tikke~

2- Maak de bouten van de rechter

trompet los en volg de werkwijze ale in 1 aangegeven.

2-

Demonteer het deksel
achterbrug.

!-

Plaats het carter op ZlJn linkerkant en trek het differentieel er uit.

van de

N6

A C H T E R B RUG
DE- EN VONTAGE

2

-Demonteer differentieelbouten
zonder bepaalde voorzorgen,
zi j moeten n.l. tach vervangen
worden door nie uwe t ijdens de
montage.

6 -Demonteer:
-de afdichtplaat aan ' ~e voorkant
van de worm
-de ach ters te plaat 'v~ de worm

1

-Trek de worm van de acht'erbrug
er op de volgende manier' uit:
. -Dompel het carter in een bak
-. met kokand. water, zolang tot
di t de temperatuur van het water aangenomen heeft. steun het
ca r t er op een bankschroef,
waarvan de bekken voorzien zijn
van loden spanplaatjes. Het van
spiebanen voorziene eind van
de worm naar beneden gericht.
- SIB. ds' worm met zijn lagers
erui t met e'e n do~rslag F gepIa.atst op het aChterf!te eind
van de wo·r m. ·

8 -Verwijder de bui t .e nringen van
de iagers van het differentieel
na ze gemerkt te hebben.

A CRT E R B RUG
DE- EN MONTAGE

N7 ·

e

MONTAGE
~a.B:e r

---"I .

30X72X19

\

Voorbereidende werkzaamheden

__.._,

Lager
_...._-_._.

2 SX6 2X 17

AIle onderdelen moeten schoon en
droog zijn.
Men moet beschikken onr het gereedschapskistje 8.0505.

\\

1 Gereedmaken van de worm

1-

Vet de draagvlakken van de worm
waarop de lagers gemonteerd
worden in~ .
.
2- Monteer aan de voorzijde het lager 30x72x19 met de open zijde
gericht naar de worm, volgens de
tekening hiernaast.
i- Monteer aan de achterzijde het
lager 25x62x17 op dezelfde wijze (zie 2).

N.B.-Voor beide gevallen (no. 2 en
llKebruikt men cen passend stempel . 9_ OR d.e binnenring vaJil ...het .
lager te slaan, of nog beter i~
het t indian mo~elijkz om een pers
to gebr'J.1ken.

II. G·ereedmaken van het carter van
de achterbrug.
In geval van een vervanging van
het carter
a) Monte er met vl oeibare pakking
de draade inden waarmede de
trompetten bevestigd worden, 8
aan iedere kant, de langste aan
de rechterzijde,
b) Monteer met vloeibare pakking
de 5 draadeinden voor de bevesti*
g i ng van de cardanbuis:
1 van 10x60 aan de povenzijde
4 van 10x50 aymetrisch verdeeld.
1- Dompel het cart er en het deksel
j.n een bak kokend water totdat
ze ongeveer de temperatuur van
90 0 C bereikt hebben.

,, '

!

,

•

o:azid .

ACHT E RBRUQ
DE- EN MONTAGE
2- Monteer de buitenring van ieder
lager. de 66n in het carter, de
ander in hat deksel 1mm onder
de rand (gebruik het stempel 1).
N.B.-Houdt rekening met de 'merktekens van de buitenrlngen, die weer
,[emonteerd moe ten worden met dezelfde kogelk~oi •

.~------------------------------------------i--------------------------------------~
III-Het aanbrengen van de worm in
hetcarter.

1- Plaats het carter in de vertikale stand, het vulgat naar beneden (er moet weer gebruik gemaakt worden van loden spa.nplaten) •
2- Breng de worm aan in z1jn huis.

2-

Te~ijl men de worm vast houdt,
pla.atst men de voorste afdiohtplaat zonder zijn rubber r1ng t
daarna de flens door middel van
sen hulpplaat.
~.B.-Er zijn twee moge11jkheden1
-Gebruik een afdiohtplaat van v66r,
!an fie aohterbr~ 203t aerate mo-

del.

-fudl.en niet "voorradig maaktmen
een vierkante hulpplaat van 100mm
met een gat in het midden en 4
gaten voor de worm en de draadeinden.

i-

,......-

Draai de plaat vast met twae
tegenover elkaar liggende moere~

Nge

ACRTERBRUfi
DE- EN MONTAGE

2- Draai het zover gemonteerde
carter om.
Sla ,z achtjes op de bui tenring
van het lager met een daartoe
geschikt stempel om zeker te
zijn van een jUiste plaatsing.
6- Het carter af laten koelen en
zich arYan overtu1gen dat de
worm vrij en zonder spaling
draait.

1-

Siel de dikte van de benodigde
shim voor ds 'a;fstelling vast
m,e t behulp van het kaliber N.
Laat deze ruateo op het naar bo- ,
ven gerichte vlak van het
achterbrugcarter en meet het
versch11 tU8sen d1t vlak en de
buitenring van het lager.

8- Breng het kalib,er' Nop de af-

slui tplaat (f)', van-de worm,
waardoor men irietaat is om
nauwkeurig de dikte van de shims
(E) vast te stellen •

1.eg de>, shims op hun p1aa ts,
breng daama de afdichtplaat
van deworm aan, terwijl men de
sleuf naar 660 van de zijden R~
of ' L.richt en ~et pakkingvlak
insmeertiU~t:: vl6eibare pakking
zonder eeii' 'pakking' , tu~~en te
leggen.-De worm moet vr1j
draaien.
'
10-Verwijder vervolgena de hulp- plaat.
'
Leg aan de voorkant van de wora
de seal en breng de rubberring
aan op de afdlchtplaat,terwijl
men de sleuf horizontaal plaatst

.2,-
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A C H T E R B RUG
DE- EN MONTAGE
I V-Samenvoegen van het differentieel
1- Leg de planetaire tandwielen op
zijn plaats in de lagerhouders,
terwijl men er fiberschijven
tus sen legt.

£- Plaats een l agerhouder op het

i-

wormwie l zodanig dat de 8mm gaten tegenover de steunen van de
blokje s komen.
Monteer de aatelieten met de
blokjes en het asje.

1- Plaats de t weede lagerhouder.

2- Monteer het geheel te8amen met

6 nieuwe bouten van 10 of 11mm

¢ volgens

het model (de koppen
gericht naar de gemerkte kant
van hat wormwiel).
6- Aandraaien met de momentsleutel
afgesteld ops 5,5 a 6,5 mkg voor
de bouten van 10mm
en 6,5 A
7,5 mkg voor de bouten van
11mm
Het differentiael moet
vrij draaien.
1- Borg alle moeren met een beitel.

¢

¢.

v-

Het plaatsen en afstellen van
hat differentieel.
1- Breng hat differentieel &an in
het carter, de gemerkte kant
van het wormwiel naar reohts
ger10ht (kant van het deksel).
1- Controleer of het wormwiel goed
geplaatst is door het te laten
draaien door middel van de worm.

N11
i-

IGII

I

Voorz1e het carter van zijn deksel terwijl men papieren pakking
ingesmeerd met vloeibare pakking
tussenlegt. Zorg ervoor, dat
een van de oliagaatjes naar beneden llaar het aftapgat gericht
is (aan het deksel bevindt zich
trouyons ean uitsteeksel (2)
dat de montagerichting vergemakkelijkt).
Het is noodzake11jk de tussenstukjes 0 over de draadeinden
te plaatsen om ean doelmat1ge
sluiting te verkrijgen.

Draa1het geheel om.

i
I

I

Richt de beida gaten van de lagerhouder tegenover de openingen
van het carter.
6- Plaate het hulpstuk K zodanig,
dat het met zijn beide steunpennen op het wormyiel rust.

.-

1-

Monteer de klem L zodat deze
het hulpstuk K in zijn juiste
stand op he t carter drultt •.

8- Draai het geheel om zodat het
hulpstuk K op zijn rand komt
te rusten:-

I

.2,- Monteer de klem M en druk de
buitenring van het lager tegen
de ro~,~en aan (zonder te forceren).
Het wormyiel is nu op zijn
plaats.

~-.----------------------------------~------------------------------
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A C H T E R B RUG
DE- EN MONTAGE

lQ-Bepaal met kaliber N de dikte
van de benodigde shims.

1!-Veryijder de klem M en leg
de shims (3) op hun plaats.

~-Monteer

de steunplaat en de
beide borgplaten.

ll-Trek de bout en aan met
2 a 2,5 mkg.
l!-Dorg de bouten.

A C H T E R B RUG

N13

DE- EN MONTAGE

12.-Draai het geheel om zodat het
op het deksel rust.
16-Verwijder de klem L en het
-

hulpstuk

!.

-

ll-Monteer de klem ! en druk de
buitenring van het lager tegen
de rollen aa.n (zonder te forceren) •

18-Bepaal met het kaliber N de
-- dikte van de benodigde Shims •

.1.2.-Verwijder de klem M en leg de
shims op hun plaate.

20-Monteer de steunplaat en de
-- beide borgplaten.
21-Trek de bouton aan met 3 A 2,5
- mkg.
~-Borg

de bouten.

OVERZICHT VAN DE ACHTERBRUGGEN MET E'EN HARTAFSTAND

404

SEDANS

:~~!;~~~:

OMSCHRIJVING

-N14 a ~

EN COUPE'S 404

TYPEN EN MONTAGE' GEGEVENS

N° P.O. 3003.27

SEDANS MET CARBURATEUR

Tot aan, de ser.ienummer,s:
404 · ~ 4~ 071. 371
404 J • 4.502.735

Dft complete achterbrugcarter
wor dtriiet meer geleverd.
Af s t elge.reedsehap: · .

8.0505 ! met de S:~iften Kl.
Inhoud: 1 t 4 liter • ..
• Overbrengverhouding 5x21
-Bartatstand worm-wormwiel 95,25 mm
.. Diameter wormwie1: · 162·,5 . .
-Breedte wormwiel: 36mm.
-Bouten _ 1Ox125 (aanhaalkoppe1: 6 mkg)
N° P.O. 3003.27

Voar dit typeachterbrug 1evert de fabriek .en wormwiel van
39 mm breed en bouten van 10 mm.

SEDANS MET

CARBURATEUR

404 ·van nO 4.071.372 totnO 5.045.497
404 J ·van nO 4.502.736 totoO 4.529.909
404 Super Luxe ~ tot .aan nO 4.414.913
" M,

..

.

. .

SEDANS MET INJECTIE EN CABRIOLETS
. ~T CARBURA.TEUR EN.. INJECTIE
T0t. }1.~· · d~· ~erienummers:
. 404 ·U
·'':':4.551.335
40,4.c . .: -.Lf~ 495..819
If:Olf: .b~KF ~4.5~Q.865

VERWisSELBAARa~lD

-Breedte wormwiel: ·39 mm.
-Bouten ¢ 11x125x49
.Aanhaillkoppel: ,.7 . mkg
-¢ van boutgat:e,~ .: in:.laghouder8 11,25 mm
10.66

Dit complete ~chterbrugcar
ter kan zonder meer gebruikt
worden tel" vervanging van een
carter van ~~. l~ : iI1ontaget maar
de wormwielen. lagerhouders en
bouten zijn niet afzonderlijk
verwisse1baar. Om deze reden heeft
het acht er·orugcarter hetz'e:ifde
no. PD. behouden.
Afstelg~reedscha~

8.0505 K met de, stiften K 1.
Inhoud: 1,4 liter.
---

·.'

~
I

OVERZICHT VAN DE ACHTERBRUGGEN MET EEN HARTAFSTAND
.
yAN: 101,6 mm
SEDANS - CABRIOLETS EN COUPE'S 404
'OMSCHRIJVING

TYPEN EN MONTAGE GEGEVENS

N° P.O. 3003.32

SEDANS! CABRIOLETS EN COUPE'S
ALLE TYPEN

!

404 (TW) van nO 5.045.498 tt c nO 5.069.812
404 (TH) u nO 5.100.001 0 nO 5.306.431
u nO 4.414.914t()tnO 5.136.029
404 SL
404J '
H
nO 4.529.910tot het einde \I.d.sarie
404 J.SL " nO 4.529.910 tot nO 4.535.278
404 KF
" nO 4~551.336 totnO 4.570.000
404 C
,.nO 4,495.820totn Cl 4.498.352
404 C •.KF ., nO 4.590.866 tot nO 4.594.000
404 0
't ot aari
nO 4.605.178
404 OJ. '''' aM n' 3.060.6871""d' ,.d· ...

'.1

I

VERWISSELBA~

Overbrengverhouding 5x21
-Vform~wormwiel met "grote hartafstand"
101,6 JDJIl
-Diameter wormwie1: 170,6 mm
-Breedte wormwie1: 39 mm
-Bouten ~ 11x125x49 (aanhaalkoppel 7 mkg)
N° P.O. 3003.34

Dit complete carter kan worden gemonteerd ter vervanging
van carter no.PD.3003.2? op voorwaarde dat men de rechter trompet (3037.54 i.p.v. 3037.50), en
de aandrijfbuis (2821.18 i.p.v.
2841.14) vervangt.
Afstelgereedschap
£.0505 K met de stiften !-!

SEDANS SUPER LUXE EN DIESEL,
~9LETS EN COUPE'S.
404 SL

404 USA

404 J.SL
404 KF
404 D
404 C
404 C.KF

van nO
/I nO
I,

nO

•. nO
"nO
" nO
" nO

5.136.030 I .
5.133.860 . tot. nO
4.535.279 1\ n~
4.570.001 " nO
4.605.179
nO
4.498.353
nO
4.594.001 ~ nO
k

5 140 409
•

•

4.535.458
4.578.362
4.608.776
4.498.4'14
4.595.522

~erwisselbaarheid:

Dit complete carter bevat
het differentieel van de afgeleide .modellen 404, en kan worden
gemont-eerd op de Sedans. Cabriolets
en Coup~'s 404 uitgevoerd met een
worm en wormwiel met "grote hartafstand" op voorwaarde dat men de
steekassen vervangt no.3302.48
i.p.v. no.3302.44.
Afstelgereedschap
-Geribbe1d carter en deksel
8.0505 K met de stiften ~
-Overbrengverhouding 5x21 worm- en woraInhoud: 1,4 liter.
wiel met grote hartafstand: 101,6 mm
N.B,,-Dit carter is ge1ijkaan de
-Breedte wormwie1: 43 mm
Fam.404 Diese1,we)ke gele-gen zijn
-Bouten ¢ 12xlO0x62 (aanhaalkoppe1 8,5
tUBBen de serienummers:404 LD van
0_=.~~_1_t_o~ ~:~
L-_mk-=.g_)•_ _ _ _ _.:....-_._. . _ _ _ _ _ _ _ _...:..L;.....::4::.9::8:::
_..9.._.7_
. 86. ___._

404

OVERZICHT VAN DE ACRTERBRUGGBN MET EEN HARTAFSTAND
VAN: 101,6 . .
'"
SEDANS - CABRIOLETS EN COUPE'S 404
.
TYPEN EN

01!lSCaRIJVING

MONT~GE GE~EVEN~

N' P.O. 3003.37

Vanaf de serienummers:
4o.c (TW) •
404JTH) •
40.(;"SL . •
4o.c:}.SL .' .'
404 'IF
•

5.069.8 t 3
5.306.432
S. ) 40.410

404 KF

4.578.363

4~S~.459

8.250.001

4o.c 0

• 4.(J)8.7T1
..04 C
• 4.498.415
4o.c C.KF • 4.595.523

..

VERWISSELBAARHEID
Dit complete e~ter bevat dikkere
lagerhouders en kan worden gemonteerd ter vervanging van het
voorgaande mo~el QP: · ·. d~ "Se-danst
Cabriolets eIC-Co-up~ fa 404 ui tgevgerd met worm en wormwiel met
"grote hartafstand" onder dezelfde voorwaarde als die bij het
carter no. PD. 3003.34.
De lagerhouders en de bouten
zijn niet afzonderlijk verwisselbaar.
Afstelgereedschap

8.0505

.:'

K met de stiften

Inhoud: l i,4 liter.

S.

N. B.:

Dit carter is gelijk aan de
404 Di~$~l " i!n Stat. car 404
Diesel, welke: g~legen zijn tussen de serienummers:
Fam.

Gelijk aan bet.oorgaande model,m~ar' met:'
-een 4 DUll dikkere 1agerhouder- :"
-niet geborgde bout en van ¢ 12 mm, 70 mm
lang 1.p.v. 60 mm. '
(Aanhaalkoppel: 8,$: mkg)

404 LD vanna 4.980.787 tot nO 4.983.681
404 U6D vanna 4.909.501 tot nO 4.914.068

:OVERZICHT VAN 'DE ACHTERBRUGGEN MET EEN HARTAFSTAND
VAN: 101,6 mm
'.
AFGELEIDE MODELLEN 404 MET EEN OVERBRENGING VAN 4x12

O~CHRIJVING

I

N1.4 d

TIPEN EN MONTAGE GEGEVENS

N° P.O. 3P03.30

FAMILIALES EN STATIONCARS
"BENZI NE" EN "D IESEL"

-

Tot aan de seri.enumroers:

t

404
404
404
404
404

I

L .4.855.312
LD • 4.980.000
U6 • 4.742.040
U60· 4.909 026
U6A· 1. 923.771

J __.

" "hJWfY.l.Iflj

-Carter en dekselzonder ribben
-Overbrengverhouding 4x19, hartafstand

101,6 mm

- Diameter wormwiel 175 mm
. -Breedte wormwi .e 1'+3 mm
-Lengte worm 252,2 mm .
-Bouten ¢ 12x100 en 62 mm lang
(Aanhaalkoppel: 8,5 mkg)
N° P.O. 3003.36

Afste1gereedschap

8.0505 K met de atiften

~

Inhoud:·,..l,6 liter ..

FAMILIALES

EN

STA!'; CARS

TlBENZlNE"

404 L (TW) vannO ·4.854.0S5tot nO 4.854.646
404 L (TH) vann O 4.855.313tot n C 4.857.892
404 L Brec;k tot aan nO 4.857.979
404 U6
van nO 4.742.041 totnO 4.745.143
404 U6A
van nO 1.923.772 totn C 1.924.027

STATIONCARS DIESEL
404 U6D van 00.'+909027 tot 4909443
VERWISSELBAARHEID

-Gelijk aan het voorgaande model, maar
met:
-een geribbelde carter en deksel.

Het geribbelde cart ~ r en deksel (no.PD. 3003.33 en 3009.09)
kan zonder meer worden gemonteerd
op aIle afgeleide modellen 404 en
op de Sedans, Cabriolets en Coup6 1 s 40'+ uitgerust met worm en
wormwie1 me.t I:grote hartafstand"
(101,6 mm).
Afstelgereedschap
8.05Q2 K Dlet de stiften ~ '.
Inhoud: 1,4 liter.

·
e GJ
5

~VERZICHT VAN DE ACHTERBRUGGEN MET EEN HARTAFSTAHD

404

-

VAN: 101,6 IIlIl
gGELEIDE MODELLEN 404 MET EEN OVERBRElIGING VAN 4X19N14

~------------~·~ --------------------~------~~-----------------------4

OIjSCHRIJVING

TYFEN EN MONTAGE GEGEVENS

N° P.O. 3003.38

FAMILIALES EN STATIONCARS BENZINE
404 L (TW) vannO 4.8.54.647 tot nO
en ., itO 4.895.001 tot nO
404 L (TH) tl
4.857.893 t,
404 L Break I, n 4.857.980 " n
404 U6
II nO 4.745.144
nO
404U6A(TW)
nO 1.924.028 Ii nO

4.855.000
4.898.217
4.879.370
4.761.054
1.925.000
." .. .no 1.93Q~OOl " nO 1.930.490

n:

n:

I,

II

404 U6A{TH) ,0' -bO 1.925.001'1 nO 1.927.784

STATIONCAR DIESEL
404 U6D

' van nO 4.909.444 tot nO 4.909.500

I

VERWISSELBAARBEID , "

Ge11jk &an het yoorgaande model, maar
, .et:
-4 am dikkere lagerhouders
-N1et geborgde bouten van 12 mmten 70 mm
lang i.p.v. 62 _
(Aanhaalkoppel: 8,5 mkg)

I,

Di t complet'e- -'carter bevat
dikkere lagerhouders en kan worden gemonteerd op -alle afgeleide
typen 404, uitgeruet .et een
achteras van 4x19. '

AfstelgereedschaE

8.0505 K met de stiften
Inhoud: 1,4 liter.

I

I

S.

I

J

r- -

0
1.

·

-.

'.

--

-- - -

- - --- .-

---- .---- - ~-----

Q..VERZIC:B:T VAN DE ~~HTERBR~GGE_N:·:· M:ET' . ~EN t!.ARTAFSTA!IE . '
VAN. 101.2 6 llUl\
<.
'
AFGELEIDE MODE!LLEN 404 MET E.EN OVERBRENGING , VAN 5x21

. 5 N14f
"

[_______________O_M_S_CH_R_I_J__V_I_N_G______________-+____T_Y_P_E_
.N__~N_M_ON_~AGE
N° P.O. 3003.34

GEGEVENS

FAMlllALES DiESEL
404 lDvann o 4.980.001 tot nO 4.980.786
VERWISSELBAARHEID .

De overbrenging van 5x21 ge monteerdop . de · 404 Fam. Diesel
tengevolge van de montage van de
XD 88 motorkan niet worden gemonteerd op de afgeleide mode l len
404,uitgerust met de XD 85 motor.
Door deze overbrenging w.as het
eveneens nodig de aandrijfas
(no. PD. 280~.44 i.p. v. 2801.40)
en het aandrijftandwielvan de
km.t e ller te wijzigen (17 tanden
I
i.p.v. 19 tanden).
"' I

-··T
i

_~~. . J
~I
I

~fstelge·reedschap

I

r

8.0505 K met de stiften ~.
Inhoud: 1,4 liter.
N.B.-Dit gehele carter is gelijk
aan de Sedans Super Luxe en Diesel, en a.an de Cabriolets en . Cou ....
p~ t S gelegen tUBsen de serienr.: .

Geribbeld carter eri ·deksel
- Overbrenging 5%21 . .t "grote hartafstandf! :101,6 mm
-¢ wormwiel 170.6 mm
- Breedte wormwiel 43 mm
-Lengte worm 244,5 mm, waardoor het nodig is een aandrijfas van 1876 mm
l engte te monteren i.p.v. 1868 mm.
-Bout en ¢ 12xl00en 62 nun 1ang· -;·
~~~~~~O~~l: 8,5 mkg)

404 SL \Ian nO 5.136. 030 i
,
404 USA van nO 5.133.860 \ tot nO 5.740.409
404 J.SL van /1 0 4.535.279 tot nO 4.535.458
404 KF van nO 4.570.001 tot nO 4.578.362
404D
van n O 4.605.179 tot /) 0 4.608.776
404 C
van nO 4.498.353 tot nO 4.498.414
404 C~KF Vt:.f! nO 4.594.007 tot nO 4.595.522

-------f---~------.--------- . --._

lIfO P.O. 3003.37

..__

FAMILIAlES ET COMMERCIAlES DIESEL

I

404 LD : lIan nO 4.980.787 t ot nO 4.983.681
404 U6D :vanno 4.909.50 t tot nD 4.914.068

I

VERWrSSELBAARHEID
-'Dit complet e carter bevat dikker e 1agerhouders en kan worden
gemonteerd ter vervanging van het
voorgaand e mo del (no.PD. 3003.34 )
maar ni et op de 404LD en 404 U6D
uit gevoerd met een XD 85 motor.
Afst e l~ereedschap

.,
Gelijk aan het voorgaande model, maar
met :

II

- 4 nun dikkere lagerhouders
- Ni et geborgde bouten van ¢ 12
en 70 mm lang

l-=-~1·anhaalko:gpel: St!, mk,g)

mID

x 100,

I

8.0505 K met de stiften S.
InhOud': l ~ 4 I i t er "
N.B.-Dit compl ete carter is gelijk aan de Sedans,Cabrio1ets en
Coupe's 404,vanaf de serienummers :
404 (TW) • 5.069.813
404 (TH) - 5.306.432
404 SL . 5.140.409

404 J.SL • 4.535.458
404 IF .8.250.001

404 KF
404 D
404 C

.4.578.362
• 4.608.776
. 4.498.414

404 C.KF . 4.595.522
(009i" v an de s a,..is )

,...--,--------------------------_._----_._---OVERZ!CHT VAN DE ACHTERBRUGGEN VAN DE AFGELEIDE
MODELLEN 404 MET EEN HYPOID OVERBR~GING

N15 a

404

OHSCHRIJVING

TiPEN EN MONTAGE GEGEVENS

N° P.O. 3003.40

,

FAMILIALES EN STATIONCARS
"BENZINE"

.

I

I~
Vana! de serienummers :

~

404 L (TW)

4.898.401

404 L (TH)

40.4 L (Break) )

4.879.401

4.761.301
404 U6A (TW) : 1.930.601
404 U6A (TH) : 1.927.901
404 U6

Inhoud: 1,4 liter
Overbrenging 8x37
Harta!stand: 25 mm

N° P.O. 3003.41

FAMILIALES EN STATIONCARS
"DIESEL"

.i

--

-

i cPa!l"""

~
I

tlana! de serienummers:
404 to
404 U6D

,

1.

~nhoud:

Overbrenging 9x38
Harta!stand: 25 mm

: 4.983.801
!

4.914.20i

1,4 liter

,______________________._____J

A CRT E R B RUG
TROI4PETTEN

N16

LAG E R F LEN S
2de Montage

1. Montage

(l)//§
--+-- -- ~.-

P/////

-+--

--'1+-I

I

VAN DE REMANXERPLATEN OP DE TROMPETTEN

~EVESTIGING

Vanaf de serienummers:
404

.
--~~~

_

-

- 2,8

_3,1

_ I~----

-

- 2de

1. Montage

Omschrijving

-

N° P.O.

. 4.445. i96
• 4.528.632

404 L

• 4.843.345

404 C
• 4.497.247
404 CKF .4.592.454

404 LD ·4.9n.7S3
404 U6 .4.727.289
404 U6D • 4.905.873

404 D

404 U6A • 1.921.875

.4.559.575
. 4.600.484

Papieren pakking van O,15mm,
dikte aan beide zijden van de
achterste remankerplaten.
Wijziging van de flens:

Montage

Omschrijving

404 J
404 KF

N0 P.O.

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

Diepte van het lagerhu1s is
verm1nderd met 0,3 mm.

Flens404 - 404 C .

3340.08 Flens404 . 404 C .
3340.19
404 Co
Afgeleide lIIodellen 404 3340.13 Afgeleide I\IQdellen 404 3340.20

404 Co

Omschrijving

l-Papierpakking 404-404C-404Co
Afgeleide modellen 404
g-Afstelringen 404-404C-404Co
Afgeleide modellen 404

N° P.O.
4222.06
4222.07

3337.01
3337.03

VERWISSELBAARHEID
1-De lagerfl ensen 2e montage kun- hen gemonteerd worden op de
wagens die van oudere datum
zijn dan daze wijziging op
voorwaarde dat een papier pakking aan beide zijden van de
remankerp l aat gelegd wordt.
2· Da pakkingen van de achterste
- remankerplaten 1 kunnen gemonteerd worden op-wagens die van
ouderedatum zijn dan daze wijzi ging op voorwaarde dat in de
trompet tegen het steunvlak
van het lager twee afstelr1ngen
~ van 0,15mm dik worden gelegd.

Copie Mg. P.O.

PEUGEOT

N17

APRES -VENTE

g~~~1Y566

404•

•

Novembre 1966

5- A C H T E R B RUG

404

Satelliettandwi.elen en satellieten 404
p

•

• ,.--

en .a~t>e~eide

modellen 403

. . ... . .

Vanaf de serienummers:

(TW) -5.068.350
(TH ) ·5.296.300
KF ·8.222.530
D
-4.619.280
404 ZF -8.250.700

404 C

404
404
404
404

• 4.499.280

404 C. KF .4.599.090
403 88

- 4.514.820

403 880

.3.115.990

is het differentiee1 van de Sedans, Cabriol ets en Coup6s 404 uitgerust met: ,
, -

-gegrafiteerde satelliettandwielen in plaate van verkoperde tandwiolen
en bevatten geen...smeergroeven meer,
-een zelfsmerende satellietenas, gemakkeIijk te onderscheiden door zijn
bruine kleur welke thermiscb behandeld is na de fabrikage.

l-Daze wijziging is aangebracht in juni 1965 01' sen voorserie van 900 --., .
w.gene uitgeru8t met e.e ndifferentieeIhuis welke van ribben is vQorzien.

2-D. hypoid achterassen

van de afgeleide modellen 404 zijn eveneens uitgevoerd met gegrafiteerde satellietenen een zelfsmerende satellietenas,

.

Nove mbre 1966
~.

N18
GEGEVENSVAN DE BEIDE MONTAGES
... .\. .

t-------+-------i
1. MONTAGE

I'

2deMOHTAGE

I
I
2

1-Sate11iettandwie1 no.PD.3109.11
met smeergroef

I -

I

I ~-Sat.l1iet.nae
No.Fn.31oB.ll
niet ze1fsmerend .
---

,-

J

1-Satelliettand~ie1 ~~109.12

zonder smeergroe!

£-Satellietenas No.PD.3108.15
zelfsmerend,bruin van kleur "

.

.'

VERWISSELBAARHEID
De aate11ieten no. PD. 3109.15 zonder ameergro~ven Mogen
niet ·,gem.outeerd wordenop de aate11ietenas D(). PD. 3108.11 (niet zelf-.
smerend) aangezien bij . dez.e montage de satellieten gaan vastlopen •
.

.

De satell:1,.etenas . no.PD.:ho8.15 .kan worden gebruikt voar : '.
beide montages.

IT Y pOI D E A C H T E R B R U G
GEGEVENS EN KENMERKEN

GBGEVENS
TYPEN
OVERBRENGING

ow
~

:J
W

~~I

OVERBRENGVERHOUDING
SMEERMIDDEL

____________

404 L

· 404 U6

404 U6A

8

404 LD

x 37

404 U6D

9

0,216 ou 4,63/ 1

0,237 ou 4,22/ 1

ESSO GEAR OIl. GP90

I_NR_O_UD
________________

x 38

1,400 dm 3

~200

I--_-L--.:=~L_

._-- ----_•..H Y POI D E
_ _ _ _ _ __
.

--

A CRT· E R ] RUG
----.---

I

{

----I

II

I

I
1 , - - - " "_

_ __ .__._ _ ____. _ _ _

._ _._J

r----------------r-IgiN

~----

II Y P 0

'i

D E

A

e

II 'I' E R B RUG

1 en 2 - Carterhelften achterbrug

21

.
( 8 x 37 (BENZINE)
3 en 4 - Kroonwiel en p1gnon \ 9 x./~8 rDI~~~L)
\ ""j.J .u
5 - stelringen voor de hartafstand, di ameter van 62 x 75.8,
dikte van 0.05 tot 0,5 mm.
6 _ steunring van hot achterste pignonlager, dikte 1,5 : 0,05 mm
7 - Vulring voor het afstellen van de voorspanning van de
pignonlagers: dikto van 6,04 tot 7,33 mm oplcpend met 0,03 mm.
e - Opsluitmoer
9 - O-ring
10 - HoudeI' van O-ring en keerring
11 - Keerring van 28 x 45 x e
12 - Voorste pignonlager
13 - Achterste pignonlager
14 - Vulstuk
15 - VUlstop
16 - Aftapstop
17 - Differentleelhuis
18 - Wrijvingsring van planetair tandwiel
19 - Planetair tandwiel, 16 tanden
20 - Satellietentandwiel, 10 tand.en
21 - Wrijvingsring van hot satelliettandwiel
22 - Satellietenas
23 - IlMECANINDUS" spia van 5 x 35
24 - Bout van differentiael, ¢ 11, lengto 72 met moe r
25 - Differentieellagers
26 _ Stelringen van di fferen t iael, ¢ 61 .X 77,6, d t kte van 0,05
tot 1 mm.
21 Steunplaat van het lager
28 .. lleschermkapje ··;;a.n ontluchtingspijpje
29 - Linker trompet
30 - Reohter trompet
31
Pakkin~en van linker en rechter trcmpet.

~0
_J - _
.

~

___

HY

p oi

DE

A C H T E R B RUG

GEP.EEDSCHAP
~

____

~

_ _ _ _ _ _ _ _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•___ _ _ _ _ _

GEREEDSCHAPSKISTJE NO . 8.0520

__._

" - - - - - - - - - ...

----_._--_._--_._----_._ -.._--....

~

H Y POI D E
A CRT E R B RUG
GEREEDSCRAP

INROUD VAN

GEREEDSC~PSKISTJE

NO. 8.0520

®-O

®-G

A - Controle-apparaa;t voor de hartafstand welke bestaat uit.
A1 - het huia
A2 - drukstift
A3 klemstuk
A4 - vulstuk
B - Stempel veor het plaatsen van de
differentieellagers
C - Stempel voor· het monteren van
het achterste pignonlager
D - Steunplaat
E
Beschermbus van de keerring van
de pignon
R - Trekker voor de differentieellagers welke bestaat uit:
H1 - houder bestaande uit 2 delen
H2 - stempel
R3- steunpennen
H4 - Zeskant · voer het vastzetten
van de klembouten

J - Meetmoer
K - Meetklokjewaarbij behoor't:
K1-houder van meetklokje
K2 ..verlengstukje van meetklokje
L - Gereedschap voor het verwijderen
en monteren van de buitenring S

M-

Np -

Q-

RS -

- Ret meetklokje wordt niet geleverd in
weI een plaats_voer uitgehouden.
,

.,..,

van de pi~10nlagers, wat bestaat
uit3
L1-bout of draadstift, draadspindel
12",voorste ateunplaat
13-trekker voor voorste lager
14-trekker voor achterste lager
L5~achterste steunmoer
Dopsleutal voer pignon
Slel.l.tel veer moer van pignen
Klemste~~ veer differentieel1agers
Steun van meetklokje
Gereedschap veer het aangeven
van de tandspeling
Schalen van de trekker van het
achterste pignonlager.
- Meetklokje
deze gereeds~hapsk i8t! maar er is

...

N240

----------._----------._
-------

H Y POI D E

A C H T E R B RUG

DElWNTAGE

1
- Demon tear de complete
van de wagen ..

achterb~~g

- Tap daze geheel af.
Maak ,de ach t e r bru8: schoon.

- J)emont e er de aandrij f buis en de
aat.i dri j fas.
- Demonteer de beide trompetten.
- Bevest i g de s t eunplaat ~ . o p he t
voorsta carter op de onderste 2
t apeinden met behulp van 2 mc)e r en J

II

!

Zet he t carter overeind in de
. banks chroe f welke is voorzien van
l aden spanplaten .

i
j

I

f------ - -- -- ,- - - - - - - - - I - - - - - - - - --- - -.-- ---i,
-

de moeren en bouten van de
carterhelften • .

L08

- Demon te erJ

de v oorste b ()uten van de steunplaten van de di f ferentieellagers
- de 6 b eve st i gi ngsbouten van de
ca.rterh elften

I

- de 4 moaren van het ach t er-

ca.rter .
- Ver wijde r het differentieel en
le g dit olilgekeerd op de werkba.nk
(gebru1k indien nodig sen houten
hamer voor het loemaken van de
be i da carterhe l ften).
.

--'

0

H Y pOI D E A C H T E R B RUG
DEMONTAGE

.

'1

N251

~--------------------------------------~~------------------~I_------~------~

- Plaats het voorste carter horizontaal in de bankschroef.
- Verwijder de houder 1 van de
oliakeerring en de O-ring me t
behulp van een ~~iversele tang.
(combinatietang)
- Demon te er de

O-~ing

en oliekeer-

*,ing 3.. •

I
r-------------'--------------------------~II~·----p-l-a-a-t-s--d-e-s-l-e-u-t-.e-l--N--o·p---d-e-m-o-e-r-~-IJf
van het pignon en zet d.aze vast
op het tapeinde 1 met een moer.
- Mat behulp van de dop M draait
man nu de moer van het pignon
los zonder deze te hebben ontborgd. (Draaien in de richting
van de kIok).

~----------------------------~-----------4--_--D-e-m-o-n--t-ee-r--f-----------~
de dop M en de sleutel N
- de moervan het pignon
- de steunplaat

I-

- Met behulp van de pers drukt
men nu het pignon naar binnen
(nist slaan).

w

Verwijder achtereenvolgensr

o
~

:>

w

a.

I

- het voorste lager 1
- het vulstuk i
- het pignon en het achterste
lager 2.

- de stelring 2
. ', '

~----------------------.----------------~--~--~----~----~--------------~

- - - - - -,
H Y PO! D E A C H T E R B RUG
DEMO!rTJ.,GE

N260

-r-

;erwijder de bui ten ring van h.t
achterste lager door gebruik te
I _~aken van,
de bout 11

,r

- de trekk er L4

I-

- de

st e~~plaat

D.

Draai de bout L1 in tegengestelde richt i ng van de klok .
Verwijder achtereenvolgenss

I
j

de stelplaatjes !
de steunplaat 2*

I

I------------------------+------------------~

j
-I'

.!.

I

- Verwijdel'

de 'b ui tenrin g

het voorste lager door
te maken van:

.. "

van

I

de bout L1
- de trekker L3

!

~
I

- de steunplaat D.

II - Draai de bout L1
!

..4.

g~b~lik

in de r:i.chting

van de klok.

II

I

."

I
·
I
~"-.----------------------------------~l
I

- Verwijder h~t achterste lager
van de pi.g non d .m.v.:

~

I'

II

- de schalen .§..

I

- de pers.

I
!:: . . .
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L-.. _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

!

I

I- -'- ---g-y-p- O--I-.-D-E-D~-E-M-'~-N-~-A-HGE-T-E"-R-:a-~-U--G------------.-r-@.':-l--..I.------ 1
r-

N 27

~" Demonteer

de 8 bevest1gingsbouten

van het differentieelhuis.

- Maak het differen"bieelhuis

van het kroonwiel

109

1.

- Verwijder het linker planetaire
tandwiel en zijn drukring.
1-

~~
. ~

I

Plaats het kroonwiel op het
stempel Q.

- Plaats de 4 steunpennen lil in de
4 gaten van bet kroonwiel recht

houder

.!ll

rond hat lager 2.

- Haal de ALLEN bout aan met aen
spanning van 2 m.kg. met behulp
van de inbussleutel lii~

Ii "
I
1---------------------------------------[I
_ Plaats het stempelH2 op het
kroonwiel in bet midden van het
lager.

I-

I

Verwijder he t kroonwiel me t de
pers.
Handel op dezelfde w~Jze voar het
"verwijderen van het lager op ~et
rechter gedeelte van bet differentieelhuis.

~.
- Demonteer de bargpen 2 van de
satellietenas m.b.v. een doorslag van 5 nun.

r

- Demonteer:
- de satellietenaa !
- de satellietj8s 1
de bolvormige plaatjes 6
- het rechtse planetaire iand\I{iel 7
- de drukring .§..

b
w
\oj

:J

W

Il

..._ _ _ _ _

~_~~

_ _ _ _ _ _ "_ _

~"

_____ _ _"___ _ _ _ _ _ __ "_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _..J

H Y POI D E A C H T E R B RUG
VOORBEREIDENDE WERKZAAMREDEN

- },{aak aIle onde:cdelen van de ach_ter brug zeer zorgvuldig schoon
en droog.

IillT GEBRUIK VAN SCHUURPAPIER OF
SCEl'":RPE GEREEDSCRAPPEH Y OOf-{

I SCE:OO~TMA.!-:EN

T'S

VMr

-RET

:DE CAR'l'ERffELFTgN
_~~G . V!!tR~ ODEn •
-

- Spuit de uitspari ngen voor de
lagers van het pignon in met
MOLYKOTE 321

&

- HE'!' IS v'ERBQDEN RET GARTER TE

7BRWARIf8i:----- ..

I

.

~----

_.- Bij het vervangen va.n een
kroonwie l en p ignon moet men a.l ti jd

de v ol s ende delen v-ernie uwen:
- different ieellagers
- pignonlagers '
.• plaa.tjes ONDTJFLEX
- de moer van het p iB~on

- de bevestigingsbouten van net
diff erentieelhuis.
tie keerri ng Vai'} het pignon
I
- de O-rin~ va.n het aislui tdeksel
I
de pa:pj.eren pakkingen VWl d J.
trom.-petten.

--------.----------------------------.--+-------------------•. Zorg ervoor. dat- het voors t e lag er
ka n schuiv9n op het uiteinde van
de pig-non zond.er di t te forcere n .
- Is dit n i et he t geval, dan

••

VerWij~!

I

da rt me n de eventue le bramen me t
behulp va.n eaa fijn schuursteen t~ie zodat lllen ean montage krijgt
waarbi,i het l ager goad. achuift
zonder speling.

i----1-

II
.

._---------

Ve rwijder eventuele onef:fenheden
op de v·oorkant van de as.

Daze voorkant van de as zal
straks diensf doenJ~.bt de afstelling.
'

>

H Y pOI D E

A C H T E R B RUG

DIVERSE AFSTELLINGEN

ow
\j

:>

w

a.

1
Afatelling
2 - Afstelling
, - Afstelling
4 - Afetelling

van
van
van
van

de
de
de
de

pignon
voorspanning van de pignonlagers
tandspeling
voorspanning van de differentieellagers

,- - - - - - - - - - - - - -,-

H Y pOI D E

l

A C H T E R B Run

MONTAGE-AFSTELLING

._----.
I

- Plaats achtereenvolgens op de
"tafe l van d,e pers,
- he t

pj~gnon

.1-

- het achte r ste lager 2
- het s tempel ~
- hat drukst11k H2 .
Druk het lager m. b .v. d.e pe rs
op zijn plaats tot deze stuit.

I

-,-------

Zet he t carter vast i n de bank-

schroef .:

Plaa.t s v e r'lolgens in het car ter
d.e 3 "teunplaa t i.

-

Montee~ . ~e

bultenrlngen van het

lager .1 en .2. rug san rug in bet
ca.rter door gebruik te maken van

de draadsplndel L1; , de ste~n 
plaa t LZ ~n de moer1Q.

I
II

~-

I

- Dit geheel moet goed worden a6.TIgedru.kt vaor het wordt v!lstgezet.
~aalko'Ppel:14
-

m. kg

De lagers aIleen met BSSO EXTRA.
MOTOR oIII 20W/30/40 smeren ..

I

:!,

'---------:-'---1 !!'s~_:~lG
-

VAN DE

VOORSl'.A.~"NING

PI:;;--------l

!

VAN DE LAGERS

Plaats de pignon in het carte r
uitgerust

met~

- het achterste lager
- het lange vu,lstuk
- het voorste lager (met de hand)
- de moer J.
Aanhaalkoppel: 1

I

L_,

m.~

Draai de pignon 10 maal rond in
beida richtingen.

- Rerhnal d.eze handeling tot d,e

I MOeI' onder de
! klemt.
----------, ,-~!-, .-

1

Ji

m~kg ni_e_t_D1_e_e_~,.._ "

,_
. - - - - II

I

y-~

0 IDE

Gl
N~3-1Jl
J

A C H T E R_BR
_U
_G_
.. _ _-----r-

.MONTAGE-AFSTELL~

~.

l

_

.. Plaats het controle-apparaat
voor de hartafatand A in het
carter en houdt dit 01' zijn
pleats m.b.v. de klem Al, de
vulstukken !! en 2 moaren.
Aanhaalkop~el*

1 m.kg.

- M.. b.v .. een voe1.maa.t zorgt men
ervoor, dat de speling aan de
beide zijden van hat controleapparaat t.o.v e hat pakkingvlak
van het carter gelijk zi jn.
Laat de drukstift A2 zakken in
zijn boring zodat daze komt te
rusten op het achterste gedeel ~
te van he"t pignon.
Plaats het meetklokja in de
steun !.
- Plaats het meetklokje nu z6~ d&t
de tastpen van het klokje komt
ta rusten boven op de drukstift

g.

- Sial de hoogte van het klokje in
de stann zodani g in, dat de kleine wijzer komt te s taan op b.v.
het gets.l 3.

I

- Draai
de
de grote

I

wijzerplaat zodanig, dat
wijzar op 0 komt te

staan.

"

1-

I

I.
I

I

Plaats de steun met het meetklokje zoda.nig,dat de tastpen
in contact komt met het bewerkte oppervlak van het controleapparaat !.

- De verplaatsing van de wijzers
van het meetklokje gevell de waarde. aan van de diepte van de
drukstift !£. Noteer daze waarde.

I

!

0,1 "

r-----.,----~---,r---..,:--.-'----

N 32,

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

H Y pOI 11 E

____ ,

..- - - - - - - -

I

A C H T E R B R 11 G

MONTA~E-AFSTELL1NG

~__--J----.;-.-L-..-----------~

Qp de a c hterzijda

~=--het·l

p i_gnon sta.an 2 rnerktekens .

E'? voor de hartafs tand 1 welke
bestaat uit:
een ge tal van 0 tot 20 die
tot bet cijfer 10 kunnen worden
voorafgegaan door een -teken.

r--

Het ~nde re merkteken nr 2 bestaat
ui t ,
een getal voorafgegaan do or
ean letter, bet ~erkteksn dat men
ook weer terugvindt op het b -'oon wi.al, dus pi gnon en kroonwiel
moet~n bij elkaar blijven.
AFSTELLINGSTABEL MET
8:°5 20 A

~--:__ -:--:--_
, _. __ RET GERE~DSC!IAP

I

I

Merkteken gegraveerd
op de pignon .__.___

. ..
.
l ..j
Vergeli J lnngsgetal, .

· 10--.--._- - - ---- ___ 20
9.._____ _......... ---------- 21
• 8 ___._ _ .-- -. - -__ 22

·

• 7_

___ _

6 _ _ __

--- ___.___ __ 23
_ ______ 24

;----1---:;~
3 ----.- .- _ _____ 27
2 ____. _
_ _______. 28
1_________ ._ ______. 29

0 _ ___ ._ .___. __._ ....____ 30
1 _ _.... _ _ .... ____..__.____ 31

2 _ ______ _______ _ _ 32
3________ _ ___..___ 33
4 _ _ __ _____

-J.

____._____34

5 - - --_. ..______ .______ 35
6____ _
_ _____ ______36
7 _ .._ ___._ _ __________ 37
8 _ .. __ _ __ ._ ______ 38
9 _ ____.___ _ _.._ ___.__ ._ 39
10 __-._-_ ___.__. .___....___ 40
11 ______._ _____... __.._41

12 -----.- - - ..- ---.----- 42
13 ..- -- ---- ~--.-- 43
14
_ _________ 44
15 _ __ _·_
45
16
- _ - 46
17 -- ------------_ _.___ 47
18 - - - - -..--- _.---._ ..- 48
19 _
- - - -.-49
20 -- - - --,-.-- ----.- ..-..-50

- Noteer hat merkteken dat op het
pigrlon i s g egrav-e ol'd .

Me t behulp van de hiernaaststaan ·
de tabel v indt men net verge li j kingsgetal.
- Vergelijk de mas.t, opgemeten
met het meetklokje en het vergelijkings ge tal.
Het ve rschi l geeft , in honderdete mi limeters , afgerond ap
0 '1 05 van het dicht s ·~bi.jzij nde
getal. de dikte aan van d& st elringen. (Afstelling 1 ).
:B. V d

- Gemeten op het meetklokje 67 67
- Merkt eken op het pignon -4
Overeenkomstig verg . get. 26
- 26
Men moe t hier due een stelring
geb-ruiken van 0 ,40 mIn.
- Demonteel' het controle-apparaat
A en de pignon.

_J

1~IN33
MON
_ _, TAGE-A]'sTELIIIN_G-r-._ _ _ _ _ _ _ _ l~L_
' ___

'--'----n'ypOIDE
1

ACH'l'ERBRUG

t-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.., Plaats de pignon in vertikale
stand in de bankschroef.
- Geef nu een gekleurd merkteken
over de gehele lengte van een
spiebe.a.n.

- Plaats vervolgens op de pignon.
het lange vulstuk
- het yoorste lage.r andersom gemontasrd
C~ de moer I
Aanha.alkoppe1.1 28 _me kS

- Schroef het tastpennetje van de
micrometer op het verlengstuk K~

.'i

't" ,

Laat de miorometer K steunen ou
de voorzijde van de-p1gnon, het
verlengstukK2 juiat tegenover
de gekleurdespiebaan, waarvan
het ui teinde :tn. contact komt
met het midden van de bewerkte
oppervlakte van de moer lI
- Stel de hoogte van het meetklokjel
nu zodanig, dat de kleine wijzer I'
op 1 en de grote op 0 staat.
- Demonteer de micrometer en leg
deze voorzichtig terzijde om het
risico van een ontregeling to

-rijden.
'
II

__

Verrijder de bui tE:'lnring van hat
achterste lager 1 door gebruik
maken van l

a
w
l".j

~L·'~~~

tel

-

- de draadspindel L1

- de trekker 1!
- de steunplaat

J

--

~.

!

H Y pOI D E
A C H T E R B R U {}
34' ~I~
N_1~1____________
MONTAGE-!F'STEL1ING
_ __

- Plaats in de ui ts paring voor
hat lagers
... de steunplaat 2
de stelringen i vas t gesteld in
a.fstelling 1.

1

- Breng vervolgens de b tli t 'enrin~
van b et lager 1 op zijn plaats
door geb:cuik te mak en van:
- de draadspindel 1LL
- de steunmoer 12
- de steunplaat D.
- Druk het geheel goed aan veor
het definitief wo rdt vastgeze t .

II

I

Aanhaal.ko12l?elL..:!A m.k£!

L------- - - - -- ----- ---- -----------------r----

I - Demon~eer d<-~

..

I
I

---- -- - - -- - -

moer
'roors"t6 l ager .

-

i

I

I

en het

- Montee r de pignon we&r in he t
carter me t,

het l ange yu l stuk
- he t voorste lager

I

I

if..

- de moer .J.

Draai de pignon 10 elagen in
beida richtingen.

I

- He rhaal deze hande ling tot de
moer onder 1 m.kg niet meer
klemt

I

...

.

I--1
I

- Maak nu een meting welke men a1 t i jd langs de gemerkte spiebaan _
moet uitvoe ren tUBsen het uitI
e inde van, de as en de moe T J
"
aGOl' gebruik te maken v'an d.e
mic~ometer welke van te voren
!
was gc i jkt op 1 en O.
- Noteer de aanwij zing van het

::::k~:k~::
verschil vas t
de 2 meting-en.
I

.

'

L ________· ________..__

tussen

I
1'_

- Trek hier yanafr 0, 06 mm.
_. I
Het getal dat nu is verkregen kOlnt
overae n met de dik-be van de "'~l
ring welke geplaatst moat worden
tussen het voorste lager en het
18.11 E) vulstuk. .Af'8tel1i~ 2}. ----'

I
I

1£
A C H T E R B RUG
MONTAGE-AFSTELLING

llYPO!DE

d i k

II
I

I

I

r---- ---

t e

=: ----.

0

N35

6 , 10

6,43

6,76

7,09

6,13

6,46

6,79

7,12

6 , 16

6,49

6, 82

7,15

6,J9

6,52

6,35

7, 18

- Zoek nu een vulring uit volgens
ne~en8taande tabel ( oplopend
met 0,03 mms waarvan de dikte
het dichtst bij de opgemeten
waarde komt).
B.v.:
gemeten buitsn het carter: 1,0
gemeten in het carter
; 7,86
6,86
verschil

6,22

6,55

6 ,8S

7,21

- Os06

6,25

6,58

6 ,91

7,24

6,28

6,61

6,94

7,27

6,31

6,64

6, 97

7,30

6,34

6,67

7,00

i,33

6,04

6,37

6,70

7,03

6,07

6,40

6,73

7,06

I

Ben.odigde dikte:

6 , 80 mm

6,80 bestaat ni~)t , monteer nu sen
vulring van 6,79 (zie weer tabe l) .

J'

I

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

I

Monteer nu definitief in het
carter de pignon door gebruik
te maken van:
het l~~ge vulstuk
- de vulring zol!ven hieI"Vo or
vastgesteld
een nieuwe moer.

I

AanhaalkoEpe.ll 2.§. m.kg

-Met behulp van de slinger draait Ii
men nu de pigno.n 'llaardoor de 18-- I
ger s zich kunnen ozetten.
i
I (Vanaf dit ogenblik wordt het
I moeilijk de pignon met de hand te I

II

I

! draaien).

1------------------

1-

J

-

CON'rROLE

- Plaats de achterhrug op hat
carter vertikaal.
- Plaats het c ontrole-apparaat A
zoals aangegeven sta.at op pag.
~r -31 ..
- Door nu de mi c rometer te gebrui-

L __ ____

ken zeals aangegeven is op
pag. Ii 31 meet men de diepie van
de drukstift A2 d.ie moet over ..
eenkomen met het vergelijkingsge ..
tall
Tclerantie: + Of 05 rom
0,03

I

I.

----..--.------,----'---- - -

.,....... ..
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H Y pOI D E

A C H T E R B RUG

MONTAGE-AFSTELLING
- Dernonteer hat cont role-apparaat ! .
.;. Borg d.e moer van het pignon in
de 4 uitsparingen met hat gereedschap !.

I - MonteeI' de oliekeerring 1 in de
dap 2 d.m.v. het stempel-G. Sla
totdat deze keerring s t uit.
- MonteeI' de O-ring op de afsluitdop .,g,.
- Talk de o11ekeerring en de
O-ring van te voren in.

I

I
Ii

--------------------------------------------~--------------'------------------------1

Plaats de beschermhuls E in de
boring van de oli ekeerring 1.

-

- MonteeI' de don 2.
~

- Verwi jder de besche rmhuls door
een draaiende beweging terwijl
men de dop ~ op zijn plaats
houdt ~

I

--'---r-- -

R Y P OI D E A C IT T E R B RUG
MONTAGE-AFS'rELLING

l,

a

I

!

N37

MONTAGE VAN RET DIFFERENTIE;-i

-Olia alle delen in voor de montage.

-PIsats onder in het differentiael
huis 1 een nieuwe ring met uitholling-en 2-, de

,E tho l,l ing-en

gekee,rdn:a,ar hat. planetaire
tandwiel 3.
-Breng het.....r e chter planetaire
tandwiel op zijn plaats ..
-Monteer:
de aatellieten ! met hun bolvo r mige uitgeholde plaatjes it
de sate lliet enas 6 welke men in

lijn houdt voer liet spiegat,
een n i e u\,l'e MECAIHNDUS-spie welke
wordt ingeslagen in het diff .huis

I

' - L e g he"t kroonwiel.
I
werkbank .

I

p~at

op de

Monteer a chtereenvolgens:

uitgeholde ring

2

- het 'n lanetaire tandwiel 10

- hat d:i.fferentieelhuis met
satellieten 11
- de 8 beves tigingsbouten, de
moeren aanl1..alen met d.e hand.
N. B .1
Plaa~~ geen~ngen

jes onder de moere~..

of nlaat. ,- --

o
"
w
;:)

w
0..

I'

I

I
:1

I
I

1-

v~

zet nu het differentieel
in een bankschroef voorzien
van laden spanplaten.

- Zet de 8 bevestigingsmoeren
kruise l ings vast.
Aanhaalkoppel,

7 mllkg .

- - ----.- - -------------- ._----------..,
IT Y pOI D E A 0 II T E R B RUG
MONTAGE-AFSTELLING
- Ontvet zorgvuldig a,a nieuwe
differ entieellagers en breng
deze op hun plaats door gebruik
te maken van:
- een pera
- het stempel
- het

I
I

I

.!

dl~kstuk ~

Olie alle lagers overvl oedig in
me t ESSO EXTRA MOTOR OIL
20W/3 0/4 0 •
Gebr uik hiervoor nooit andere
smeermidde len .

I

~
i

~1_SAMEFSTEL1EN

VAN DE ACHTER-

~

- Plaat s het carter vertikaal
in de bankschroef.
- Smeer het pakkingvlak in met
"PERFECT SEAL".

- Smeer1de draagvlakken van de
bu1t enringen van de lage rs op
bet carter en het deksel.
Breng het di ffere nt i eel op zijn
plaats.

- Monteer nu het achterste carter,
en zet dit vast door de 4 moeren 1 voorzien van nieuwe
Onduflex pla atjea •
!!!lhaalkpppe 1 : 0 f 8 m. kg.
Mon teer aan de zijde van het
kroonwiel (links) de ateunp l aat
2 van het lager, zonder stelr .ingen met de 4 bevestigingsbouten voor zi en van nieuwe
Onduflex ringen .2..
Aanhaalkoppel. 0,8 m.kg.
- Los de moeren 1 en zet ze weer
met de hand aan.
~-------------------------------------------~----------.-----.

,.---------.-~--.,-------.---------.
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AFSTELLING VAN DE TANDSPEI,ING
~p.~aats de achterbrng horizontaal
in de bankschroef, de rechterzijde naar boven gekeerd.
-Mon t eeI' de lagerklem P.
-Breng heidifferentieel omlaag
door de centrale bout .1' stevig
aan te ' draaien MET DE RAND ,(GEBRUIK HIERVOOR NOOIT ENIG GE-

:;. REEDSCHAP EU FORCEER RET NIET).

-Draai het differentieel nll 5 x
rond in beide richtingen.
-Geef nUrnet een t out en hamer
enk~le tikken op het carter.
I -controleer, of de spanning van
de la.gerklem P blijft bestaan.
-Zet de moeren-van het achterste
car·ter vas t.
~nhaa lk oppels 0,8 m.kg.
----===:::::::::::~~

I'

- Plaats de acht~rbrug wser in de
normale stand in de bankschroef .

- Ontvet het einde van het kroonwiel 2 met behulp van een doek
gedrerikt in ti-ichl.oor.
Ge~f op het uiteinde 2 een
merk.t eken.

o
w
~

;:;)

w

a.

-MonteeI' nu het gereedachap voor
het meten van de tandspeling R
in horizontale pos i tie, het merkteken gelegen tegenover de
pijl,
aanwezig op het gereedsohap.
-Zet de centrale bout vast.
-Monteer nu de steun Eo waarop
het meetklokje is aangebracht.
-Door :- gebruik te maken van de
sleufgaten in de steun plaatst
men het meetklokje zod~nig, dat
de tastpen komt t e rusten tussen
de 2 streepjes welke zijn aan.gebracht op het pla,tte gedeel te
aan de l inker kant van het meet~
~·;gereedsehap.
',_ Zet da 2 moeren ! vast e

N4OfO

A CRT E R B R U a
MONTAGE-AFSTELLING

HYFO!DE

~------~--~----L-------------------------'-r------------------------------------~

- Draai de pignon nu voorzichtig
in de richting tegengesteld aan
de wijzers van de klok z odat de
kleine wijzer van het meetklokje
op 5 komt te staan.

- Draai de wijzerschaal op O.

- Dru.k nu vQorzichtig de rechte l'
arm van het meetgereedschap 1
naar beneden (dus in de richting
van de wijzers van de kI ok.)

tancts pe l ing aan die bestaat tU8sen
p ignon en kroonwieL

- Het meetkIokje geeft nu de

- Noteer deze waarde.

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

- Herhaal daze meting auccsBsievslijk voor de drie andere sleuven
van de indicator door daze tegenover het merkteken op het kroonwiel te pl~atsen.
- Hotser zorgvuldi g elks meting
waarbij men elke keel' uitgaat
van "SH en "0".
- Draai het meetgereedschap in
tegengesteide richting van de
.~Jzers van de klok bij het veranderen van de standen.

J

HYPOlDE

ION41

ACH1rERBRU:---

MONTAGE-AFSTELLING

OVERZlCRT V.D

TANDSPELINGE~

standen

Waarden

2
3
-

4

VERWTJDER EVENTUEEI, DE FOUT EN
METINGEN OPNIEUW UlT.

'V'OERDE

RET BEREKENEN VAN DE STBLRINGEN

Trek van de minimale tandspeling 0,10 rom af.
AF5.TELRINGEN VAN

RET DIFFERENTIEEL
Dikte
0,05
0,10

(Afstelling 3).

0,20
0,40

MINIMALE TANDSPELINGI0,97 rom

1 mm

__________________________

I

B.v.:

0, SO

~

- RET GETAL WA T ALDUS WORDT VERKm~ ..
GEI~ AFGEROND OP 0,05 MM VAN DE
DICHTSTBIJZI .JNDE STELRIl'l"G KOMT
OVEREEN .MET DE DIKTE VAN BET AANTAr. STELPLA'l'EN WAT AAN' DE LINKERZlJDE MOET WORDEN GEMONTEERD.

~.

BENODIGDE

,I

STELRINGEN:0,97-10z0,87

__________; -_____________D_rrSI

0,85 mm

~

- Demonteer het meetgereedschap
voor de tandspeling, het meetklokje en de linker stellnplaat.
- Draai de centrale bout van de
lagerk1em E. lOB.

ow
'w"
;:)

a.

- Monteer de benodigde stelringen
na deze te hebben gecontroleerd
met een micrometer.
Monteer de linker steurlplaa t met
de 4 bouten welke zijn voorzien
van nieuwe Onduflex ringen.
!~nhaalkoEEel~

0,8 m.kg

AF'STELI,nm VAN DE VOORSPANNING

VAN

DE DIFFERENTIEELLAGERS

- Plaats de achterbrug in horizont~le stand in de bankschroef
- Draai de centrale bout 1 van de
klem P s tev ig aan ME'r DE RAND
terwijl men de pignon draait •

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

.

- Plaats het meetklokje

op-d-e- - -.~

rechter zijde van het voorcarter, zodat de tastpen van
het klokje komi te ru.sten 01'
d.e buitenring van het lager.

- Niet sohuivan over het pakkingvlak van de beide carterhelften.
- Stal de hoogte van het meetklokje zodanig in, dat men b.v. "1ft
entiOIl verkrijgt ..

---------~----l_-----.----------------__l

- Plaats nu de micrometer goed
vlak op het bewerkte oppervlak
van het gereedschap ~. (gebruikt
als een vlakpla.at).
- De verplaatsing van de wijzers
van het meetklokje geef't de diepte aan van het l ager in het cartel' waaraan men 0,25 moet toevoegen.

- Noieer het getal aldus verkregen.

B.v.

Gemeten in het carter:
Gemeten op de vlakplaatl
Vers chil: 1,32
+0,25
Noteer dus het ge tall

1 tOO

2,32

1,57 mm

I

'-'0.

..

HYPOIDE
A C 11 T E R B RUG
MONTAGE-AFSTELLING

1 - - - - - --- - - - "

I'
,_ _,--.1

N43l) I
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- Plaats de micrometer op de
rechter steunplaat en laat
de tastpen van bet meetklokje
rusten op de buitenrand van de
plaat.
- St e l de hoog te van h e t me etklok:

je zo danig in, (tat men b.v.

kri j gt: "1" en »0".

- Pleats het meetklok je op de bewerkte zijd,e van bet controlegereedschap A (gebrui kt al s €le n
vlak plaat)., De verplaatsing 'Van de wi jzers van het meetklokje g even
de hoogte aan van de kraag van
de steunplaat:

B. v. :

Geme ten op de plaa 't :
') ,00
Geme ten op het gereeds cnap: 2 ,54
Roogte kraags

- Vergelijk,
- het getal verkregen b ij
ting op het carter.
- de hoogte van de kraag.

ow
~

:J

W

C.

- BET VERSCHIL, AFGEROlfD OP
0,05 MM VAN DE DICHTSTBI JZIJNDE
STELRI NG, GEEFT DE DIKTE AAN
VAN DE STELPLATEN, WELKE GEMONTEERD MOE TEN WORDEN TUS SEN RE T
LAGER EN DE STErrNPLAAT ( Afst ~4 ) .
B .. v " :

He t getal verkregen bij de eers te
metingi
1, 57
Hoogte van de kraagf
1,54
Dikte van de benodigde
stelring
.Q.J22.
Het wordt dus 0,05 mm.

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

I

R Y PO! D E A C H T E R B RUG
MONTAGE-AFSTELLING
-N

( L~-

T ". • .!S .

~~ Monteer

de rechter steunplaat na de zojuist gemeten stelplaatjes geplaatst
te hebben en zet de steunplaat vast door 4 bouten voorzien van nieuwe
Onduflexringen.
Aanhaal,k oppel. 0,8 m.kg.

Zet nu de 8 bouten en 4 moeren definitief vast in de volgorde zoals
hieronder is aangegevenl
Aanhaalkoppel. 3,5

~.kg.

- Los de .4 moeren.
Sla nu met een houten hamer op het carterdeksel zodat dit precies vlak
is met de voorste carterhelft.(Controle van de draagvlakken van de linker
en rechter trompet~.
- !Jaal de

4

bevestigingsmoeren aan in dezelfde volgorde.
Aanhaalkoppel, 3'2

m~kg.

- Draai hat differentieel enige malen in beide richtingen rond.

/
,~
~------------------------------------------------- ----------------------.--~

H Y p OI D E A C H T E R B R UG
MONTAGE-AFSTELLING

0

N45

CONTROLE VAN DE TANDSPELING
Controleer d.e tandspeling
in de 4 standen zoals aangegeven
is op voorgaande paginals, de
waarde van de tandspeling moet
..
0 , 20 +
0, 05
ge 1 i J. k ZJ.JDf
_ 0,02 mm

BELANGRIJK
In geen geval mag de

m~nl m um

wa arde lager zijn dan 0,18 en de
max imum waarde nie.t groter zijn
da.n 0,22 nun.
- MonteeI' de 6 bevestigingsbouten
voorzien van n i eu.we Onduflex
ringen.
Aanha alkoPy,ell 1

m . k~.

_ MonteeI' de beida trompetten met
een papieren pakking en de be vestigingsmoeren •
Aanha.alkoppel, 1,8 m.kg
- MonteeI' de aandrijfas en -buis
met de bevestigingsmoeren •
Aanhaalkoppel= 5t5 .m. kg .
- MonteeI' de achterbrug in zijn
gaheel af en monteer het geheel
op de wagan.
- Stel en ontlucht de remmen.

SMERING
Te gebruikena

ESSO GEAR OIL GP90
rnhoud: 1,400 I
Verversi 1:!:51

Na 1.000 km, en daarna elke
30.000 km.

-

6
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VOORTREIN ZONDER STABILISATOR

404 Sedans
Tot aan de nummers:
404 .4.234.333
404 J ·4.506.712

404 Stationcars

Sinds het begin van
de serie:
404 U6 .4.700.001
404 U6D .4.900.001

VOORTRE I N MET STABILISATOR

1. Montage
Cabriolet.

Tot aan de nummers:
404 C
.4.495.418
404 C.kF ·4.590.110

2.

Montage

Alle 404 mode lIen, behalve

de 'St'ationcar

Vanaf de s erienummers:
404
404 J
404 KF
404 C

. 4.260.001
• 4.525.001

.4.550.052
• 4.495..419

404 C.kF
'4040 .
404 L·
404 LO

·4.590.111
• 4.600.001
. 4.825.001
·4.975.001

0

r'

I

N2

0 0 R T REI N Z 0 N D E R

S TAB I LIS A TOR

!. -~--&.....--_-------~
IDENl'IFICATIE VAN' DEWIELDRAAGARMEN EN TRAVERSES

le.Montage

r

Tot ·aan de nummers:
404 - 4.211.714
404 J -4.506 .349

I

..,.

TraverSe! rii. 3502.19
zonder uitslagbegrenzer

~~
""".

~------~---~.

1

2

Achterstewieldraagarm: nr. "3520.07
zonder uitslagbegrenzer
Voorste wieldraagarm:
1- met 5 mm .uitstekend silent-bloc
en rubber rlng:nr. 3546.14
tpt.' ge serienrs.:
404
- 4.145.984
404 J - 4.505.086
2- met 5 mm uitstekend silent-bloc:
nr.: 3546.16
vanaf de serlenrs.:
404 - 4.145.985 ;404J -4.505087--- 2e.iontage
---Vanaf de serienrs.:
' : 404
- 4 ;211.715
404 J
- 4.506.350 .
~ - 4.700.001
404 U6D ' -4.900.001
'
.
' .
Traverse : nr. 3502.21
met ui t slagbegrenzer
Achterste W'i eldraagarm.: nr.3520.10
met cylindrische uitslagbegranzer
.

.

"';

..

Voorste wiie ldraagarm: nr. : .3546.21
versterkt (uiteinde van 0i6 rom)

.,3e.Montage
Vanaf de serienrs.:
404 U6
- 4.704.138
404 .USD - 4.900.807
Traverse: ,nr. 3502.21 (ongewijzigd)
uiteinden verbreed : 80 rom in plaats
,
vari '70 mm

.'.::"

1

. 2iI
- 1

Achterste wieldraagarm: nr.3520.12
vlerkante uitslagbegrenzer
met versterkt stootrubber
Voorste wieldraagarm: identiek
aan die van de. 2e.montage·•. .

r-------------------------.-------------------------v 0 0 R T REI

~

MET

S TAB I LIS A TOR

IDENTIFICATIE VAN DE WIELDRAAGARMEN EN TRAVERSES
le. Montage
Tot aan de serienrs.:
404 C
.4.495.418
404 C.KF • 4.590.110
Traverse~

~

.

~

~'---:
- -.,~'
. ..

nr. 3502 . 21

Acliterste wielciraagarm:nr.: 3520.10
beva't een gat met schroefdraad
voor de bevestiging van de
stabilisatorstangsteun
Voorste wieldraagar.m: nr. ·3546.18
be vat twee gaten met schroefdraad
voor de bevestiglng van de
stabilisatorsteunstang
2e. Montage
Vanaf de serienrs.-:
404
·4.260.001 04.299.190
404 J
• 4.525.001 Q 4.525.563
404 KF • 4.550.052 Q 4.550.832
404 C
·4.495.419 a 4.49S.m
. 404 C.KF • 4.590.111 a 4.590.n6
404 L
• 4.825.001 Q 4.826.697
404 LO .4.975.001 Q 4.975.272
Traverse: 01'. 3502.21

Achterstewieldraagar:m:nr. 3520 . 10
Het gat 'met schroefdra.ad is vervallen . Fuseekogel versterkt.
Voorst~ wi'eldraagarm: 01'. 3546.20
versterkt - omvat de bevestiglng
van de stabilisatorstangsteun.

1e·. .. .i1tye
. Vanaf de serienrs.:
404
404 J
404 KF
404 0

.4:299.191
• 4. 525.564
·4.550.S33
. 4.600.001

• 4.495.nS
404 C.KF • 4.S9O.7n
404 L.
·4.826.698
404 LD .4.975.273

404 C

Traverse : identiek aan 2e.montage
Achterste wieldraagarm: 3520.12
·'vierkaote uitslagbegrenzer
vers terkte stootrubber

met

Veorste wieldraagarm:
ideotiek ann 2e.mootage.

i-'

~

I

r- ~I::RWISSELBAARHEID

r
I

VOORTREtN

VAN DE TRAVERSES EN "IElJlRAAGARlliN

- ne traverse nr. 3502 . f9 (T:::E!.nSlag voor "itslagbegrenzer) mag slechts
op vOCJrtreinen zGnder stabilisator van de le . montage (zonder uitslagbegrenzer)gemonte.e rd worden.
De traverse nr. ' 3502.21 met de uiteinden van 70 mm mogen aIleen tesamen met

achterste wieldraagarme~, die voorzien zijn van stootrubbers met een diameter van 39 rom gemonteerd"worden.
De traverse nr. 3502.21 met de uiteinden van 80 rum kan op alle typen voortreinen gemonteerd worden.
B1jgevolg levert het Magazijn aIleen nog traverses nr. 3502.21 met uiteinden van 80 mm.

I

~.- - .'

..-.. -- ..

--._--_._--_...._- -_._- - -- _._--- --- --_._------------_..- ACHTERSTE

WIELDRAAGA~~N

D~ w1eldraagarmen nrs. 3520.07 - 3520.09 - 3520.10 zijn onderling niet

verwisselbaar.
De achterste wieldraagarm nr. 2520.12 kan als vervang1ng van arm nr. 3520.10
gebruikt worden onder voorwaarde dat:
- een uitslagbegranzer

I

nr. 3514.09 ( vierkant) gemonteerd wordt

- de bevestigingsbouten van de voorste
motorsteunen door 5 rom kortere vervangen worden

I

Benzine: 40 mm nr . 1803.04
Diesel: 70 mm nr. 1803.05

- het stQotrubber met een d~ameter van 39 rom nr. 3514.08
.op traverses met ui t'e inden van 70 mm gemonteerd wordt.

aIleen

I

1---,-

-.-......-.--------.-- - - --- -.----.- ------ -- - -----------.--------.-----t

J

I
I

. VOORSTE WIELDRAAGARMEN

. AIleen de vool'ste vi ieldraagarmen nrs. 3546.14 en 3546.16 zijnonderling
v.e rwissel baar.

'1

I
I
~

I.

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

1-

v

I
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VEERE IEMENrEN

le.Montage

Schema van een voorveerelement van
vering met stabilisator.
le.montage

Tot aan de serienrs.:
404
404
404
404
404
404
404
404

_I

.5,047.268
J
·4.529.915
KF ' ·4.570.595
D.
• 4.605.479
C
.4.497.653
C.KF .4.594.004
L
·4 .851.758
LO

.4.979.999
• 4.737.899
40.. U6D 4.908.257

404 U6

- kogeldruklager
- schokbreker met beweegbare
lagering.
Omschrijving
No.P.D.
1- SchokbrektlrhoJis
z.schokbreker

Links yoor
Reents voor
Schokbr8k~rhuia
links voor
.... schokbrek.r Reents voor
2- Ondel-ste veorsonot.!:
e- Sedans, C,\briol&ta,Coup4s
Fa~iliales

36~43.02/04

5033.12

.

5033.13
5033.11
5035.04
5034. 04
5038.01

b- Stationcare
3- Druk!agtll"
met bovenete loopring
4... Ny I on ring
5- Klelll van rubber 8'tofkap
5~56.01
6- Rubber stofkap
5254.02
7- Onder-st. klellplaat v. stcfkap
5255.02
8- Bov.nete kl.lllp.1aat v*stofkap
5255.01
9- Afdictltatop van be'.l.stiging
5209.01
- Voorschokbreker binnenw'l"k
5201.20
()a',vat:
10- Ooplloer
5346.09
11- Afsluitring v. m081"
i 5347.02
;
12- Afdichting~n van boy. nat. lager i 5334.11
5334.10
13- Afdichting van tussenbulS
14- Schokbr'.,korcilinder· 397 ,5 II...
i •
15- Schokbrekerstang 473,5 •• , aan
zijn uiteinde doorboord
16- Bus om sohokbrekerstang 141,5 mm ..
17 •• 8ovenl!te h.gering "'fit eon hoogt.
van 55 ••
18- Steun van bovonste keerring 0 39 ~~ •

I

I

I

I·
I

r

II

II ..

I
II
I'

I

f

IL-

.

36. 44.34/42
36.45.38/45
36.42.02/04

• Onderdelen, di8 nlet aflond~rlijk door
hat Milgazijn gel.verd worden.

Ge reedschap: Kistje 8.0902 Z of Y

" '

.i

------------------~\~-----------------

~

I
1______

I

~

__
• __

v0
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~~ E5_______________V~EE~~--~-B-~--EN--------------------~
___

2e . Montage
Schelta van. een.· voorveere-lement
van vering met stabi11sator.

vanaf de serienrs.:

404
404 J
404 KF
404 0
404 C
404 C.KF
404 L
404 U6
404 LD
.404 U6D

.5.047.269
.4.529.916
• 4.570.596
• 4.605.480
.4.497.654
• 4.594.005
.4.851.759
·4.737.900
.4.980.001
.4.908.258

t

- Montage van een naalridruklager
- Schokbl'eker met vaste l~ering
- Vereenvoudigde stofkap
Omschrijving
1- Schokb,.ekerhuis
Z. 8chokb,.eker
Schokbrek&rhuis

No. P.D.

3644.40
Rlchts voor 3645.43
LinKS yocr
3642.03
.~schokbreker
Rechta voor 3643.03
2- Ond~rst. veer.chotel:
8- Sedana,Cabriolets,Coupfa
5033.14
Fa.Hid ..
5033.15
b- Stationoare
5033.16
3- Naaldoruklager
5035.05
zonder bovonsto loopring
4- Afdichtring van drullager
5031.02
Links yoor

Rubber stofkap
(zonder beve.tigi"gskla~en)
9- Afdichtatop van bevoatiging
~ Vooreohokbrake,. blnnenwerk
6-

5254.03
5209.01
5201.24

01ll1l8t:

5346.10
Opvulrin9 van -oer
5347.04
Afdichtin9 van bOllenate lager
533".14
londer tua.anbua
Sohokbrelc.,rc:U lnde" 398,5 ••
Schokbrekiij.·iitang. 464 •• , aan
zijn uitelnde niet doorbOord
16- Bua 0111 aohokbrekerat&ng 155.. •
17- Bov.nate lage,.ing •• t e.n hoogt.
van 22..
,18- St&un voor bovenat. k.errin9 0 45.. •
10- OOpllO,,.

11121415-

I

• Ond,rd.l.n, die nt.t afzondorlijk door het
~a9azijn gelevard worden_

Gereedschap : '-Koffer
Gereedschap: Kistje 8.0902Z
veranderd in 8.0902Y door toevoeging van de delen 8.0902 FZ- C1Z-EZ
VERWISSELBAARHEID- De onderdelen van de 2 montages
zijn niet afzonderlijk onderling verwisselbaar.

v
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TECHNISCHE BESCHRIJVINn

-

I

GEGEVEN.S
~

---

...- ..

_I

II

Cube,.
in grade"

Caster in I Toeapoof'
;9raden
in- mill.

- - --1'-l'---oo
30' ±45
1_____________
2°±1" I 2 ± _1____
______
____' 1..

,. Max. theor. draai_
. hoek in graden
I

35"

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

I

-Bi-;;;;e:~a~ih~~te;.:-I Kingpin inclination
wid
I in graden
--iO:---' 18"30' --- -- ---------

i wiel
1-

I 20"- ----'-- 21 "30'- --

-

---

9" 50' ± 10'

.~

~

•

,

\

.
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DE- EN MONTAGE

I
VOORNill
Demontage: De wagen wordt van voren opgekrikt en geatut onder de
traverse; .
Demonteer de voorwielen,de remtrammels, na hun stand te hebben
gemerkt. en de naven.
Montage:
1-Breng de neaf aan op de astap
- ar zorg voor dragend dat de
binnenste lagerring 1 goed aan
ligt tegen de schoudGr van de
astap.
2-Manteer de drukplaat met de bi~
nenate verhoging 2 tegen de
- binnenste ring . van het bui tenlager, met een nieuwe .moer.
i-Trek de moer op d~ astap aan
met ~, draai haar daal'ne.
heleme.al loa.
i-Definitief aantrekken met 1 mk~
en zorgvuldig borgen.
2,-Monteer de ns.afdop gevuld met

;

ESSO MULTIPURPOSE H•

.I

.~

..

6-Monteer de remtrommels en de
- w1e1en volgens de vooraf aan.' gebrachte :merktekens"
1-Trek de wielmoeren aan met de
momentsleutel op 6mk~.

DEMONTAGE EN MONTAGE VAN DE
NAAFLAGERS
..
~emol1tages

'.....

. ..~.".
:

"' .... ....
.'.

BuHenste. kogellager.
i-Trek de binnenste lagerring
eruit.
2-Breng h et st empel A in de naaf
- zodat het in de juIste stand
rust op de buitenste 'ring van
het kleine lager • .
i-Plaats de naaf op de tas D, de ;
doorslag Cop. het stempel-A. en ;
sla met lichtehamerslagen-op .
de doorslag, de ring . eruit.

v0

0 R T REI N

N9

DE- EN MONTAGE

Binnons te lager

1- Breng het stempel B in de naaf,
zodat dit op de . buitenste lagerring rust.

2- Draai de tas D om.
i- Plaats de naaf op de tas.
i- Sla het lager en de keerring er
uit door middel y.d.doorslag Q.

1- Maak de onderdelen schoon en

droog.
2- Controleer het draagvlak van de
kogels op de ring van het laier.
1- Voorzie de naaf en de lagers van
ESSO MUltipurpose Grease H
(100 gram).
i- Plaats de naaf op detas D.
N.B.-De buitenste lagerringen met
schuine kanten, moeten zodanig gemonteerd worden dat de plaatsing
van de binnenste ringen met hun
kogelkooien moge11jk 18.

2- Door middel van het stempel E
het oomplete buitenste naaflager monteren.
6- Trek de binnenste lagerring eruit.

1-

Draa! de tas om en monteer het
complete binnenste naaflager
door middel van het stempel I.
8- C~ntro of de lagerringen gehee!
aanliggen tegen de bodem van
hun huts.

i- Monteer de keerring op het lager.
10-Monteer de binnenste ring van
he t .. bui tens te naaflager.
11-Monteer de naaf (zie bIz.!!).

v
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STEMPELS VOOR DEMONTAGE V eD. NAAFLAGERS
120'

B

A·

c

DOORSLAG
140 .

..o

-

N

•

p

+ 1

--l!:+t-- - - - - - - - - --

~I---~I

TAS

D

I

______~jt3! _~~__._____

..

..

tI')

v

If)

o

I

o<D

...

•

N

v0
:e

0

~
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Ie

i STEMPEL VOOR DE MONTAGE VAN RET NAAFLAGER 20x52x15 .

+0.5

15- 0

-CL-it
Afgeschuind
~.. '-

II

. - --fII

rr=
20
~o

F

VAN

STEMPEL VOOR DE MONTAGE

2

+ 0 .5

-0

Afgeschuind

j

4
0

If)

lQ

i

If)

+,

0>

.

eX>

N

I

~

II
I

1i 45.-

20
l~

~o

I

'1

<.0
~

RET NAAFLAGER 30x62x17,5
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Met de onderstaande hulpstukken, waarvan de maten zijn opgegeven
in de voorgaande bladzijden, is men in staat de demontage en montage Tan
de naaf'lagers, in 'b eide boringen van ,de naaf,ui't te voeren.

c

o

Controle van de fusee-armen
Met. een atel kalibers, en het
pennetje met excentriek
. no. 8 . 0605.
Bevestig op liet s chokbrekerhuis
het overeenkomende kaliber en
cont roleer: .
- In het horizontale vlak de
evenwijdigheid van het oog van
de fusee-arm met het kaliber.
- Breng het pennetjo met excent riek aan in hat kaliber. Draai
het pennetje om het onderste
deel in het conische gat van de
fusee-arm latenvallen.
N.B.-Vervang alla fusees waarvan
de arm niet voldoet aan bovenstaande gegevens.

Copie Mg. P.O.

PEUGEOT
APRtS. VENTE

404
VOORTREIN - GROEP 6
AFSLUITWEOR VAN HET FUSEEKOGELHUIS 404
Vanaf de aerienuamers:
40'4 TW

.5 '0'78872

404 L TW

• 4 940 715

404 TH
404 Z F

·5356 175
• 8 253 815

404' L TH
404 L (Breok)
404 LD
404 U6
404 U6A
4&4 U6D

}

404 KF

·8235000
4 623 895

404 D

•

404 C

• 4 499 776

404 C.KF .6800292

4 891
• 4 985
• 4 768
• 1 929
• 4 915

288
260
044
180
834

... rdt de onder.'te fuseekogel afgesloten door een meer welke gelijk is
aan die van de 20~ vaDaf oktober 1966.
Sinda aaart 1967 wordt een nieuwe afsluitmoer geaonteerd
op een gedeelte 'ran de produktie 404 en 204. welke moer inwendig 3 verh&.gingen bevat.
De voortrein van de 404 kan verschillend -, zijn u1tgerust met:
- een atsluitmoer welke 3 inkepingen bevat.
- of ~oor de nieuwe moer, welke inwendig 3 verhogingen heeft.
GEGEVEN~ VAJ~

DE AFSLUITMOEREN

le Model
GfJllontaa,.d op alla type" 404:

~e

V~

HET KOGELBOUTHUIS.
3e Wodel

Model

Verschillond gemo"teerd op aIle typen 404 an 204

I
I

a - uitsparin,

I .a.-iAW. verhoging

No. P.D. 3633.08 '
VERWISSELBAARHEID -

De afsluitmoeren van het 2e en 3e model zlJn onderling verwisaelbaar
en kunnen eventueel worden gemonteerd ter vervanging van die van het le model • .

B.S. 590

N14

GBRBEDSCHAP
8.0902 W -GEREEDSCHAPSKISTJE VAN DE VOORTREIN ItOIt
De aamenetelling van bet gereedachapskistje 8.0902 W ie
gewijzigd door de toevoeging van:
- de aleutel 8.0902 W; voor de de- en montage van de af»luitmoer vaD de
1u.eekogelbout .et J uitaparingen,
- de aleutel 8.0902 N; voor de- en montage van de afsluitmoer van de
fueeekogel met J inwendige verhogingen.
Het gereedechapskietje heeft nu bet nuamer gekregen 8.0902 V.

-2-
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N18
- Zet de rechter spoorstangbout
vast en borg deze.
- Stel het toespoor at op 2mm Z 1
terwijl men de linker spoorstangkogel naar links of rechts
draait t zet de contramoer op
de spoorstang vast. ,
- Breng de harmonicarubbers aan
over de tandheugel.
- Controleer,door het stuur naar
beide zijden tegen de aanslag
te draaien, of de wielen de
draagbalken niet raken.
- Smeer de gehelestuurinricht1ng.
- Mask een proefrit om te oontroleren of de spaken van het
stuurwie1 in rechte lijn staan.
Eventuee1 te corrigeren door
het stuurwiel er af te nemen
met trekker 8.0703A en het er
weer op te plaatsen in de
juiste stand.

DEMONTAGE

1- Draai de reohter spoorstangbout los.

2- Verwijder de k1emmen v.d. harmonioarubbers aan de zijde v.d.spoorstangen.

I-

Draa1 de contramoer los en demonteer het oog van de tandheugel.
i- Draai de oontramoer v.d. spoorstangkogel los en demonteer de linker spoorstang.
2_- Verwijder de harmonioarubbers.
~ Demonteer de afsluitdop van het stuurhuis.
l-Draai de bevestigingsmoer van het rondsel los.
8- Demonteer de beide drukstukken van de tandheugel, terw1jl men het vrij- .
komende vulstuk en de afstelplaatjes bewaart •
Demonteer
het rondeel van de tandheugel.
.2,-

STU URI N RIC R TIN G

N2
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DE- EN MONTAGE

~ ~. :

.~&

~~

lQ-Trek de tandheugel eruit.
11-Demonteer- van het rondeelr
-- -de stuurkoppeling,
-het klemstuk, '
-rubber pakkingrfng.
l1-Demonteer uit het stuurhuis de
borgveer en het lager.

1l-

Span de tandheugel tussen ~e
loden spanpl:~t~nin de bankschroef.
.': ',,".

.14.- D;raai het huia van de kogel.,.:bout los.

12-

Demonteer

kogelbout, de
en de
veer of saho:~e'i veertjes ":8e1ville".
d~ ,

afstelring, .~:h,~t .. kapje

H.B.-De schotelveertjes "Belleville" zijn ter vervanging
van de veer gemonteerd Tanaf
de volgende nummersl

,'.'

MONTAGE
Span de tandheugel vertikaal
in de banks'chroef tussende
loden spanplaten.
2- Bepaal de dikte v.d. afstelring van het kogelhuis (zie
pag.N5) •
2- Controleer de diepte v.d.ruimte X (zie de teken.hiernaast).

.

Tot aan de nummers Vanaf de nummers
.. O~

4.019.542

404

4.019.543

404 J

4.500.792

404 J

4.500.793

-

X :;:: 22,5

mm

X

= 23

mm

I

1-

!= 23mm" ,plaatst men een
ring van 0, 5mm ',. <1ilcte no~

Ala

PD.3839.05 op de'bodem . ;v-an de
ruimte

x.

N.B.-De rine :van ' O,5mm dik mag
slechts gemonte,e rd worden op de
tandheugels lr8.8.rvan " de diepte
van de ruimto' X· 23mm is.

!

STU URI N RIC H TIN G
DE- EN MONTAGE

2
-, 1- ---- ---!
I

I

-Heem uit het zakje no.PD.
3839.02 de ringen 1 en leg ze
op de bodem van de-ruimte X
van de tandheugel, ,plaats
daarna de 13 Bchotel~eertjes
2 op elkear volgens de tekening hiernaast.

6 -Plaats de laatste schotelveer.

1

-MonteeI' de kogelbout en het
kapje en centreer ze met de
pen no. 8.0702D.

6 -Draai het nieuwe kogelhuis
vast, aantrekken met 4 a 5mkg
met de momentsleutel no.
8.0703B en het huis borgen.

2.

-Plas'ts het lager en de borgveer in het stuurhuis.
10-Monteer op het rondsel de
-- stuurkoppeling en het klemstuk.

1)-4---1

'-==r-

11-Trek de nieuwe bouten aan met
1.:5 a. 2mk(?i en borg de moeren.
~-Breng de tsndheugel aan in
het stuurhuis,terwijl men hem
98mm uit last steken aan de
tegenovergestelde zijde van
de kogelbout.
ll-Breng het Tondsel voorzien van
zijn rubber pakkingring zodauig aan dat de as v.d. gaten
v.d".:flens van het rondsel
evenwijdig loopt aan de tandheugel.
l1-Draai de nieuwe moer van het
randsel san met ~ en borg
hem.
12-Monteer het afsluitdopje.

· S T UUR ' !

I~ ~I

C H T IN G

DE- EN · MONTAGE

16-Bepaal de dikte van de afstel- r t ngen 2 die tussan de steunpl8,at 1-en het vulstuk 2. aan
de zijde van hat rondsel gelegd moet worden.

I
I
1------.-:---- -.---,I
el, " ...""" ." " '~N""

' n" .","".,

!

i

,

-

1

iI

~ , . Q)

I

@-._{i}

II

~

ll-Monteer de drukstukken van de
tandheugel en trek d e bouten
van de steunplaat aan met

I

,1.

a

1.25mkg.
,.

18~Controleer

door de tandheugel
in beida richtingen ta bewegan of or geen zware punten
v oorkomen.

i--@ :

-

@ I

12-Monteer de harmonioarubbers.

I

. ';-,

4

\

---

241

20-Draai op het verlengstuk van
de kogelb~ut de contramoer i
en de linkerstelbout om een
afstand van 24mm te verkrijgen tussen het kogelhuis 1 en
de contramoer terwijl de atelbout ill, het hart van de tandheugel ligt.
~De oontramoer niet vastdI'aaien.

..

21-Monteer de oogbout v.d.tand-- heugel 6 om cen speling van
9,5 11mm te bereiken ter~ '
wijl de contramoer.1. tegende
tandheugel rust.
De contramoer niet vastdraaien.

a

:

." ;

22-Monteer de rechter stelbout,
-- de conus van de kogel naar
boven.
De stelbout niet vastdraaien.

STU URI N RIC H TIN G

AFSTELLING VAN DE KOGELBOUT VAN
DE TAN1)HEUGEL
1- Monteer op de ,tand,heugel
afstelring 3 no.8.0703C.

1

de

2- Draai er een nieuW' kogelhuis
2 op en trek dit aan met
5 mkg.

I a

2-

Draai de afstelring C tegen
het kogelhuia 2 en zet het
borgboutje van-de ring vast.

i-

Demonteer bet kogelhuis zonder
de ring C te r aken die de max.
stand aangeeft van het aandraaien van bet kogelhuis.

2-

Plaats het kogelkapje
tandheugel ..

6-

-

Monte~r

'

de koge lbout

!

2

in de

terwijl

men door z:t,jn boring de pen D

--®

st.eekt am-' het kapje te oentre-

ren.

1~'------®

><

Draai het huis 2 erop,trek de
pen terug en draai het huis
zo vast dat de kogelbout niet
meer kan bewegen.
8- Bepaal met behulp van een voelermaat de afstand tU8sen het
huis 2 en de afstelring C.
Door O,05mm op te tellen-bij
:1..- de
gevonden waarde,vindt men
de dikte van het afstelplaatje
die tussen de tandheugel en
het huis gelegd moet worden am
een lengtespeling te verkrijgan van O,05mm + 0,02.

-

-.

AFSTELPWTJES----.---- --- !
DIKTE
0, 10
0,15
0,20
0,50

mm
mm
mm
mm

'
I

N° P.D.
3837.01
3837.04
3837.02
3837.03

. _.. __, Ji

lQ-Draai het huis los, demontear
de kogelbout, het kapje en de
afstelring Q. • .

flN6
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AFSTELLING VAN DE SPELING VAN
BET DRUKSTUK

1-

Plaats het tuesenstuk op een
vlakplaat en zet het ~rukstuk
1 ar overheen.

£-

Leg e ~n of meerdere afstelringen 2 tussen de bodem van
het druks ·t uk en het tussenstuk
t otdat een speling bereikt
wordt van 0,2mm tussen het
dru..ic.stuk en de vlakplaa t •

1-

Leg op de steunplaat if de in _
punt ~ gevonden afstelringen
2 die gacentreerd worden door
het draadeidde van de smeernippel die op de steunplaat
gedraaid is.

1

1111111111/f;11'11111111

.

A_".~ .

.

_. j

.1- Draai

d( LlI

,

~<

...:.

r-

tv

op het draadeind van de
smeernippel het nylon ·tussenst~~je A dat de afstelringen
op plaats houdt. .

1---"
!
i __

-

A:FSTELRINGEN
DIKTE

0,10 mm
0,20 mm
0,50 mm

no.40$~.925

'

l .;~-

1.-..

.

," ;:;

N° 2613 .02

I

c, ~- 9

i

"'ll F ! '

I

"
---f-.- - - - --'-------.- 1
I

-W::J

I - - - - - -- -.-.~------------

I ",I

____

... . 40-

~

H' 2613.03
___________________
J

'

N" P.D.

4063.06
406307
4063 .08

de 404 1 8 'v an voor het
zijn de steunplaten
voorz~en van eon borstje waarop
de smeernippel komt te mstan.
Vanaf het nummer 4040.925,."ordt
het borstje niet mear gabruikt
en de ameernippels no.PD 261) .03
vervanget!' de Ilippe ls no . 2613 .02.
Deze laatste kunnen uitsluitend
gemo~teerd worden op de steunEl~ten met het borstje.

.N .B. - Op

!:.

,

N78
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KOGELBOUT
DEMONTAGE
1- Span de spoors tang in de
bankschroef.
2- Verwijder de springring 6 van
het kogelboutdeksel met een
pen in het daartoe aal'lgebrachte gat A.

._---+---

@- _ .__

,2- Verwijder:
-het dekseltje 2. van de kogelbout.
-de 4 Bchotelveertjes ~
-de halve nylon onderate
taats .2.
-de kogelbout, 2
-de atalen bovenate taats 1

MONTAGE
1- Plaats de stalen taats 1 no. :
PD.3821.05 op de bodem van
het kogelhuis.
2- Dreng op plaatst
-kogelbout 2 no.PD 3873.13 met
, smeervlak de nylon taats 2-de 4 schotelveertjes ! terwij l men op de montage
richting let.
-het kogelboutdeksel 2

i\

'<D

Druk de schotelveertjes in e1kaar en breng een nieuwe
springring 6 aan ..

.1- Richt de kogelbout precieaz

het hart van de aplitpen moet
loodrecht staan op de hartlijn van de spoors tang

Smeer het kogelbouthuis.
N.D.-Op de *eKecing ziet men de
kogelbout in de omgekeerde houdin~ van de montage op de wagen.

2-

~

~~ I~
___~____~

____________
S_T__
U_U__
R_I__
N_R_. _I_C__
H_T__
I _N__
G________
BET GEHELE STUURRUIS

1. Montage

3 d e Montage

2'de Montage

Vanaf de nummers:

Tot aan de nummers :
404 • 4.025.422
404 J · 4.501 . 172

Vanaf de nummers :
404

404 .4.025.42304.304.274
404 J • 4.501. 173 (] 4.525.630

404 J
404 KF

Tot aan de nummers:

Typen wagena

. 4.304.275
· 4.525.631
• 4.551.031
·4.495.796

404 C
404 C.KF .4.590.830
404 0
.4.600.001

404 KF

• 4.551.030
·4.495.795
404 C.i<F • 4.590:829

404 C

en alle typen 404
Afgeleide· moderIen
vanaf het begin

a

D G : 4004. 13*
D Q D : 4004. 14*

Cl

352

mm

4004.15
4004. 16
355 mm

b

220

c

109

mm
mm

223
112

Stuurhuis

Tandheugel

nO P.D.

\ D Q G : 4056.03*
nO P.D. l DaD: 4056.04*

mm
mm

\ 0 a G : 4056.05
. • ( DaD : 4056.06

o P D

n

I

5 tanden in het gehe e l

30 tanden in het geheel
1

Rondsel

nO P D

) D (, G : 4048. 15*

no P D \ DoG : 4048. 17
. . ( DaD : 4048. 18

. . I DaD : 4048, 16*

I

6 tanden

8 tanden
4,82

Max.draaihoelc
..binnenwiel
-bui tenwiel

mm

4,93

mm

I

44 0 20
35°

VERWISSELBAARHEID-De tandheugels en rondsels van de 19 en 2e montage
zijn niet afzonderlijk verwisselbaar.
Het stuurhuis van de 3e montage kan gemonteerd worden
in plaatsvan 1e en 2e montage.
• De D.P.D.(de fabriek) levert deze onderdelen n iet meer.

:#A

STU URI N R ! C H TIN G
STUURKOLOM

' " 1.N9
Montag.

de Montage
Vanaf de serienummer$:
2

Tot aan de serienummer s:

404
• 4.262.349
404 SL .4.262.021 en alle afgel eide tRodlllhn
404 J · 4.525.038
404 KF ·4.550.052

404

.4.262.348
404 SL .4.262.020
404 J • 4.525.037

Zonder tussenstuk tUBGen dashb oard
en stuul'kolom.

Omsch:rijving

Omschrijving

; l-Stuurwiel
2-Claxonr1ng
-sierPlaat v.d. claxonring
-Springring voor de claxonring
-Montageplaat
_-Opsluitplaat voor de veer
7-Veer voor de claxonrin.g
~-Drukplaat met voet
!i-Staun v&.n de afstelbout
10-Borgring voor de steun
ll-Stelbout van de olaxon

t

Tus senstuk van 18mm tussen het
dashb oard en de stuurkolom ~waar
door het nodig ward om het versnelli ngshandel te ~e rvangen.

4108.36/37 1-Stuurwie 1
4108.39/ 40
4112.30/31 2-Claxollring met afstel4111.07- ring a
4112.33
4113.02
3-SierpTaat
.' ~111.()Q
4113.01
4-Springring voor de claxonrul!'411;.05
6261.03
~-Montageplaat
4113.04
6262.02
R-Opsl ui tplaa t voor de vee r
6261.04
6255.06
7-Veer voor de claxonring
6262.04
~-Drukplaat met voet
6255 .07
6263.07
6264.02
6265.03

----------------------~-------+-

Veranellingshandel
L : 100 mm
nO P.O. : 2244.16

Versnellingshandel ~

L : 105 mm
nO P.O.: 2244.17

Oit culletin invoegen in de map.

PEUGEOT
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8 - REMMEN
Remvoeringen van de 404 UfO en UXD

Vanaf de serienummers :
404 UXO - 9846285
404 U10 -9525647
zijn de 404 U10 en UXO uitgerust met FEROOO 4Z rem voeringen in plaats van TEXTAR voeringen die op wagens
met de onderstaande serienumme rs zijn gemo nteerd :
404 UXO

van 8 593 692 tot 8 594 068
van 8 594791 tot 9 845 420
{ van 9 845 861 tot 9 846 284

404 U10

van
van
{ van
van

9
9
9
9

449
451
524
525

725
678
541
623

tot
tot
tot
tot

9
9
9
9

450 226
523 415
525 602
525646

Onderlinge verwisselbaarheid
Het magazijn levert aileen FEROOO 4Z remvoeringen .

.

Wanneer het voorkomt dat remvoeringen moeten word en vervangen van een wagen die volgens bovenstaande serienummers TEXTAR voeringen heeft, dan moeten aile acht de voeringen door de FEROOO 4Z worden
vervangen.

ONDERDEELNUMM ERS VAN DE REMVOERIN GSET FERODO 4Z

PLAATS

REMVOERING

COMPLETE REMSCHOEN

Voor

4245.26(1)

4235 .27

Achter
smal

4239.38

4237.D1

Achter
breed

4 240.29

4236.52

(1) Set met 4 remvoeringen en klinknagels .

NL
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IDENTIFICATIE VAN TWINPLEX OF DE 404 TYFEN

..

.

"

I

Tot aan de
nummers':

Vanaf de nummers: Vanaf de nummers Vanaf de nummers:
- 4.315.777
(,4.388.565
404 J - 4.525.792
Q 4.526.883
404 DA - 3.060.001
; a 3.060.542

404
404
404
404
404

404

Type
wagen

- .4.108.665

404
404 - 4.108.664
404 J - 4.504.085

255

r"
!

255

.. ,

,

~I

I

"
r.

I

~

.~

1

10
10 1

JL

~I

I
,-_ I L- .J

4246 .28

TROMMEL

,

..

I. begin. v.
)d_Serie

-

._-

AIle afgeleide
typen vanaf he.t
begin van de
serie
,

'

..,

280 X 65

65

,

,

'

Q

I!".I

_~J

s:
I:

!5:

I·

tzj

~

co

L . __

~

0

,

'.

('Ii

I

Q

ANKERPLA.AT
nO P.O . ..

lLinks V.· 4209.28
lRechts V.-4210.19

* 4246.38

FERODO 4Z
241 x 50 x 5

~
t:cj

~
_

L_

tzJ

. ._

Z

.4246.29

4246.33

4246.30 - 4246.38*

4246.31

Links voor - 4209.29
Rechts voor- 4210.20
FERODO 4Z
241 x 60 x 5

: Oeze t1;Olllmel heeft aan de Oll'ltrek een half .. e9gefl"aisd merkt.ken.

lIij is verwisselbaar 'met de trommel nr.4246.;0 mits beide trommels

vervangen worden.
...... ~~~taer daze trommel nooit op Thermostables remmen •

FERODO 4Z
253 x 65 X 5

Z

~

Links voor - 4209.31
Rechts voor- 4210.22

"

REMVOERIHGEN
Afmetinge:n

t:-'

I!I::

De trommels nr.4246.33 kunnen
de t ramme l tesamen met de
i_p.v. nr.4246.29 gemonteerd wor- Daar
naaf
is geslepen,levert het Magaden mits ze alle twee vervangen
zijn
aIleen
daz e 2 delen samen .
worden.

nO P.O.

;a.

~

~ -.~.

0

I

~

l!I:
t"'

'.

!

1

0

tzJ

~l

_I

2#

,

,1

~

('Ii'

I

.~

." AAJll~

~

- 4.388.566 .
- 4.526.884
- 3.060.543

65

60

A

p~

?:,

x 60

60

.<:.~ .~;~;:/~ . ,./fi. .
..
,

VOORREMMEN

404 J - 4.504.086
a 4.525.791

x 50

50

•

a 4.315.776

J
DA
D
KF
404C
404C.KF

met groeven

0

0N2

!.ORJiALE

TROMMEI. REMMEN

IDENTIFICATJE VAN DE ACHTERREMMEN
Sedans-Cabriolets
Coupe1s
Sinds het begin v.d.serie

Type

wagen

255

Afgeleide modellen
Vanaf het begin van 4e serie

x 35

280

x 50

50

lAfta~

/ ;1'/ :

ACHTERREMMEN

_ '_ ._1... ..

. •_

L-- . _

'- _

. _

ANKERPLAAT

nO P.O .• 4246. 15

nO P.O .• 4246.32

REMTROMMEL

AR .G. - 4211.17
AR .D. - 4212.16

AR.G • 4211.20
AR.D • 4212.20

nO P.D.

REMVOERINGEN
nuttige afmet.

FERODO 4Z
250 x 35 X S (oplopende)
200 X 35 X 5 (aflopende )

FERODO 4Z
250 X 35 X S( oplopende )
220 X 50 X 5( aflo~~nde ) _

REMVLOEISTOF
Het hydraulisch circuit van de met gewone trommelremmen uitgeruste
wagens kan met een van de volgende vloeistoffen gevuld wordenl
- STOP HD 65
I
- LOCKHEED HD 31

l onderling

- LOCKHEED HD 43*

mengbaar

(met een ster) ter unifiea tie met de van Thermostables remmen voorz i ene wagens.

43· (met Ben ster) vloeistof mag nooit met een andere
remvloe1stof vermengd worden.

De Lockheed lID

Z1e ook pag.N.13

:B E K RAe H T I G D E R E MMEN

Afgeleide modellen
Vanaf de s er i enummers:

Sedans - Cabr iolets- Coup6's ,
Vanaf de s'e rienummer s :
404
404
404
404
404
404

Type
wagen

0

N3

. -.

• 5. 100.582 i
• 4.535.003 l
. 5. 100.001
SL
· 4.570 .001
KF
·4.498.001
C
C.K F • 4.594.00 1

J

404 L - 4.855.213
404 Break. vana f net
"

Deli"

. van de Sil l'

..

II

."

IDENTIFICATIE VAN DE THERMOS TABLES VOORREMMEN
280 X 65

280 X 65
t-

65

I
A

-I
.Aft

. r.r-?:.~' " , -':'

,''"'C,

~

.,

,1·

~

.. - "

"

"':"
'"

I
01

VOORREMMEN

~I

1I:I J

I

-:--

J
_.

' . '

-- ~. -

Gegoten trommel s met zeer grote warmtegeleiding
TROMMEL nO

P.o .

ANKERPLAATno

P.O.

-

4246.35

4246.36

( t rommel en naaf tesamen)
(trommel en naaf tesamen)
Li nks voor,.. 4209.33
Rechts voor- 4210.24

,

REMVOERINGEN
nuttige afmet.

IDENTIFICATIE VAN DE

AC H~ERREMMEN

255 X 45

280 X 50

I

,..- .!4.!:i.. --t

~

.
"

-

!
0

i

.

.

t

,j .

..•
"':

I

!
.

-1

I

ISl

'

-:

a,

I

~I
I

.'

:10

)WV'N"1-~

I
1/)1

,

ACHTERREWdEN
.

,

FERODO 762
269 X 65 X 7

-

,

I
I

..
'.-.,

"

": ~".

."

., j

, ,,

TROMMEL nO

..

... .

P.o .

".

ANKERPLAATnO
. ...... .

'"

REMVOERINGEN
nut tige afmet.

; " 4246:~2 .
L.aohte r ~ 4211 .20 •
'R.aoht er ~ A212 . 20·
,

, L.ach t er. 4211.22
R.ach t er- 4212.22

P .0 ,

..... ... ...

,

4247.10

,-

...

', '"
"

' MINTe'X' M35 P
240 X 45 X 5 ( oplopende )
192 X 45 X 5 ( a flQ'pen de )

• Ge1 ij k aan d. aehterl' •••• n v. d. w8gens me t de normal . trommelremmen.

,

.

,

"
"

,-

, MINTEX M35 P
254 X 50 j)( 5 (oplopends)
220 X 50 X 5 (aflopende)
:

B E K RAe H T I G D ERE M MEN

..

CR-'--

' GEM01ITEERDE ANKERPLATEN

($) ---

1-Bovenste en onderste remschoen
2-Dubbelwerkende wielremcilinder

~

- ¢

(4)---/ '.'~,:a;,.

3/8.

i-Vast punt v.d. bovenste schoen
bij achteruitrijden en van de
onderste schoen bij vooruitrijde
i-Binnenste remveer.
5-Buitenste remveer.
b-Afstelnokken.
1-Vast punt v.d. bovenste sohoen
bij vooruitrijden en v.d. onderste schoen bij achteruitrijden.

' ,,/;
!'2
\.

1"

'

Remschoen links v66r

T
o
Remschoen rechts v66r
." ,

~

!
"':~H>~ ~ i
r;

.

REMSCHOENEN
De remsohoenen van ~~n ankerplaat
zijn volkomen gelijk.
De segmenten van de linker- en
reehter ankerplaat zijn niet gelij
en due niet onderling verwiB8elbaa~
, Aan te houden montagerichtingt
Het omgebogen uiteinde van de remschoen moet aan de buitenzijde van
de ankerplaat komen •
-Naar VOl' en voor de bovenste Behoe
-Naar achteren veer de onderate
schoen.
De remvoeringen zi jn van FEROD0762.
Monteer hooit een ander ~ soort voering.
--

REMTROMMEts
Van gletstaal met een zeer groot
wa.rmtegeleidingsvermogen.
IDENTIFICATIE
Ovaal gegoten merkteken 1.
De Twinplex remtrommels zonder of
met half gefraisd merkteken mogen
niet op ,.de Thermos tables remmen
gemonteerd worden.
N.B.-De~alancering van deze trommels wordt bereikt met een gewiehtje 2.

(Sinds november 1964 .ordt deze
methode op alle trammels t~egepast).

THERMOSTABLES REMMEN
DEMONTAGE VAN DE REMSCHOENEN VAN DE VOORREMMEN

'-'.N5 '='

RECHTER VOORREM
-Mark de s tand van de trommel
t .o.v. de naaf.
- Demonteer:
- de remtrommel
-de 2 buitenste remveren met een
ta.ng.

-Demonteer de twae binnenste remveren met behulp van een schroevendraaier, het haakje van de
veer van het draaipunt te tikken.
-Demont eer de clipsveren en de
remschoenen.

-voor het de - en monteren van de
binnens ·t;e remveren van de voorrerr~en, is het gebruik van het
gereeds chap 8.0802 nodig.

Dit gereedschap is eveneene
gemakkelijk ~ij het monteren
van de buitenste verene

THERMOS T A B L E S REM MEN
DEMONTAGE VAN DE REMSCHOENEN VAN DE VOORREMMEW

LINKER VOORREM
-Merk de stand van de trommel
t.o.v. de naaf.
-Demonteer~

-de re mtrommal
-de twee buitenste remveren met
sen tang.

,'.

-Demonteer de 2 buitenste veren
met het gereedschap 8.0802 door
als yolgt te werk te gaan:
-Schuif de haak a van het gereedschap onder de Yeer.
-Verdraai het gereedschap in de
riohting van de pijl zonder te
forceren.

-Aldus komt het oog van de veer
vr ij van het draaipunt.
-Koudt het gereedschap in daze
stand."
-steak een schroevendraaier tussen het veeroog en het draaipunt en verwijder de veer.
-Demonteer de clipsveren en de
remschoenen.

THERMOSTABLES REMMEN
MONTAGE VAN DE REMSCHOENEN VAN DE VOORREMMEN

N7

RECHTER VOORREM
-Plaats de 2 remschoenen op de
ankerplaat en zet ze vast met
.
de clipsveertjes.
Ret omgebogen uiteinde van de
remschoen moet aan de buitenkant
van de ankerplaat geplaatst worden,
-naar voren voor de bovenste
remschoen
-naar aehteren voor de ondsrste
remsehoen.

-Monteer de binnenste remveren
met het gereedschap 8.0802 door
ala voIgt te werk te gaan:
-Breng de veren aan tussen de
sehoenen en de ankerplaat en
haak het kleine haakje in het
daarvoor in de remsehoen aangebrachte gat.
"
-Breng de haak b van het gereedaehap onder het draaipunt door
in het haakje van de veer.

-Trek en draai het gereedschap
om het draaipUnt om de veer vast
te haken.
-Verwijder het gereedschap.
N .. B.~.Indien

nodig moeten de ogen
aan de binnenste veren iets
dichter geknepen worden.

-Trek met de haak b van het gereedschap 8.0802 de buitenste
ve"ren op hun plaats.

10N8

THERMOSTA, BLES REMMEN
MONTAGE VAN DE REMSCnOENEN VAN DE VOORREMMEN

J,INKER VOORREM

-Plaat s de remschoenen op de ankerplaat en zet ze vast , met de
cloipveertjes.

Evenals bij de rechterkant,
dient het omgebogen uiteinde van
de r emscho en aan de buitenkant
van de ankerplaat geplaatst te
worden;
-naar voren voor de bovenate
remschoen
-naar achte ren voor de anderate
remschoen.
- Monteer de binnenste veren met
het gereedsehap 8.0802 door als
voIgt te werk te gaan:
-Breng de veren aan tUBsen de
Be hoanen en de ankerplaat en
haak het kleine haakje in het
daarvoor in de remsehoen aangebrachte gat.
-Haak de haak a in het oog van de
veer en draai-het gereedsehap
rond het draaipunt am de veer
vast te haken.
-Verwijder het gereedsehap.
-Monteer de buitenste veren met
het gereedschap 8.0802 op dezelfde wijze a1s bij de rechterkant.
N.B .... Indien nodig moeten de ogen
aan-ne ·binnens te veren iets
aichter geI&lepen worden.
De 2 birulenste r emveren 1 vers chillen v . d. buitenste veren 2.
Daze laa tsten hebb en 17 vindingen
inplaats van 26.
AIle b irmenste remveren 1 zijn
geli.jk. .
De buitens te remveren 2 v.d.
rechter en v.d. linkervoorrem
zijn verschillend vat betreft de
richting van het oog waarmee de
ve er aan het draa1ptint gehaakt
lrordt. -Deze montage voorkomt,
dat het gedeelte i van de veer
t egen de wielremoilinders komt.

B E K RAe H T I G D E THE R M 0 S TAB L E S
REMMEN

N9 ..

I!'
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PONTROLE VAN DE SLAG VAN BET
REMPEDAAL
De slag va~ het rempedaal moet
beslist i edere 10000km gecontroleerd worden vo1gen~ de .hieronder
beschreven methode.
-start de motor en geef 2 a 3maal
gas teneinde een zo groat mogelijke ..s mderdr1:!J.c in de hydrova.e te
kr1jgen, laat daarna de motor eta·/
: ti onair draaieri.
-Meet de hoogte van het rempedaal.
-Tra.p op het rempedaal f tot het ve
zadigingspunt van de hydrovac
edit punt ia bereikt als de benodigde pedaaldruk ineens zeer groot
1t'ordt': .. va.n .20·' tot 80kg).
·';;:Hb.ud t'- het pedaa1 in deze stand en
meet de hoogte.
-Het vereehil tussen de 2 metingen
mag n1.et groter zijn dan 60mm.
-Indien het verschil en dua de pedaalslag groter is dan 60mm moe ten
de remmen bijgesteld en zonodig
ontlucht worden.
N,.B.-De hooste van het pedaal kan
het beste gameten worden tot het
onderste ~un~ van het stuu~wiel.

1 - - - - - - - - - - - - - -- -- .- -----.-+
AFSTELLEN VAN DE THERMOS TABLES
(V90R)

$MMEN

Het isnoodzakelijk de stelnokken in de voorwaartse draairiohting

van het wi e1 te draaien.
Dr~af tijdens hat atellen der
r emmen de wialen nooit in de achterwaartse draairichting.

AFSTELLEN VAN DE ACHTERREMMEN
De afstelling van de aohtarremmen geschiedt op deze1fde wijze
als bij wagens, dl.e met norma1e
trommelremmen zijn uitgerust.

E)N10

B E K RAe H T I G D E THE R M 0 S TAB L E S·
REMMEN

HYDRAULISCHE UITRUSTING
HYDRAULISCHE UITRUSTING
HYDROVAC FXMBEKRACHIGER
1-Vacuumcilirider
a)Onderdrukr uimte
o)Ruimte fdie door tu·s senkomst v.
- de bed1eningsklep 2 me t de buitenlucht in verb inning kan komen.
~-Bedieningsklep

~-Luchtfilter

j-Remcilinder
5-St eun van bodemventiel
b-Mano-contact voer de onderdruk,
- dat een eventuele defect aan de
bekrachti ger aangeeft,doordat
het een lampje op het dashboard laat branden,indien de
onderdruk in de ruimte a van de
hydrovac beneden O,350kg/cm~
komt.
N• .B.-Gebruik de wagen nooit indian de motor niet loopt of als
de motor niet door de transmissi
aan edreven wordt versnellingsbak in neutrale stand •
ONDERHOUD
Vernieuw i edere ..,.-;o-OOkm het
luchtfiltertje 3. Dit filter mag
nimmer ge~lied Cif gereinigd worden.
HOOFDREMC II,INDER: ¢ 1" 1/4
zonder bodemventiel
VOORWIELREMCILINDERS: 1 type

¢ 1"3/8

j:Plunjer met rubber remzuiger
2..-Rubber renlz1;liger ..i-Veer
Lt.Stofkap
.5-Metalen plaatje met een door- stroo,lnga.atje-; sen .geheel met
. de ·.oi-llnder.
.

AV

. AR

.

HYDRAU1ISCH CIRCUIT ·
Va.sta remleidingmet klainedia.meter . type ARMCO
De 'r emslangen ' v.d.voorremmen zijn
met, de voorste remcilinders verbonden dpor middel van een draaibare aanslulting 1.
Montagerichtingtdie beslist opgevolgd moet worden.·
.
1-Aansluiting v.d.remslang . ge- '
- montep.rd ;n de onderste aan- :
slui ting v.d.voorste cilinde,j
en op.der een hoek van 45 0 lJU~·'t
de horizontale lijn.
..
l.-Verbindings le iding gemonteerd
zoals in de hiernaaststaa.nde
schets . 3-0ntluchtschroef in
de bovens1Ce aansluiting va.n
de achterst e cilinder.

REMMEN
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WIELREMCILINDERS
VAN DE VOORREMMEN-404 AIle typen
jUBqU1au= tot aan nummer
A partir de= vana! nummer
404

• iusqu'au numero

4.012.423
et parti r du numero 4.388.566
404 J
• jusqu'ou numoro
4.500.312
et a partir du numero 4.526.884
404 KF • jusqu'au numero
4.567.332
404 C
• jusqu'ou numoro
4.497.655
404 C.KF • jusqu'QU numero
4.593.585
4040
• Q partir ~u numero
4.600.052
404 DA • partir du numero
3.060.543

a

2 cilinders per ankerplaa
(J 1" 1/8 (28,57 mm)
nO P.D. ·4401.14

a

NORMALE

~--------.-- .-.----------+------------~

2 cilinders per ankerplaat

vana! de nummers:

TROMMELREMMEN

404

.4.012.424
404 J ·4.500.313

a

a

AV . (J 1" 1/8 (28,57 mm)
nO P.O. , 4401.14

4.108.664
4.504.085

AR· (J 1" 1/4 (31,75 rrim)
nO P.O .. 4401.19

• des numeros 4.108.665 a 4.388.565
. des numeros 4.504.086 a 4.526.883
404 DA • jusqu'ou numero 3.060.542
404 D • jusqu'ou numero 4.600.051
404
404 J

!~ ~D

404 U6

lB'
egl.n

.
van d e seTl.e

~

cilinders per ankerplaat
030 mm
nO P .D .• 4401.20

404 U6D

Vanaf de serienUlIllIlers:
BEKRACHTIGDE
THERMO STAB LE S

REMMEN

..

404
• 5. 100.001 ~
404 J
. 4.535.001 )
404 SL
• 5.100.001
-4.570.001
404 KF
404 C
• 4.498.001
404 C.KF ~ 4.594.001
404 L
" 4.855.001
404 Break-begin van de

2 cilinders per ankerplaa1

o 1- 3/8

(34,9 mm)
nO P .D.• 4401.25

serie

~-----= ------~----------------------------------~----------------------~

0

REMMEN
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WIELREMCTLINDERS VAN D!J
tl,:Een

ACHTERREMMEN· ~O~-Alle
'.

404 B.,line. )

!~ ~.KF

\

va.n de serie

begin

NORMALE
.TROMMElJlEMMEN

o lit 1/8 (28,57 mm)
AR.G. - 4402.11
nO P.O . - AR .D. _ 4402 .10

I

- 5.100.582
404
.4.535.003
404 J
404 SL .5.100.001
404 KF .4.570.001
.4.498. 001 . .
404 C
404 C.KF' ··.4.594.001 ..

1 cilinder per ankerplaat

o 16 mm

nO P.O. ·4402.14
.

404 L

.~.

cilinder per ankerplaat

1
.4.855.2i3

o 17,5 mm

404 Break. begin va.n de aerie

.'

--

1 cilind.er per ankerplaa.t

404 LD begin van de serie
404U6
404 U6D

BEKRACHTIGDE
TRERMOSTA..BLES
REMMEN

~ 1· (25,4 mm)
nO P.o". - 4402.09

1
404 L

. .

cilinder per ankerplaat

1

...

-,

n

.

o

P 0

AR .G. · 4402.19

• • - AR.D. _ 4402.20

ROOFDREMCILINDER 404 AIle Typen ·
...

D ! D arecht's stuur
D ! G =links stuur 404 L I DaD-DoG
404 U6 I
404 LD ( D' D
404 U6D j a

....
.'

.

..
-..... .

~

nO P . D.

.

. .

404 LD I DoG
404 U6D \

..

--f:J. 1" (25,4 mOl)
nq

P .D .. 4601.17

-

j

404 Sedans

.'

.'.

404 C - C.KF
. .

I

I

- 4601.11

.
NORMALE
TROM)lELREMMEN

l

1" (25,4 mm)

1I

404 0 . DA (D a D) ,

. ..

c

.; : ,' .

"
, /

,

. .

..
.

', ' ,:

022 mm
nO P.O. - 4601-;12

.

404 0 I 0 ' G
404 DA I a

..
'

0' 22 mm
nO P .O. - 4601.16

...

BEKRACHTIGDE
THERMOSTA13LES
REMMEN

404 Sedans
404 C . C.KF
404 L

404 Break

0' 1" 1/4 (30J5 mOl)
nO P.O. - .1601.20

I

J

N130
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HYDRAULISCH CIRCUIT VAN ALLE TYPEN REMMEN
REMVl. OE ISTOF

Vana±" de se rie.nummers:
404
. 5.040.51 2
404 SL .5.037. 909
404 J .4.529.766
404 KF ••t ':;67. ~ <J 2

404 0
404 C
404 C.KF
404 L

worden de· hydr aul isc he cire ui ts

NIET MENGEN MET
.

.

~~l)E RE
.

..

404 U6
404 LO
404 U6D

• 4.604.646
- 4.497 .596
.4.593.523
• 4.850.673

~re vul d

met

Lo'~kheed

.4.736.910
.4.978.949
.4.908.071

404B~ak.beg1n

HD

4'·' (met

v.d.serie

een ster)

REMVLOEISTOF
ii

Het gebruik van ED 43
zijn met Thermostables Remmen .

is verplicht op aIle wagens, die uitgerust

De " a gans, die met ED 4 3~ gevuld zijn, zijn gemakkelijk herkenbaar aan een op het linker binnens che rm gep l akt etiket.

PLEIN

FAIT AVEC

LOCKHEED HD43(etoile) .

NE PAS

I
I

I

I
I

I
I

MElANGER

In geval een circuit, dat eerst met andere vloeistof (HD65 of
1lD31) gavuld wa s, ververs t wordt met HD43E , dien t U een dergelijk etiket
nat bij de Importe ur te verkrijgen is op het binnenscherm te plakken.
ONDERROUD
l edera 20.000 km of iedere 18 maanden ·(wat het eerate voorkomt)
dient het gehe l e ci r cui t ververS'i; to worden .
Bi j iadera behand.e ling van de r emmen, moeten de wie lremcilinders
gecontroleerd worden op lekkage door de etofkappen op to lichten of door ze
te demonteren .Controlee r oak de hc?fdremc ilinder en de remslangen.
Het aohoonmaken van oili uders; p l unjer~ en rubber zuigertjes mag·
aileen met Bchone remvloe is t of ge sc hi eden.
Na iedere behandeling most de ov e rdr~k in het oircuit gecontroleerd worden; doe dit bij ~~n van de achterwi e lcilinders omdat deze bij even'(;1101e toetreding van luoht gemakke lijk to ontluchten zijn.
Deze bewe rking kan ve r gemakkelijkt worden door gebruik te maken
~an
' ARC 50 met aansluiting:
no . i '7oor normale trommelrell!.lnen
no . 8 voer Thermostables remmen
Het maken van oen proefrit met de wagen is verplicht.

It____._ _

~-----_~_~

_____~........__- ______.,..__..~._ _ _......._.....
.. _;..;.-,-__............-_ _ _. ......-.1
..
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Jan vier 1966

N14

8- THEIDlOSTABLES REMMEN

A- Aanbrengen van Gen vloeistof op het vacu~~lepje.
B- Storin~en in het remsysteem.
Vervanging van een overdrukklepje (bodemventiel) van de Hydrovact
D- Controle van de door de Hydrovac voortgebrachteremdruk.
E- yoorsohriften voor wagens met Thermostabl~8 remmen.

p-

A-BET AANBRENGEN VAN EEN SPECIALE VLOEISTOF OP HET VACUUMKLEPJE
Teneinde het "kleven" van het vacuumklepje, dat speciaal b:tj
koud weer kan optreden,te voorkomen,is het raadzaam de klepjes in te
smeren met sen speciale siliconen vloeistof.

Hiertoe dient

~enl

- De- aansluitnippel, waarin het klepje zit te demonteren,
- Het klepje met een bot voorwerp van zijn zitting te lichten.
- 2 a ~ druppels S1200 vloeistof op het klepje te gieten
- De aansluitnippel met nieuwe ringen te monteren.

BEL.ANGRIJIC
Mors geen vlceistof op de aansluitingen van de Ie idingen , die
anders gemakkelijk los kunnen raken.
De vloeistof heet: "Si1iconen v1oeistoi' 51 200 Viscositeit

50 eta". Verkr1jgbaar bij het magazijn.

..

.~

~.s. 490

g ro~p 8

B~STORINGEN
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Jan v ie r 1966

IN BET REMSYSTEEM

Teneinde het vinden va~ .een . oplossing voor sen storing te
vergemakkelijken vindt men in onderst.a ande tabel achter de klacht de .
lIJog.~i~k. oorzaak: an de oplo8sing vermald.

Klacht

Mogelijke oorzaak

Ret oontrolelampje
bliJft branden

-Geen onderdruk
-Kortgesloten niveauverklikker op remv1oeistofraservoir
-Remvloe1stof lekt
ergens weg

...

-Ontregeld manocont.
-Vacuumklepje tlkleeft"
op zijn zitting
Het duurt vr1j l~nsz
voordat het contro1elampje u1tQaat.

-Choke in werking
- Vacuumklep;je "kleeft"
op z1jil. z1tting
-Ontregeld manocont.

Onder het rijden gaat
neli con1ir.~8.JI'p~. _b.randen. terwijl het bij .
~as~os~aten weer U1tgaat.

-Lek vacuumkle.p je
-Lek in 'het vacuum.
circuit

- Zoek het lak
-Controleer: leidingen,
aans1uitingen etc.
- Varvang de niveauverk11kker.

-Lucht in het hydraulisch systeem
-Sleoht werkende hydrovac
-ontre,el mano-cont.
of de ect controlelampje (waardoor vacuumgebrek niet aangegeven werd)
-Terugvoergaatje in
hoofdremcilinder
verstopt
-De zuiger v.d.hydrovac komt ni et terug.

I

-Zoek het lekop 1n de
leidingen of remci1indera indien geen 18k
gevonden wordt,moe t de .
Hydrovac vervangen
worden •
-Vervang het manocont . · .
-Breng op het klepje
enkele druppel 8i11- .
conenv1oeistof aan.
-Duw de chokeknop in
-Stel de autom.choke af
(injectie mode11en)
-Breng op het kle~re enkele drup¥els 81 conenv10eis of aan
-VerTang het manocont.
-Vervang het vacuUlDklepje.
-Zoek het 1ek op
'.

,

·-Ontst e lde remmen
Slechte remwerk1n!z
zonder dat het contro- -De voeri~en lIq,ragen"
..
lelampje gaat brandenniet goed

Remaen blijven vastzitten

Oplossing

-St'el de remmen af.
-Rem flink enige ma1en
achter elkaartzodat
de voering zich t.o.v.
·trommel "zet".
-Ontlucht de remmen
-Vervang de hydrovac.
..

-Vervang mano-cont. of
het contr.-lampje

-Vervang de hoofdremcilinder • .
-Vervang de hydrovac.

I
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Mogelijke oorzaak
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Oplosaing

~---------.~~---------~.---~---•.----------------------~------------------------~

Slechte remwerking,terwijl het contr olelampje
gaat ~randen en de benodigde pedaaldruk zeer
hoog wordt.

-Te weinig vacuum

-Vacuumklepje "kleeft"
op zijn zitting
-Klep of membraan van de
de hydrovac lekt
Roge pedaaldruk met een
kleine slag,waardoor
kleine remvertraging,
zonder dat het contr.
lampje gaat branden.
Te grote pedaalslag nadat van te voren geremd
is tijdens vooruitrijden.

I

1 Te grote pedaalslag,

.1

nadat van te voren geremd ,is tijcl,ells acht€- rui trijden of' op bij
stilstaan op een hell ing.

I

-De hydrovac werkt niet

a-redere keer
-Remmen moeten gesteld
worden .
-Lucht 'in het hydraulisch circuit
.
b-Af en toe
-Bodemventiel dicht niet
goed a.f
-Remmen moeten afgesteld
worden
.
-Lucht in het hydraulisch
systeem
-Wrijving v.d.remsegmenten op de wielremct.- ·
linders
-De segmenten v.d.voorwielen komen niet voldoende terug.
-De plunjers gaan te
zwaar in de wielremciJ:inders

Geen stabiel~ remwerking.

-Remmen moe ten gesteld
worden
-Olia ' of vet op de voering
-" - - ~s~of " ~n

de trommels
-De segmenten komen onvoldoende terug

-Contr.het vacuumcircuit
op eventuele lekkage.
-Stel he t etat.toerental
vol gens de fabrieksvo o rachrift~n af.
-Breng op het klepje enkele druppels 811iconenvloeistof aan.
- Vervang de hydrovao.
-Vervang de hydrovao.

-stel de remmen af
-Ontlucht de remmen
-Vervang het bodemventiel.
-Stel de remmen af.
-Ontlucht de remmen.
-Smeer de raakvlakken
v.d.segmenten v.d.
voorwielen met de remk~tej~~~,in met ~P11-Controlee'T · de remveren
-Zook de plunjer,die te
zwaar gaa~ en de oorzaak hiervan:
-demonteer de voorste
trommels -du1¥' de
plunjers met een tang
in en laat ze dan los.
De plunjers moeten nu
vanzel! terugkomen tegen de remschoenen
-vervang de defecte oil.
-stel de remmen af.
-Vernieuw de voering en
verhelp het vloeistoflek.
-Maak de trommels sohoQ~
-Controleer de rammen.

-3-
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C-VERVANGING VAN BEN OVERDRUKKLEPJE (BODEMVENTIEL) VAN DE HYDROVAC

DEMON'.fAGE
-Verwijder het vacuumtankje.•
-Bouw de

uit.
-Zet in can van spanplaten voorziene bankschroef de HYdrovac bij
de remcilinders vast (zie tek).
-Draai de a&~Bluitnippel 1 los.
-Demonteer het ventiel i en de
veer !.
-Maak de aansluitnippel 1 met ' alcohol schoon en droog he. met
perslucht.
F~drovac

MONTAGE
-Gebruik het onderdelensetje
nr.4543.06.
-Terwijl de remcilinder v.de Hydrovac nog steeds in de bankschroef geklemd zit,
-monteert mens
-de veer i
-het ventiel 2 (rubber gedeelte
naar boven)
-de afsluitring 2
-Zet de aanslultnippel 1 vast
-Bouw de Hydrovac in.
-Ontlucht en stel de remmen.
-Controleer de overdruk in het
remsysteem met behulp van de
ARC 50 (aansluiting 8)
Druk, 0,5 ~ 1,5 kg/cm 2 •

-4-
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D-CONTROLE VAN DE DOOR DE HYDROVAC VOORTGEBRACHTE REMDRUK
Monteer de ARC 50 op een voorwi elremoilinder.
-start de mot or.,
-Geef enige malen gas en laat de motor daama station~ir draaien om een zo
hoog mogelijk vaouum te verkrijgen .
-Trap het rempedaal geleidelijk in tot aan het verzadigingspunt van de HYdrovao (een plotseling toename in de benodi gde pedaaldruk, SOkg in plaate
van ong. 20kg).
2
-Lees de druk af op de ARC 501 Min i mum 79 kg/om.
-Indien deze druk niet direct bij de a erate test bereikt wordt, moet de
RYdrovac vervangen worden.

E-VOORSCHRIFTEN VOOR WAGENS MET

~RMOSTABLES

REMMEN

Wij herinneren &an het volgende,
-ledere 1000km moet het vloeistofniveau geoontroleerd worden.
-De afstelling van de remsegmenten moet verricht worden, zodra de pedaalslag groter dan 60mm wordt.
-Iedere 15.000km moet het luehtfilter van de Hydrovac vernieuwd worden.
-Iedere 20.000km moet het hydraulisch systeem ververst worden met
Lookheed HD 43 11 (met sterle
-Bij iadere reparatie &an het remsysteem en bij de periodieke oontrolebeurten dient zorgvuld i g de toestand en de bevestiging van de vacuum- en
remslangen en leidingen gecontroleerd te worden, evenals het vastzitten
van de wielremci 11nders , die met een koppe l van 1,5mkg vast-gezet dienen
te zijn.

Printed in Franc e
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8-REMMEN
~mschoenen

van Thermostabl es rammen

o
1 -De 404's,waarvan he t s e ri enummer h i e r onder y erme ld is :

de :::. van
de 5.125.644 a
404
de 5. ] 23.7 54- a
404 Sl
de 4.535 .205 a
404 J
404 KF :
d ~ 4.575.241- (;\
de
:J .498.30~r a
4Q:4 C ' ;
'4'Cr4 C.KF
de':;:4,, 59S..0~2··· ·a·
: · de · 4.S-S6 .167 a
404 l (Fem)
404 l (Break) .de 4.855.831 a
de 1. 925.001 a
404 U6A

5.247.918
5.246.673
4..536.857
8.210.395
4.499 .0 19
4.597.97 It
4.872.767
4.872,505
1.927.009

"

zijn uitgeruat met remschoenen,waa rva.'1. de a.a.nlegvlakken op de wielremcilinders gewijzigd z i jn tene inde bij het achterui trijd.en sen progressievers remwerking te verkrij g e n .
2° . Vallai' de seri enummera:

404

r5.2 47.9 19

404 .Sl
404 J

5.246 .674 .
4.536.858
8.210.396 .
4.499.020
4.597.97:.)
4.8"12.768
4. 877 .S0b
1.927.010

404
404
404
404
.404
404

KF
C
C. KF
L ( F e m)
l ( Breok )
U6A

zi.in de rems ohoenen voorzien van rol le tje s , zodat de 'Wrijving tU8sen
remsohoen en wielremcil i nder v~rmind.G r d word t j waarcoor ns. het renimen ·' t i ,jdensacbteruitrijden bij hat volgende r ammen t ijdens ' vooruitr1jden het
pedaal "niet z o ver ingetrapt 'hehoefd te worden . . ..
Bovendien.. zijn de aanlegvlaklcen vall de plunjor$ van ·d e "w1.elremoili nders hoo~ fr~quent gehard.

B.S. 503
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IDENTIFICATIE VAN DE 3 MONTAGES

2de

le Montage

lde

Montage

~

r-_ _ _ _ _ _o_m_s_c_h_r_i_j._v_i_n._g_ __ _ _ _ _+_-l e •

-Remschoen linksvoor

~

-Remschoen I'echtsvoor

~

Ni euw
Ruil
Nieuw
Ruil

Montage

M~~g_e..J.!~:-Mo~.~o~~ ~_d~~~.~~Qge

4235 .57
4235 .58
4235.60
4235 .6 1

'---_V_O_O_T_W_~_·e_l_-_r_e_m_C_i_l_l._'n_d_e_T________ --'-_ __ .__

I

4235 .74
4235.75

I

4235.77

4235.86

4235.78

4235.87

4_4_01
._.2_5_

_ _ _

4235.83
421S,84

. . .L-._4._40._~

VERWISSELBAARHEID
De 3 veTschillende modellen Thermostables r emschoenen zijn onder-

ling verwiseelbaar, mite op de beide voorremmen 4 dezelfde remschoenen
gemonteerd worden.
De montage van verschillende remschoenen op 66n wagen is verboden L
daar dit soheeftrekkende Temmen tot gevolg kan hebben.

·2·
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8-R E M MEN

REMDRUKBEGRENZER:Sedan 404 met THERMOST.ABLES rammen
Vanaf de serienummers:
5.265.215 2

404
404
404
404
404

SL
J
KF
SL.K F

. 5.260.846
4.537 .045
8. 211.872

8.21 2.062

zijn de 404 Sedans met Thermoatab1es remmen ,uitgerust met een begrenzer, die
de remv1oeistofdruk naar de achterwie1remci1inders a1 naar ge1ang de
belad:i.ngstoestand va.n de wagen automa tisch regel t ·.· ."
Deze van de belading afhandelijke begrenzer is op de linker achterburgtrompet bevestigd en wordt bediand door een via eenveer met de stabii'isatorstang ve r bonden befboom.
Dientengevolge z1jn de linker achterbrugtrompet, de stabil.i satorstang en de a.chteTste rem1eidingen gewijzigd, terwijl de acht,e:rwielremcilindera
een d1a.me ter van 19l1U1l he bban in plaa ts van 16~~''',' .
. ..

N.B.Deze wijziging is eveneens bi j enkele404 Sedans .toegepast met
een ouder sertenr. dan hierboven aange geven en bij 30 404 Injeqtie sedans
waarvan de sertenummers in de hierond er vermelde s eries vallen:
•

:

t

' .

.~

,

•

, '.. .

~

.

. .'

~ ..

.•

van no. 82°1.201 tot no. 82°1.2 11 2
en van no. 8210. 101 tot no. 8210.112·

•.
.-

.~

~ ••

..-.

8 :S.·.5 09
.' '
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IDE'NTIFICATIE V.De HIE.un OF GEWIJZIGDE Ot.'1>ERDELEN

)

..

__.,.

/
No.PD.

Omschr1jv1ng
1-RemdrUkbegrenzer
2-Steun van remdrukbegrerizer
i-Pen van hefboom
4-Hefboom
5-Veer met bevestiging '
E)-Linker achterbrugtrompet
1-Stab11isatorstang met hefboom
8-Banjo-aansluiting
.2,-Dopmoer
10-Remleiding naarachterremmen •
--(lengte 700 mm in pl aats van 375mm)
11-Remleiding van rechter achterrem
(lengte 882 mm in plaats van 690mm)
12-Remleiding van linker achter rem
--(lengte 456 mm in plaats van 665mm)
-Achterwielremcilinders (Diameter 19mm i.p.v. 16mm)

1------------- ·-···- --,,·I gelijk aan 204

T

4861.05
4872~02
4814~01 '

4876.02
4877.04 .

30;6.55 ' .

.c" 5170 .08

4820.14
4820.13

4818.28
4823.20
4822.26

4402.2fJl

..---------------------1

TOEPASSING:

De montage van een remdrukbregrenzer op een nog niet van dit
apparaat voorziene 404 Sedan met Thermostables remmen brengt vervanging van
alle bovenstaande onderdelen met zich mede-: In verband met de hoge kosten
\vord t di t ni e t aange raden •

Mars 1%6
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BESCHRIJVING EN WERKINGSPRINCIPE V.D. REMDRUKBEGRENZER

BESCHRIJVING
Het verbindingssysteem bestaat uit een bedieningshefboom i
draaibaar om een pen i en verbonden met de 6tabilisa~orstang 1 door
middel van de veer 1De begrenzer staat via de opening i onder druk van de hoofd.
remcilinder, terwijl daze druk ongewijzigd of gewijzigd via d.e open~ng 8
aan de achterremmen wordt doorgegeven.
In het huis van de begrenzer zit een holle plunjer, die
twee verschillende doorsneden heaft, elk voorzien van een O-ring.
Daze plunjer heeft een axiale boring, die in verbinding
staat met de vloeistofto~voeropening.
.
Een doorboor.d e moer · Q;is . in de . voor~ijde van deze· boring
geschroafd. Deze moer fungeert· a.ls geleideren zitt,ing van het klepje 1.
Een veer ..1.Q. drukt het klepje op zijn z1tting.

WERKINGSPRINCIPE
A-MECHANISCHE BEDIENING
De hefboom i wordt bewogen door veranderingen in de stand
van de achtervering afhankelijk van de belading en van de verhouding
tussen voor- en achterasbelasting.De a,laatiache verbinding door middel
van de veer 2 evenals de wrijving van deplunjer 2 maken de begrenzer
weinig gevoelig voor plostelinge veranderingen in de stand van de
achteras (achterwielenrijden door een kuil b.v.)
-In de ruststand wi1 dedruk van de veer 2 de plunjer indrukken. . .
-Bij max. uitslag van de achtervering vermindert de spanning van deze ,
veer, waardoor de hefboom i omhoog gaat en de plunjer vrij komt.

-3-
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N24
: B-HYDRAULISCHE BEDIENING
10 -Ruststand

De mechanische bediening is zodanig
afgesteld, dat de plunjer 2 tegen de
afsluitstop 11 komt.
De klep 1 rust niet op zijn zitting
en de achterremmen zijn in verbinding
met de hoofdremcilinder.

2 0 -Zachtjee remmen

Ale de vloeistofdruk in het circuit
groter wordt, werkt daze druk op de
achterremmen maar ook op de plunjer,
die naar buiten gedrukt wordt.
De hefboom kantelt en trektaan de
trekveer.

Zodra er evenwicht is tussen de druk van de vloeietof en de
sp.a nning van de trekveer ontstaatt beweegt de plunjer niet meer verder .
naar bUiten, maar zijn yerplaateing is nog onvoldoende om het klepje 1
op zijn zitting te laten komen.
In deze stand is de druk naar de achterremmen gelijk aan die
naar de voorremmen.

g roe p 8
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-st o:t"k remmen

18 fase: Afs cheid.ing van voor- en achterremcircui t

t

.. .

, ....
- 1

."

Ala de druk in het circuit ·
hoger Yordt, wordt de druk op
de plunjer groter dan de trekveer spanning. De plunjer 2 .ordt
naar buiten verplaatst, totdat
het klepje 1 zich sluit, en de
Yoor- en achterremcircuits gescheiden worden.
Hieruit blijkt dus, dat de
druk, waarbij de voor- en achterremcircuits gescheiden worden hoger zal zijn, naarmate de trekveerspanning hoger is, en dus
naarmate de achterasbelasting
hoger is.

28 rase: Compensatie van de

drl~ naar de aehterrerumen
Op het moment, dat het kl epje zich sluit, verplaatst de plunjer
zich door de druk op zijn verschillende doorsneden (a en b) en door de
werking van de trakve er naar binnen, totdat het klepje 1 zich weer opant.
Op dft moment verplaatst de plunjer zich opnieuw naar buiten etc. etc.
Deze heen- en weergaande be~eging van de plunjer he eft ala effect
dat steeds kleine hoeveelheden remvloeistof in het achterremcircuit worden toegelaten.
De verhog ing van de druk naar de achterremmen, die ar het resultaat van is, is echter kleiner dan de verhoglng van de druk naar de
voorremmen door het versc hil in doorsneden van de plunjer. Er ontstaat
dus een
steeds. , toenemend
drukverschil tUBsen voor- en achterremcircuits.
o
..

£-=Los....~ateE-y:_a-'n..;......_-'-_

Indien de remvloeistoftoevoer ophoudt, drukt de vloeistof
i n he t achterremcircuit op de
plunjer en veroorzaakt een kleine
verplaatsing v.d. plunjer. Deze
verplaatsing wordt beperkt door
de reactie van de trekveer.
Het klepje l,waarvan de veer
10 slechta een zeer kleine spanning heeft, komt iets van zijn
zitting waardoor remvloeistof
terug kan stromen.

t

Naarmate de druk in het achterremcircuit vermindert, drukt de
trekker de plunje~ · in de ruststand.
· 5-

8 .S.509

N26

AFSTELLINGEN
a-Afstelling van de

Mars 1966

remdrukbegre~

'feneinde een goede werking van
de begrenzer te verkrijgen moet de
plunjer ala het. klepje op z1jn z1t.ting rust 18 A 18,5mm uit het huis
steken (zie ook tek.vo+ige,pag).
Daze afstelling wordt verkregen d.m.v. stelplaatjes 1 tussen
de flens en zijn steun.
Daar daze maat 18 a 18,5 mm
bij reparatie niet gemeten kan worden is de benodigde dikte aan stelplaten vermeld op de afsluitstop 1.

CD-

/,

--

:~~~

18 2 .. 0.3 I
-~~--

Deze stelplaten bestaan in 2 diktesl

0,5 mm : nO PD 4875.01
1 mm : nO PD 4875.02

Bijgevolg dlent men bij vervanging van een remdrukbegrenzer
een of meerdere stelplaatjes te monteren, overeenkomende met het
cijfer dat op de afsluitstop vermeld staat.

I

Cijfer op de stop
~ 0
5
10
L-_D_i_k_t_e_v_a_n_s_te_l_p_l_a_a_t_J_'e_s__~_n_mm_)___ ~ondeX:,-_O_,_5-....J_ 1

LIS 20
L.l_,_5_.....__2---'

b-Afstelling v.d. spanning v.d. trekveer .
De stand van de bevestiging van
de veer '1 is orgineel zo afgesteld,
dat een Iengte a van 107,5mm verkregen wordt bi} een spanning van
8 kg.
Daze afstelling kan bij sen reparatie niet verricht worden. Draai de
bevestiging van de veer nooit los
teneinde de veers panning n~et te
wijzi~en.

Bijgevolg levert het magazijn
onder no. 4877.04 de veer aIleen
met afgestelde bevestiging.

ONTLUCRTgN VAN BET HYDRAULISCR SYSTEEM
Het ontluchten van het llYdraulisch systeem van de 404 Sedan
met remdrukbegrenzer maakt geen bijzondere voorzorgen noodzakelijk.
Zij mag echter niet verricht worden met uitgezakte veren (wagen onder
de carrosserie opgekrikt): in deze stand is de toevoer tot het achterremc i rcuit namelijk afgesloten.
-6 -
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8 - REM MEN

Bevestigingspen van de remsegmentveren van de Thermostable remmen.

Vanaf de serienummers:

404
404
404
404
404

.5.352.375
.8.253.715
ZF
.8.234.143
KF
.4.499.763
C
C.KF .6.800.237

- 4.890.726
404 L
404 L (Break) .4.890.727
.1.929.138
404 U6A

zijn de remsegmenten van de thermostable remmen uitgerust met een pen
voor het bevestigen van de binnen en buiten remsegmentveren.

Door deze verandering hebben de veerogen een verschillende
stand gekregen en de buitenveren zijn links en rechts gelijk.

Mai 1907
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GEGEVENS VAN DE BEI DE MONTAGES
2de MONTAGE

le MONTAGE

Omschrijving
R ~Nieuw
• Ruil
l -Remsegment L ~ieuw
• Rui1
~-Remsegmentveer

binnen

HO PO

. 4235.86
4235 . 87
4235.83
4235.84
4375.15

)R. 4375.18
2-Remsegmentveer b u~. t. en)L.
4375.17

Oms chrijving
R. (Nieuw
(Ruil

He PO

L. RUil
binnen

423.5.92
4235.93
4235.89
4235.90
4375.21

2-Remsegmentveer buiten
Recht s of links

4375.22

-l- Remsegment

~N'~euw

~-Rem6egmen tve er

VERWISSELBAARHEID
Deze voorremschoenen van de 2e montage kunnen worden gemonteerd op een 404 voorafgaande aan deze wijziging op voorwaard9,
'dat men eveneens de remsegmentveren verva ngt.
Om deze reden levert het magazijn voortaan ruilsegmenten
van de 2e montage met bevestigingspen ter vervanging van de oude
mode11en.

Bij vervan gin g van de voorste remsegmenten van de thermostable remmen is het verpli ch t 4 remsegmenten op dezelfde wagen te
monteren welke va.n ge1i j ke vorm zijn d.w.z. het steunvlak van het
remsegment op de wielremcilinder moet ge lijk zijn (zie blz. N19
groep 8).
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REM

~

E N

,R emdrukbegrenzer '494
:'

Va~af

I,

,

I

,

de serienummers

( " '5 567, 464

c: ; • ",

4~04

" I

404 Z'F . 8, 264r,009

. 8 352 216
:404
A.Z
F
(USA)
. 8 355 ll8
\
~ijn de Sedan-, Familiale- en Break-modellen voorzien van een remdrukbegrenzer met een plaatstal e n bediening?hefbodm van een vereenvoudigde vorm.
Dientengevolge wordt d e veer opztj ip de~e ~ efboo~ gehaakt en is de , stand van '
de bevestiging van ~e ~ee~ verande~d .

I

' _<

) . "-'404 A (USA)

I,

·IDEm"IFICATIE
Ie

VAN

DE ' 2

MONTAGES

2e

Montage

Omschrijving

Ond.nr.

Omschrijving

Ond.nr.

1 - Hefboom (gemont ee rd)
2 - Veer en bevestiging , :
) Sedans (*)
IISedans (* *) ,
Famil'iale en Breaks

4876 .02

1 - Hefboom (gemonteerd)
2 - Veer en bevestiging :
Sedans
Familiales en Breaks

4876.05

(*) •
(**)-

4877 .04
4877 .10
4877.06

I

Sedan s met achter wi el r emcilinders van 0 22 mm
Sedans me t achterw ielr emcilinders van 0 23 , 8 mm

(Zie B. S. 681)

4877.12
4877 . ll

N30

Septembre 1969

RECAP I TULATIE

B.S.

VAN

DE

BEDIENINGSVEREN

VAN

DE

REMDRUKBEGRENZER

TYPES

Veer met bevestiging

404 Sedans
met achterwielremcilinders van

0

22 rom

tot aan de nummers

Ond. nr.: 4877 .04

404 A (USA)
• 8 350 928
404 A.Z F (USA)- 8 353680

404
- 5 530 711
404 Z F - 8 261 666
404/8 - 6 907 574

404 Sedans
met achterwielremcilinders van 0 23,8 rom

Ond. nr.: 4877.10

404
404 ZF
404 / 8
404 A (USA)
404 A.Z F (USA)

- de
de
- de
- de
- de

S 530 712
8261667
6 907 575
8 '350 929
8 353 681

a 5 567 463
a 8 264 008
a 6 909 666
a 8352 215
a 8 355 117

404 Sedans
vanaf de nummers

Ond. nr.: 4877.12

404
- 5 567 464
404 Z F - 8 264 009
404 / 8 - 6 909 667

404 A (USA)
- 8 352 216
,404 A.Z F (USA) - 8 355 118

Familiales en Breaks
tot aan het nummer :

404 Let Break· 6862060

Ond . nr .: 4877 .06

Familiales en Breaks

van~f

Ond. nr.: 4877.11

het nuromer :

404 L et Break· 6 862061

ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID
De veer met zijn bevestiging Ond.nr. 4877.10 van de 404 Sedans met
achterwielremcilinders van 0 23,8 mm mag niet genonteerd worden op een Sedan
voorzien van achterwielremcilinders van 0 22 mm ter vervanging van de veer
Ond.nr. 4877.04, en omgekeerd.
De veren met hun bevestiging, Ond.nr. 4877.12 van de Sedans en Ond.
nr. 4877.11 van de afgeleide modellen, kunnen gemonteerd worden respectievelijk ter vervanging van ~e veren 4877.10 en 4877.06, mits de originele bedieningshefboom vervangen wordt door een hefboom van de tweede montage Ond.nr.
4876.05.

BELANGRIJK De stand van de veer t.o.v. zlJn bevestiging wordt in de fabriek
afges t el d en mag in geen geval gewijzigd worden.
De bevestigingsmoer mag derhalve nooit losgedraaid worden.
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DEMONTAGE VAN EEN VOORVEERELEMENT

1- Monteer hat geheel in montage-

. "' ' ~
- ~. ~. --.
;

. \
,

"

,

klem ~ en zet deze vast in de
banks~hroef .
2- Druk de veer samen met behulp
van de spanner D.

~
\
{J
, \
,

- Demonteer de moer van de stang
met behulp van de sleutels C.

:.'.:

, .'

.4,- Demonteer de spanner D en daarna de volgende onderdelen vastgehouden tussen de spanners
-de schotelplaat ' .
~~e bovenste schQkbrekersteun, plaat
-de veer
-de onderste steunplaat voorzien
van de beschera'hoes '.
-de bovenste steunplaat Tan de
'. beschermhoes.
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Demonteer het kogeldruklager.

6- Demonteer de gekartelde dopmoer
van het schckbrekerhuis met behulp van de sleutel E.

1-

Verwijder voorzichtig het binnenwerk om het ui tspU"it-en van de
olie tevoorkomen.

8-Verwijder het nylon tUBsenstuk
en de rubberring van het lager
indien het sohokbrekerhuis ..-ordt
vervangen.

,.2.- Verwijder het schokbrekerhuis
uit de montageklem G en verwijder
de olie ui i de cilinder en het
huis van de.. _.schokbrek.e~.• .

10-Trek na het aftappen de cilinder
- met de k l epjes u.i t het huis Tan
de schokb:r:ekera

11-Klem het sohokbrekerhui s weer
-- in de monta geklem Q (draagarm
naar boven).
..
.ll-Druk de bor~rfng ·vanhet deksel
van de kogelbout.teru.g met behulp van sen door~lag door het
gat,wat hiervoor is ' aangebracht.
Verwi,jder de- borgriiig met een oude schroevendraaier.
12-Verwijder het deksel en de schotelveertjes van de Uylon-taata.
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1!-Demonteer de bevestigingsmoer
van de kogelbout met behulp van
de sleuteI A.

1

~
,".

12-Kaak de kogel los van zijn conus
door een tik met de hamer op de
draagarm. De kogel blijft in de
draagarm tuss8n de twae nylonts.a.tsen.
16-verwijderhet beschermrubber van
de kogel. "
ll-Maak de voorste draagarm van de
achterste los.
Verwijderi
-de aohterste opsluitplaat
-het voorste opsluitrubber
-het aohterste opsluitrubber
-d.e voorste opsluitplaat.
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-
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MONTAGE VAN EEN VOORSCHOKBREKER
Twee mogalijkheden kunnen zioh voordoen.
1- Het huis van de sohokbreker vernieuwen en
het binnenwerkoverzetten.
2- Het binneDwark vernieuwen en het ~chokbrekerhuis overzetten .
Bijzondere bepalingen voor het eerste geval
Monteer op het huis van de schokbreker het
Nylontussenstuk ( de schul.ne kant naar boven),
Verzeker U aryan dat de scnokbrekerstang niet
is verbagen, dit kan men controleren door het
lager over de schokbrekerstang te schuiveri.
Ve r vang elke s chokbre kerstang welke verbogen
of beschadigd is.
Vernieuw a11e rubberringen van het schokbrekermeehanisme.
Talk aIle rubbe rringen een weinig in voor
men ze monteert.
Voorkom het beschadigen van de rubberring .2.
van het tussenstuk i.v.b. met olielekkage.
Bij de montage van de keerring ! Tan de schokbrekerstang let men op de juiste plaatsing.
De gemerkt e kant tegen de plaat 2t welke met •
de bolle zijde tegen de veer 6 van de keerring
gemonteerd moet worden.
De veer 11 wordt gemonteerd op de 8chokbrekerstang-Vanaf de volgende serienummers:
404. 40 '18318 - 404J: 4500698.
---i
Deze veer kan niet worden gemonteerd op de
sChokbrekers van het 1e model.
MONTAGE

Q~ l ijk in beide gevallen

.

1- Maak hat schokbrekarhuis van binnen zorgvuldig schoon en zet het vast in de klem G.
2- Neem hat bi nnenwerk (schokbrekerstangzuiger-lager) zoals het ala onderdeel It'ordt
geleverd (2e geval) of na alle rubberringen
te hebben vernieuwd (1e geval). Konteer
op de sc hokbrekerstang het tussenstuk Fs
- l engte 175mm TOOr schokbrekerstangen met
veer 11
-lengte-175mm + 15mm voor schokbrekerstangen
zonder veer 11
en druk de veer van de keerring samen door :
de Nyl stopmoer aan te draaien totdat de
.
dop 2 van de keerring steunt op het lager.
Deze voorzorg is n oodzakelijk om te voorkomen dat bij het aandraaien van de gekartelde afsluitmoer de vulring 1, de rubberring ~ zal vervormen.
-

v 0 0 R VE R I NG
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i- Schuif de ci11nder met bode.ventiel in he·t schokbrekerhula na
het zorgvuldlg schoongemaakt te
hebben.

,.4- Vu.1 het sChokbrekerhuis met 350cm3
Esso 01eofluld40 EP.

'

.. : ~.:

......... :.

,5.- Schuit het blnnenwerk langzaam in
de cilinder:.laat dit · zover zakken
dat het tuasenatuk van het lager
10 rust ophetbovenste gedeelte
van de cilinder en he~ sohokbrekerhuis. Zij moet 3 .tot 3,5 mm
boven het draadeiride uitateken.
H.B.-Op de wagens·· voore.·f'gaandaan de
serienummers 404' 4016997 en 404J:
4500608,moet het uitstekende gedeelte 2 tot 2,5mm bedragen.
6- Monteer de gekartelde afeluitmoer
met behulp van de 81eu~el ! en
zet deze vast met een koppel van
6 A 7mkg.
N.B.';'De gekartelde a!sluitmoer is
veranderd vanaf de serienummers welie hiel;'boven zijn aangegeven.De moe- . . ..
ren v.d. 1e montage kunnen gemonteerd
worden op aIle schokbrekerhuizen. De
De moeTen· van de2emonta e kunnen
a een war en gemon eer
e so okDrekerhuizen van de 2e mon age.

0t

1-

Demonteer de nylonstopmoer en
het tussenstuk F van de schokbrekerstang.
~
•

_.•_.•/

_,

'

0 .

8- Controleer ;m~·:C(f~ hand of de
schokbrekerstang goed Bchu1ft en
draai t • . Laa t de a.t ang in de max.
stand staan.
1- Monteer ·h et drukla:·g er na deze te
hebben ingevet metl

ESSO MULTIPURPOSE GREASE H.

v 0 0 R VE R I NG
Gereedmaken van de veer.
-Breng de plaat
hoes
10-Gereed~aken

1

in de bescherm-

van de veer.

-Breng de plaat 1 in de beschermhoes.
-Met ~en beetje rubberlijm plakt
men de plaat va~t in de beschermhoes om daze op zijn plaats te
houden tijdens de werkzaamheden.
-Maak de rubber beschermhoes vast
aan de onderate steunplaat van
de veer met behulp van de klemveer.
-Plaats de veer op de onderate
steunplaat.
-Op de veer plaatst men de bovenste schokbrekerplaat en de zekeringplaat welke op zijn plaats
wordt gehouden door pen en groef.

ll-Druk dit geheel tesamen met de
spanner D.

12-Plaats dit geheel goed gecentreerd op de 6chokbreker.
Leg de bovenste plaat 2 van
beschermhoes ertuasen.Voorkom duwen op de schokbrekerstang.
Wanneer de onderste steunplaat
rust op het druklager, moet de
schroefdraad van de schokbrekerstang uitateken in de zekeringsplaat.
Wanneer door een verkeerde beweging de schokbrekerstang is gezakt,verwijderd men de spanner
met de veer en toebehoren,trekt
men de schokbrekeratang in de
max. stand en begint men opnieuw.

v 0 0 RVE R I NG

1,53

ll-Monteer een nieuwe Nylstopmoer en
haal deze aan met een koppel van
5 a 6 mkg met behulp van de gecombineerde sleutel C.
N.B.-De Ny l onstopmoer moet biJ
iedera demontage worden vernieuwd.
j!-Demonteer, de spanner ~ en draai de
schokbreker in de ateun G om voor
de montage van de kogel.-

12-Monteer op de conus van de kogel
achtereenvolgensl
-De rubberbeschermdop 1
-De draagarm voorzien van de taats
~ (kleinste).
-De kogel 216-Monteer een nieuwe kraagmoer ! met
behulp van sleutel A en haal daze
. aan,koppel 4 a 5mk~7
(Bij iedera demontage vernieuwen).

ll-Borg daze moer in de groeven welke h i e~oor zijn aangebracht.
achtereenvolgenss
-De onderste taats2 (grootste)
-De 3 sohotal veert'jes 6, terwijl
men; let "op de montagerichting.

~-Monteer

-Het deksel van de kogel

I

1.

154
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12-Monteer een nieuwe springring in
de middengroef. van de tang A.
~Het slot van de springrin~ t.o.
het scharnier van de tang.

-Druk de r ing met behulp van de
tang aamen, en hcud·t met de andere hand de draagarm loodrecht
t.o.v. de as va.n de kogel.
Plaats de tang zo diep mogelijk
in het huis van de kogel en laat
de tang los .
-Plaats de doors l ag van het
gereedschap op de springring
in de tang, terwijl men met
de andere hand cle d.raagarm nog
vasthoudt, geeft men een korte
tik op de doorslag zodat de
schotelveertjes samengedrukt
worden en de ring op zijn plaats
komt.
N.B.-Voor het gemakkelijk demonteren van de springring plaatst men
sen van de uiteinden tegenover het
gat wat hiervoor_is aangebracht.

20-Monteer op de voorste draagarm
1, de opvulring 2, de achotelplaat 1, het coniache opsluitrubber i en plaats dit geheel
in de achterste draagarm 2.
21-Monteer op het aseinde van de
-- voorste draagarm aChtereenvolgens het 2e conische opsluitrubber i,de schotelplaat 1 en de
moer 8,welke men met de hand
vastzet.
de kogel met Esso Multipurpose Grease H.
Het geheel kan nu ' op de wagen
gemonteerd worden.

~-Smeer
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GEGEVENS

VAl~"

N G

DE

VOORVEREN- AIle

Fl.xibi- i ~uit.nli teit in ~ i. allleter
mill per
.in IIIl11 aan
d. voet
100 119

TYPEN

N9
K5~~te
·mm.
316

c:!>

IZi
H

~

~
~

Sedans met linkse
besturing

44

t~]2en ~O~

Hoogte in
in ~ belast

404 U6 .4.738.855
404 U6D • 4.908.382

N° P.O.

182

a 187

1 g61. en 1 blauwe
of
1 rode

187

a 192

1 . i tte en 1 rode
of
1 witte

5001.42

1 gel. en 1 groene

5001.43

1 bl auwa en 1

soo 1. 44

5001.41

:

a 338

0
0

34

Merkteken

met 318kg

a 327

143
327

> Sedans met rechtse
besturing .
~ Stationcar alte typen
IZl
H
fIl Fam.Afr. alle typen
CIl
j Stationcars vanaf de
~ nummers:

0

,

~81,5

a 292,5 179,5 Q 184,5

292,5

a 303,5

143,25

34

143,25

184,5

a 189,5

9 roen~

. 187

a 192

2 bla.uwe

5001.55

192

a 197

2 gele

SOOl.56

198

a 203

2 wi t te

5001 .45

2 rode

5001.46

300

tot aan de nummers:
404

(OG· 00) • 4.442.214
(uitgezonderd Super Luxe)

404 J
404 KF

(DG - DO) • 4.528.596
(DG)
- 4.559.3~2
E-i 404 C
(OG)
. 4.497.226
H '
404 C.KF (OG)
- 4.592.428
~ 404 L
(DO)
- 4.842.516
H
H
(D G - 00) . 4.976.397
H 404 LD

IXI.
H

><
IZl
H

Ilt4

442,.5 Q 457,5

80

457,5

(uitgezonde,.d FafltUia le "Afrika"

tot aan de nummers:

100

.

~
~

a 193,5

2 blauwe

5001.47

511,5 0526,5 193,5

a 198,5

2 ge le

5001.48

..

..

~ vanaf de nummers:

H

496,5 0511,5 188,5
162

(uitgez~nde"d IIAfr ~ka;' 1

E-i
C!)

203 Q 208

-

404 Super Luxe. 4.440.829

~ 404 L (0 a G) .4.843.901
~

a 472,5

..

0

C!)

162,5

411,5

404 D .4.600.001'beg1· n v••
d serle
.
65
404 DA • 3.060.001\ .

a 426,5

2150220

1 b13uwe

5001.49

1 gel.

5001.50

162,5
426,5 (, 441,5

~ 404 LD .4.976.398

220

a 225

199

a 204

~

0
0

po

Vanaf de nummers:
404
404

404
404
404

404
~04

(DG . DO) • 4.442:215
Super Luxe
- 4.440.830
J
(OG - 00) - 4.528.597
KF (OG)
·4.559.383
(OG)
C
- 4.497.227
C. KF (OG)
·4.592.429
(OG - 00) - 4.843.902
L

(uitgez;onderd "Afrika")

459,25

a

1 witte en 1 gel.

5001.51

1 witte eo 1 blauwe

5001.52

474,25
85

162,35
474,25

a
489,25

204 0209

>
0
,

.

,
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GEGEvENS VAN DE ACHTERVEREN- ~O~ Alle

TYPEN

d

' ,

Buihnl exibili diamet er
teit 1n m in mm
~er 100 kg' aan d.
voat

Vrije
hoogte
in mm

404

• 4.022.808
404 J .4.501.030

..

52

a 415

245

a 250

1 blauwe

5101.66

415

a 430

250

a 255

1 gele

5101. 67 1

395

a 410

2400245

•

5101.68

2 groene

5101.66

co

.....

410

a 425

245

~

a 250'

-+3

<D

Sf
~

" ,

391,5

Sedans ,rechtse besturing alle typen

a 402,5

Cabriolets alle typen . 52
COUp~IS alle typen

a 400

5101.72

1 gele

5101.71

'I rode en 1 wi;tte

5101.73

I

2350,240

416,5 0431,5 214,5

120,7

1 blauwe

-- - --,

.

92

5101.69

1 bla~lfe en 1 rode 5101.70

230 Q 235

;

Fam.linkse besturing
alle typen
(uitgezonderd Afrika)

1 gele en 1 rode

2560261

133
400 0 411

"

CIJ

.....Q)m
,s:l

389

..

251 0256

133

46

402,50413,5

"

groene

1

11

estur~nK

>:' :. .

H· P.O.

400

133

. Sedan met benz. -inj.
~edan ~IEJEL (linkse

i

MeriCteken

133

404 .4.022.807
404 J. 4.501.029

redans met carbur)t.
linkse besturing
vana! de nummers:

Hoofte belas in mm

..

redans met carbur)t.
linkse besturing
Tot aan de nwnmers:
52

T~en

a 219,5

, ~
~

--'

0

431,5 ~ ' 446,5 ~19,5

a 224,5 ~

I

---1

bla~

en 1

9~le

5101.74

-+"
Q)

e

stationcar aile typen
Fam. recht~e bestur·
• ring alle ypen .. · ..
Familiale "Afrika"

398,5 0 413,5
75

236

a 241

121,25

+'

rode

5101.75

1 witte

5101.76

1

tJ)

ro
,-j

Q)

.0

413,5 Q 428,5

241 0246

,

"

veer gemerkt met 1 blauwe streep en de veer met 2 ;' groenestrepen
hebben belast dezelfde hoogte en zijn onderJ.ingverwisselbaar ef,l
wQrden~eleverd onder no .PD. 5101 66
. 2~_e veren
'51016J__en
'i10171 die hetzelfde merkteken dr.aD'en 1 Ka1.6_ ~en zi.in niet verwisselbaar
-F.vAn!2:0 deY'eren no ')10166 vd ~Ada.n .404 je, model
en die v.d. Ca~Z:.l.Olets en coupe's no.510_11XJle~~en hetze.Ud.e Iller~
~ 1 blauwe str§ep.zijn niet y§rwisselba~

1-De

no.
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VOORSCHOKBREKERS-KLASSIEKE VERING
Sedans met de klassieke vering

101

Vsnaf de serienummers:

Tot aan de serienummers:

404 .4.016.9<17
404 J ·4.500.608

404 • 4.016.9<16
404 J • 4.500.607

a

a

4.234.333
4.506.712

1-0ntluch tingll8satje van de rubber
- rubber stofkap
2-Bovenate vlakke gedeelte
i-Drukveer
!-Tussenstuk

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

..- - - - - - - - - + - - - - - - - -

ereedscha

tussenstuk L : 175 + 15 mm
sleutel : S.0902 CZ ofS.0902 CIZ
Sleutel van afsIui tdop 8.0902 E

Gereedschapskistje: 8.0902 Y

I

I
_

tussenstuk 8.0902 F (L : 175 mm)
s l eutel : 8.0902 CZ 01'8;0902 ClZ
Sleutel van ala lui tdop8.0902 E

"8
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VOORSCHOK!REKER -AlIa tyPen 404

van de serienummersl

a 5.047.268
a 4 .529.915
'" 404 KF • 4.550.052 Q 4.570.595
'" 404 0
• 4.600.001 a 4.605.479
'" 404 C · 4.490.00 1 (] 4.497.653
'" 404C.KF .4.590.001 a 4.594.063
'" 4()'( ·1,· · ·.4.825.001 (, 4.851 .758
'" 404 LO .4.975.001 a 4.979.999
404 U6 ·. 4;100.001 a 4.737.899
404 U6D ·4.900.001 a 4.908.257
o
'" 404
'" 404 J

• 4.260.001
.4.525.001

404 U6A-tot

aann

·".1".923.363

Vanaf de. aerienummers:
404
404 J
404 KF

,5.047.269
.4.529.916
• 4.570.596

404 0
.4.605.480
404 C
·4.497.654
404 C.KF .4.594.064
404 L
.4.851.759

404 LD

.4.980.001

404 U6

.4.737.900

404 U6D .4.908.258
404 U6A • 1.923.364

" V.ring Net grote flexibiliteit
1-Qntluchtingsgaatja van
- de rubber stofkap
2-Bovenste platte gadeelta
"4-Tussenstuk

Gereedschapskistje: 8.0902 Y
Tusse·n tftuk: 8.0902 F (L : 175 mm)
Sleute18.0902 CZ ofa.Ooo2 CIZ
Sleute18.0902 E voor de afsIui tdop

Bovenate vasta lagering
van de schokbrekerstang

Naalddruklager

Gereedschapskistje: 8.0902 Y
Tussenst\ik8.0902 FZ (25 mm) + 8.0902 F. n.75 mm)
Sleutel 809021Z
.
Sleutel tussenst.a0902Ez)voloritadfSleutel 80902 E
.
)8 U
op
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ACRTERSCHOKBREKER
Sedans,Cabriolets,Coup~ts

met vering met grote flexibiliteit

Vanaf de serienummerst
40~

~ 4.260.001
• 4.525.001
• 4.600.001 )'
· 4.550.052
404 C
. 4.495.001 begin van de
404 C.KF · 4.590.001
serie
404 L
- 4.825.001
404 to .4.975.001

404 J
404 D
404 KF

j

De afatelllng van de achterschokbrekers is aangepast aan de
karakteriatieken van voorvering.

so

De .vorm en afmetingen zijn
gelijk gebleven.
KENMERKEN

-De letters S.D. gegraveerd op
de bovenate afsluitdop.
-Bovenste draadeinde rood geschilderd.

,

Verwisselbaarheid
.i

De achterachokbrekers van de
wagens uitgerust !!let de vering
met grote flexj.bili tei t kunnen
worden gemonteerd ter verVangirtg
van de schokbrekers ,,(an de "·e
montage op voorwaarde dat men
beide 8chokbrekers. vervangt.

",'

ACHTERVERlJiG
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AFGELEIDE' MODELLEN 404-Alle typen
1. MONTAGE

· Vana! de se r ienummers:
404 l

.4.852.163
404 lD • 4.980.058

404 U6

·4.738.854

404 U60 ·4.908.381

404 U6A • 1.923.439

worden de 'V'eerschotels van de ac hterve r en en de bevestigingen van achterschokbrekers en stabilisatorstang r ech't streeks aan de carrosserie bevestigd.

1-stabilisatorstang

~-Achtersohokbreker

i-Achterveer
!-Steunplaat van veer
en aohteraohokbreker
2-Aanslagnok

ONDERSTE BEVESTIGING VAN DE ACRTERSCHOKBREKERS
1. MONTAGE

2de MONTAGE

Tot aan de serienummers:

Vana! de serienummers:

404 l .4.847.242
lO .4.978.354

.(04

404 U6 .4.733.115
404 U6D • 4.906.966

Onderate bevestiging door:
-vork aan de schokbreker
-bevestigingsoog aan de steunplaat van
de achterveren

404 L - 4.847.243
404 LO • 4.978.355

404 U6 ·4.733.116
404 U6D .4.906.967

Onderste bevestiging doort
-bevestigingsoog aan de schokbreker
-vork aan de steunplaat van de
achterveren

AC HT E R VE R I N

~

N15

AFGELEIDE MODELLEN 404

Vanaf de ee rienummers:
404 L : 4.852.164
404 LD : 4.980.059

404 U6

: 4.738.855
404 U6D : 4.908.382

404 Breck: 4.855.001
404 U6A

: 1.923.440

Montage van een traveraebal k -tussen d.e bodem en de achterveren, ....aarop de achterschokbrekers en de stabil isatorstang zijn vastgeze t.
platen

»001' hat aanbrengen van deze traversebalk was hetnodig nieuwe steunVOOl' de veren en achterschokbrekers, sen 4mnl kortere stabilisatorstang,

gevormde silentblocs, een veranderde achterbodem, achterste uitlaatpijp, en andere benzine of brandstofleidingen te mont eren.

an~ _

De Toorveren van de atationoars hebben de flexihiliteit van 34mm/100kg
behouden, maar de belaste hoogteis vermeerderd met 7,5mm om de juiste stand
van de ~agen te behouden.

---

1-Stabilisatoratang

~-Achterschokbreker

3-Achterveer
'4-Steunpla ten van de veren en
- achterschokbrekers
..2-Aansla.grubber
b-Traverse van de achtervering
l-Rubberplaat van de achtertraverse.

Bevestiging van de traverse van
de . aoh !-_PE1.nB.
De t raverse Tordt op de bodem
geoentreerd door de verdiepingen
1 en daarna vastgehouden 4an elk
uiteinde door de aanslagrubbers
2 en in hat midden door de uitSlagbegrenzer ,.2..

·€)N16
AFLEIDING 404 -B'IJZONDERHEDEN VAN DE 2e MONTAGE

de achter-

I DEMONTAGE

I -Demonteer
! kerbout

.

.

de onderste schokbre-

t

-Maak de bovenate schokbrekerbout
los en verdraai de sohokbreker·
totdat daze loodrecht staat t.o.v.
I de traverse, -Demonteer de boven" ate bevestiglng .2 van de schokbreker en verwijder de ,schokbrekerbout.
MONTAGE

Handel in omgekeerde volgorde
van de demontage, maar zorg ervoor
dat de moer van de bovenste schokbrekerbout aan de voorzijde wordt
t -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----l'-l:)8mol1teerd_._________ _ ...... _._
N.B. - Wanneer een achtertraverse wordt gemonteerd ns. het vervangen van een

carrosserie bij een wagen van het oude type, is bet noodzakel~Jk de silentblocs voor de schokbrekers te vervangen door no.PD.5248.04 evenals
de eilentblocs van de stabil1.satorstang no.PD. 5171.02.
VERWISSELBAARHEID

De achtertraverS9 kan niet worden gemonteerd op de afgeleide modellen
404 welke voorafgaan aan de reeds eerder genoemde serienummers.
Wanneer de oude voorraad is opgebruikt levert de i'abriek slechta nieuwe carrosseriUen, die gemonteerd. kunnen worden ter vervanging van die van de
1c -De volgende onderdelen aanbrengtr
1e montage mite . men:
-1 achtertraverse
5148.01
-4 stootkussens
516} '. 01
-4 rubber stootringen
51~4.08
-2 rubberringen
.
5164.09
-2 schotelplaatjes
5165.08
-4 stootrubbers
5166.07
-4 'aanslagrubbers
5164.10
-2 bovens.t e bevestigingen van de achterschokbreker
5267.02
-2 bevestig1ngsbouten
5249.08
-4 silentblocs van de schokbrekers
5248~04
-.? ..silentbloca stab11isatorstang
5171.02
F'1 'ui tlaatpijp
1724.22
~1 slang (tuasen leiding en benzinetank)
1564.33
-. .
.
df
~2slangen (tussen de leidingen en de brandstoftank)
1564.34
o
2 -Vervang de silentblocs v.d. achterschokbrekers en stabilisatorstang~ .
3 0 -Verander de benzine of brandstofleidingen.
~.•
4o -Draai de aanslagrubbers no.PD.5164.10 op de oude steunplaten van de'
achterveren.

N.B. - Bij het vervangen van een carrosserie op een 404 stationcar van de
1e montage i" het niet verplicht de Toorveren te vervangen.
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Va.na! de serienummersl
404 SL.KF
404 KF
404 C.KF

8.209.500
8.209.620
4.597.912

zij de Sedans,Cabriolets en Coupets met injeotiemotor uitgerust met een
onderste veerschotel van de Fami11ales, om de wagens·aan de voorzijde
10mm hoger te maken en het versch1~ in hoogte te oompenseren t.o.v. de
404 met benzinemotor, de injeotiemotor weegt n.l. 24kg zwaarder.
GEGEVENS VAN DE BEIDE MONTAGES ME'!' NAALDDRUKLAGERS (A)

1. MONTA.GE

I-Veerschotel no.PD. 5033.14

2de MONTA.GE
(gelijk aan Fam. en Break)

1-Veerschotel no.PD. 5033.15

B.S. 500

N18
YlRWISSELBAARHEID
De veerschot~ls van de 2e montage (no.PD.50~3.15) kunnen
worden gemonteerd op de 404 in j ectie wagens uitgevoerd met een naald ...
druklager a van de 1e montage, op voorwa:arde dat men de veerschotels aan
be ide zijden vervangt om de wagen symetrisch te houden.
'

N.B.Hiernaast vindt U een l i jst van de verschillende veersohotels welke onder de voorveren van aIle typen 404 zijn gemonteerd.

, .,

-2-

Printed in France

roep 9 .Q.. Ii D E R S T EVE E R S C HOT E L S V.D. V 0 0 R V E R I
VAN ALLE TYPEN 404 MET DE KLASSIEKE VERING
N1
OMSCHRIJVI NG

J G

TYPEN EN MONTAGE#BIJZONDERHEDEN
Se dans 404(Links e bes turing)
t ot aan de seri enummers:
404
404 J

:
:

4.022.807
4.501.029

- Veerschote l geleverd met bovena te ~ogell o~] r i ng 1 welke gemont e e rd moet word.en met Tubbersch ijf onder de .:veer 2 no.PD.

5032 .16 .

'

-

N 8 B~-D e ze v e erschotel wordt ni et
meer geIevercf.

N° PO 5033.09

Se dans 404(Linkse be s t ur i ngj
404 du n O 4.022.808 au nO 4.260.000
404 J du nO' 4.50 1. 030 au nO 4.525 .000

~

________ ~~14=4~_______

N.O PO 5033. 10

_

__~

-Veerschotel geleverd met bovenate kogelloopring 1,welke kan
worden gemonteerd ter vervanging
v.d.veerschotel no.5033.09 op voorwaarde dat de veerschotels links en
rechts worden vervangen en de rubbers chijven 1 worden weggelaten.
Sedans 404(rechtae besturin~)
tot aan de s erienummers:
404

: 4.260.000

404 J

:

4 .525.000

sta t. cars 404 Familiales 404 A£rika
tot aan de serienummers:
404 L
(CAfriquu
404 LD «Afriquu
404 U6
404 U6D
404 U6A

N° PO 5033.11

4.851.758
4 .980.000
4.737.899
4.908 .257
1. 923 .363

- Vee r s c hotel geleverd met bovenste
koge l l oopring 1.
s t at.cars 404 Familiales 404 Afrik~
Vanaf de serienummers :
404 L
«Afriquu
404 LD "Afrique)
404 U6
404 U6D
404 U6A

N° PO 5033.16

4.851.759
4.980.001
4.737 .900
4 .908.258
1.923.364

-Veerac hotel gemonteerd met een
naa lddrukla eer welke niet verwisselbaar is met het voorgaande type.

N20

o N D E R S T EVE E R S C HOT E L V.D. V 0 0 R V E Rr W G
VAN ALLE TTPU404 MET DE VERING MET GROTE FLEXI:BILlTEIT
:BESCHRIJVING

_.__.._- -- ---..,.------'

...

OI)N

....
----------~~~----

N° PO 5033. 12

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

TYFEN EN MONTAGE-:BIJZONDERHEDEN
SedansrCabri olets en COUp~IS .
(l inkse en rechtse besturing)
404
: vann o 4.260.001 totnO 5.047 .268
'404 SL : 11M nO 4.260.401 tot n O 5.100.022
404 J :vannO 4 .525.001 totnO 4 .529 .915
. 404 Kf : 'tot aan nO 4.570.595
404 0 s t ot aan nO 4.605.479
4-04 C ~ tot aan nO 4.497 .653
404 C.KF:tot aan nO 4.594.064

-Veerschote l gelever4 met bovenste
kog elloopring 1 ....

~----------------------------~-----------+----------------------------------~

Fam.404(uitgezonderd type Afrika)
tot aan de serienummers:
404 L
404 LO

:

4.851.758
4,980 .000

-Vee rs chotel geleverd met bovenste
kogellooprin.s: 1.
N° PO 5033. 13

Vanaf de serienummersl
: 5.047 .269
: 5. 100,023
: 4 .529.9 16
4040
: 4.605.480
404 C
: 4.497.654
404 KF
: vanj, o 4.570.596 tot nO 8.209.499
404 C. KF ; va... n" 4.594 .065to·t nO 4.597.911

404
.
404 SL
404 J
~----------~~------

-Veerschotel gemonteerd met een
naalddruklager,welke niet verwisselbaar is met het voorgaande type
N° PO 5033.14
Fam:-en~reaKs:404

(uitgezonderd type Afrika)
Vanaf' de serienummers:

404 L
: 4.851 .759
404 LD
: 4 .980.001
404 L (Break) ; 4.855.001 (begin lIan de ..rie)

Sedans Cabriolets en Cou e '.s 0 In'.
'Vanaf de serienummers:
1&4

.

404 KF ' : 8.209.500
404 C_KF : 4.597 .912 .

-Veerschotel voor naalddruklager
kan worden gemonteerd op de 404
Inj . ter vervanging van de veerschotel
no. 5033 .14 op voorwaarde
N° PO 5033.15
dat .de veerschote ls links en rechti
~----------------------------------______~~uQur~due~n~y~eur~Y~I
. ____________~J

I

- 4-

404.
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9-VERING

Achtervering

-~04

Sedans AIle Typen

Vanaf de serienummers :,' .
404
404
404
404
404
404

TW - 5.075.001
TH - 5.311.00l
SL ·5.311.006

D .4.619.853
KF .8.224.863
IF .8.251:301

zijn de 404 Sedans uitgerust met een achterstab11isatorstang met een
diameter van 14mm, 1t'aarvan de uiteinden zijn bevestigd op elke trompet
van de achterbrug, het midden gedeelte is vastgezet aan de carrosserie
door middel van twee steunblokken.
Deze montage beperkt het overhellen van de carrosserie in de
bochten en verbetert de wegligging van de wagen.
De montage va~ deze stabilisatorstang heeft de verandering
van de volgende onderdelen noodzakelijk gemaakt:
-achtervloer met versterkingen voor de bevestigingen van de steunpun·ten
van de stabilisatorstang,
-linker- en rechter achterbrugtrompetten met bevestigingsmogelijkheid voor
de stabilisatorstang,
-Voor-~n achter schokbrekers (andere afstelling)
-voorste stabl1isators tang (diameter;.23 mm in plaats van 20 mil).

Seprembre 1966

IDENTIFICATIE VAN DE TWEE MONTAGES VAN DE ACHTERVERING
1. MONTAGE

2de .MONTAGE

----------------------~-- -----.

i-Linker trompet
l-Rechter trompet
I-Aohterschokbrekers

i-Linker trompet
2-R.echter trompet
l-Achterschokbrekers
!,- Stabilisatorete.ng
2-Verbindingestangetjes
6-Steunblokken van stabilise.tor- stang

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

TOEPASSING
De toepe.ssing van de achterste stabilisatorstang op Sedans
404 die deze stang nog niet hebben,maakt versterking van de achtervloer noodzakelijk evenals de vervanging van de achterbrugtrompetten
van de vier sohokbrekers en van de voorste stabilisatorstang, daarom
is vanwege de hoge kosten deze toepassing niet aan te raden.

IDENTIFICATIE VAN DE SCHOKBREKERS
a-Voorste schokbrekera

40.4

1-Gleuf met 8cherpe hoeken

N23

1-Gleuf lIlet

b-Aohterschokbrekers
Montage voor vering met voorste
stabilisatorstang

Montage voor de vering met VQor-en
~ !Ehterstabilisatorstangen

1-De letters SD ingeslagen op het
- bovenste lager

1-De lett.rs SD ingeslagen op het
- bovenste lager
.
2-De letters SD 1 ingeslagen op de
- bovenste afsluitring
De schokbrekers Voor en Achter van de beida montages zijn niet verwisselbaar.

ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID
-Carrosserie-De Sedans 404 met deze nieuwe vering hebben eveneens een
gewijzigde achtervloer tengevolge van de nieuwe plaatsing
van het reserve.iel en van de tank (zie Serv.Bulletin no.54 6 )
Dientangevolge zijn de carrosserie~n van de 2 montages niet
onderling verwisselbaar.
-Achterbmugtrompetten-De achterb~ugtrompetten van de 2 montages zijn niet
onderling verwisselbaar, maar die van de 2e montage kunnen
eventueel gemonteerd worden op 404 Sedans van v66r de wijziging.

Copie Mg. P.O.
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404

e

Octobre 1966

9 - VE R I NG

Voorschokbrekers 404 AIle typen

Vanaf de serienummers;
·5.075.001
• 5.311.001
• 8.251.301
KF
• 8.224.863
D
·4.619.853
C
·4.499.501
.f04 C.leF - .4.599.272
404
..04
404
404
404
404

·4.940.001
• 4.884.002
4~ L (Br.ak) • 4.884.001
404 U6
·4.763.175
40.(U6A
.1.928.101
404 LD
.4.984.115 "
404 U6D
• 4.914.548 .-- _.

TW

404 L TW

TH
IF

404 L TH

heeft het schokbrekerhuis een schroefdraad voor de afsluitmoer gekrege~
van 50,9 mm x 100 i.p.v. 50,6 mm en is de vorm van de afeluitmoer veran~ :
derd, waardoor de drukring kon worden weggelaten.
Door de toepassing van deze moer is het nodig de sl'8utel. EZ
in het gereedschapkistje 8.0902 Y te veranderen.
"

N.B.-

. ' .......
.. . _ •..w._

De voorschokbrekers van de sedans 404 voorafgaande aan de bovengenoemde
serienwamers hebben eveneen·s · eengewijz'igd diagram tengevolge van de
montage Vo\ln de achterstabilisatorstang.

B.S. 555

Oc tobre 1966

404

N25

~

GEGEVENS VAN DE BEIDE MONTAGES
,

2de

1. MONTAGE

MONTAGE

I

I

II

I

L-----®

I

2

I

50,11><100

MI

.~

~

I'

5O.9I1J')O
'54~

.
'55

.45

b

:J

I
I

-

~

®

5(),6l1100

"-

50,9)(1.00

r'

I

I

l

I

----------- t-------<D

I

I'

-

I

-

~

OMSCHRIJVING
l-Fusee zonder schokbreker
. ~-Afsluitmoer

l-Drukring

______' _____ ~
_1::::: .... ..::.,

__L .

.I
I

N° P.O.

OMSCHRIJVING
l-Fusee zonder sc'hokbre~
ker

'"
5346.10 .

.

5347 .04

~.

~-Afsluitmoer

N° P.O.

*
5346.13

.

,

..

... De fusees worden geleTerd met afsluitmoeren daar om zijn de onderdeelnummers niet gewijzigd.

VERWISSELBAARHEID
De afsluitmoeren van de' beide montages kunnen onderling niet
vernss.eld worden door ~e gewijzigde draaddiameter.

N26 B'S~

404

GEREEDSCHAP VOORSCHOKBREKER
Door de montage van de nieuwe afsluitmoer is het nodig het
gereedschap 8.0902 EZ te veranderen in de eigen werkplaats zoals
hieronder staat aangegeven.

-Demonteer de ring

1

met een pers.

-Draai of ruim deze ring uit tot 55,5 mm diameter Lp.v. 55 mm over
een lengte van 11 mm.
-Monteer de ring! op sleutel

~.

----- r----

I

I __ _
____ ..L_L

~

Het aldus veranderde gereedschap heaft nu het nummer 8.0902 EY
en kan oak gebruikt worden voor de andere typen.

·3·

10
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BANDEN§PANNING VOOR ALLE
TYPEN ~O~

TYPEN

PARRDSSERIJ

404
404 KF
404 KF1

Sedan
404 KF 2

404DA
4040

Sedan

MAAT

SPAN'NING IN kg/c:m2
ACHTER
VODR

MERK

l
l

Norm.aantal koordlagen

165x380
165x380 X
165x380 SP
165 x 380 V 10
\ 165 X 380XA2*
1165 x 380 SP Sport*
. 165x380 V 10 GV*

MICHELIN
DUNLOP
KLEBER COLOMBES
MICHELIN
DUNLOP
KLEBER COLOMBES

Norm.aantal koordlagen

165x380
165 x 380 X
165 x 380 SP
165 x 380 V 10

MICHELIN
DUNLOP
KLEBER COlOMBES

1400

1600

1600

1 800

1450
1700
1 700

1600
1900

1900

1 500
1 SOD
1700
1 700

1600
1 900
1800

1600

2200

165x380 X
18Sx380 X

MICHELIN

1400
1800

2400

404 LD

165x380 X
185x380 X

MICHELIN

1500
1800

2200
2400 .

404 U6

165x380
165x 380 X
i85x380 V 10
185x380 X

1600
1400

2500
2200

1 800

2600

1700
1500
1600

2200
2300

1 400 (I)
1 550(2)
1 600(1}
1 700(2)
1 450
1700

1 SOO(1)
1 600(2)
1 700 (1)
1 900(2)
1 550
1 800

404 L
Familiole

i
)

I

404 Break

Verhoogd aantal koordla.gan

MICHELIN
KLEBER COLOMBES
MICHELIN

Stationcar
404 U6D

165 x 380C
165 x 380 X
185 x 380 X

Cabriolet
404 C
404 CKF

en
Coupe

~

IVerhoogd a an t .a l koordi
lagen
MICHELIN

165x380 X

MICHELIN

165x 380 V 10

KLEBER COLOMBES

165 x 380 XA 2*
165 x 380 SP Sport*
165x 380 V 10 GV*

MICHELIN
DUNLOP
KLEBER COLOMBES

\
I

I
!

1700

2500

1900

Jpeciale banden "grote snelheid".De 404's met de motor XC.KF2 mogen
alleen voorzien worden van dit type bandon.
De Michelin XA 2 banden hebben een pepaalde montage-richting, op de
zijkant van de band staat. cote ext~rieur 'V o1ture,netgeen inhoudt dat daze
zijde beslist naar de buitenzijde gemonteerd moet worden en niet anders.
(1) rijden met normale snelheid
(2) rijden metJ[rote snelheid.

WIELEN

EN

BANDEN

404 SEDAN - CABRIOLET - COUPE

MICHELIN VELGEN
le

2de Montoge (April 1962)

Montage

~~
I
II

4 t J.15- 3.30.E
nO P.D. 5403.21

I

Openingen van 16mm
voor sneeuwkettingen.
Bevestigingsmoer
veor de sierdop gelast.

I

I,

3.de Montage

4

t

J.15 - 3.30.E

nO P.O. 5403.23

Openi ngen van 8mm
veqr sneeuwkettingen.
Kooi voor de bevestigingsmoer v.
d.sierdop.
Aant~ekkoppel v .d.
bout3v~d.s1erdop~ .
max.
rnA-g.

4de Montage

(we. ens uitgerust ' met

Thermostables remmen

. 4 ~ J.1S.AL .BM .3.30 V
nO P.O. == 5403.29

'Zonder openingen voo .
snoeuwkettingen
Rondom van koelgaten
voorzien

VERWISSELBAARHEIDr
Het _iel 10 montage kan niet gemonteerd worden op een remtrommel
van 280mm ¢. De wielen 2e,3e en 4e montage mogen gemonteerd worden inplaats
van de wielen 10 montage. De wagens met thermostables rammen mogen uitslui tend worden voorzien van ..,ielen met rondom gaten 4-e montage om een ';
goede koeling va.n de remtrommel ttl behouden.

DUNLOP VELGEN

., -- - - ----------- -- ------;
2 de Montoge

le Montage

:

1

i

III

!

-

-..1

nO P.O.

r-""t

= 5403.22

Bevestigingsmoer voor
de eierdop gela.st.
1

:

f-i,Jjl.;

(.Me:11962)

I

I

I

II

II

nO P .D. == 5403.24

Kooi voor de bevestigingsmoer.
Aantrekkoppel v.d.
bout v.d. sierdop~
max. 3mkg.

WIELEN EI' BA N DEN
404 AFGELEIDE MODELLEN

N3

MICHELIN VELGEN
le

4o__
~- -- .

3de Montage
Wa gens met t hermostables
remmen

2de Montave

Montage

I
I

U
-

.!

wielSJ.15.5.40

met platte velgranden
nO P.O. 5403.16

,I

II
.l_.

.

40.

'--"-l

---t.----.

wie15J. 1S.AS.40
me t r onde velgranden
nO.PD.onve randerd 5403.16

Wiel 5J.1S.AS.40. V

rondom met gaten
nO P . D. 5403.30

VERWISSELBAARHEID
De wielen van de 1e en
De van gaten voorziene
vervangen.
Op de wagens uj. tge~~st
gaten voorziene wlelen

2e montage zijn onderling verwi saelbaar.
wielen 3& montage kunnen die van de 1e en 2e montage

met thermostables - r emmen mogen uitaluitend de van
39 montage gemon t eerd worden.

B A LA N C E R E N
In het bijzond.er ui t te voeren op de voorw:i elen .
Aangeraden wordt om een e l eotroniech appa r aat te gebruiken waarmede het
gebeel, t.w. wiel , naaf, remtrommel, sierdop op de wagen gemonteerd,
gebalanceerd kan worden .
Stel de taster op 45 0 in om zQdoend e in 6en enke le ha nde ling de s t atische
en dynam1eche onba lans te r eg istre r en en op t e ha f f en ..
V~~r de velgen me t ronda ye l grandan va.n de afge l e i de modell en 404 , moeten
uitsluitend gewichtjes gebruikt worden me t een l os ve ertj e .

AANTREKKOPPEL VOOR DE WIELEN
Moet verpliobt uitgevoerd worden me t een

~ ome ntsl eu t e l.

Aantrekkoppel
Seda.n

404

COup~

Cabriolet

i

404 afge l ei de modellen=

6

m

7,5

.kg.

a 8 m. kg.
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E L E K T R I S C H E INS TAL L A TIE

N1

STROOMVERDELER
De s t roomverdeler Ducellier of
S.E.V'. heeft:
- een cen t r i fugaal vervroeging
- een vacuum vervro eging.'
-Vervroegingsti j dst i p: 11 0 op het
vliegwiel,overeenkomend met 0,85mm
van de zui g erslag.
-Afstell i n~t

oontactpunt-afstand:.
0,40mm.
o
0
-Contacthoek: 57 + 2
-Ontstekingsvolg orde: 1-3-4-2 .
Vervoegings-curve

N.B.-Alleen controle op de verde-

XC 1
M 36
M 42

lertestbank Heaft aen goada controle van de stroomverdalar.

404 Corburoteur (T . T.)
404 KF - KF 1
404 KF 2

Sedert juli 1963 is de t8.cuumver vroeging vastgesteld op 5 30 in
plaats van 8°30 op de 404 carbura~
teur motoren.
BOUGIES

1e Montage '

Bougies met kort e schacht

Bou~ies

To t aan de serienummers:

J

404
404
404
404
404
404
404

J
C
L

- 4.399.562 I
-. 4.527 .0381 Einde s e ri e

- 4.496.235 (motoran met 3x
_ 4.837.402 ,gelage~d.e kruk_ 4.719 .903 I a s
- 4.554.832

U6
KF
C. KF .4.591 .574

Marchal

36P

404 KF - 404 C.K F

34 S

Vanaf de serienummers:
404

.

I

.4.528 .001 M6toren m~t '
- 4.497.001 ( 5x gelagerde'
- 4.838 .001 , krukas
.4.720 .001 )
. 4.554.833
. 4.591.574

Vanaf no.:
404 _ 404J

44 F

-.4.400 .001 .

J
C
L
U6
404 KF
404 C.KF

404
404
. 404
' 404

A.C.

35 P

404 U6
404 - 404 J
404 L · 404 C

met lange schac ht

. Ma rchal

A.C.

440000'1-4528001 {

404 C .404 L 4497001-4830001 ;
404 U6
4720.001
\

36 HS

4554.833404 KF - 404 C.KF 4591.575 GT-54-HD

P 44 XL

42XL

De bougies met lange en korte schac ht zijn niet onderling varw·isselbaar .
De mon tage van een verkeerd type bougie kan le i den tot zware beechadiging
van de mo t or .

E L E K T R I S C HE

N2

IN S TAL L A TIE

STARTMOTOREN - ALLE TYPEN 404

PARIS·RHONE

DUCElllER
.'

buiten dia.meter
404 T.T .

T y pe

BENZINE

Max.vermogen
stroomsterkte

' "

404 DIESEL

AIle typen

85 mm
D8E 31

85 mm
6081
1 CY

1 CV

240 A

240 A

115 mm

buiten diameter

Tot aan de nummers
404 LD - 4.977 .477
404 U6D .4.905.131

en all e

Type

6109 A

Max.vermogen
stroomsterkte

2,2 CV

Type

6 109 B

300 A

404DA

Vana f de nummers
- 4.600.001
404lD • .4.977 .478
404 U6D - 4.905. 132

~ta..r tre la.i 8

404 0

Maz. vermogf!n
strooms terkte

Vi de

~ediening ve r enr d

I

2,02 CV

300 A

De s t artmotoren 6 109A en 6 109:8 z i jn onderling verwisselbaar
De D. P . D. ( de fabriek) levert nieuw aIle en het type 6 109B

N3(8

E L E K T R I S C H E INS TAL L A TIE
STARTMOTOREN ALLE TYPEN - AFSTELLINGEN
ONDERROUD

De

zelfsmerende lagers hebben geen
enkele smering nodig tijdens bun
gebru.iksduur.

C01fTROLE
-Controleer tijdens een revisie de
toestand vS.n:
-de lagers, de koolboratels (vervang ze ala ze korter zijn dan
Bmm)
-de oppervlakte en het zui"er rond
zij~van de cQllector(afw.5/100 ,
max I .

'

-frais de col l ectorlamellen
.smeer de spiebanen van de bendix
voor montage.

AFSTELLING

2

65

It)

o....

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

102

DUCELLIER
1e-de Bendix
-Ingetrokken stand van het tandwiel 11 65,5mm -Achter de bus 2
opvulplaatjes i naar behoefte toevoegen of wegnemen. -Verplaatsing
van het tandwiell S2mm
-De aanslagmoer i aan- of terugdraaien en de splitpen aanbrengen.
Voor deze be ide afstellingen maakt
men gebruik van het kaliber 6056
volgens naaetstaande tekening.
2e-Startrelais
Deze afstelling heeft tot doel de
lengtespeling van de Bendix in
ruststand op ,te herfen •
-Demonteer de dopmoer 5
'
-Draai de afstelmoer ogeheel los
-Draai deze moer geleidelijk weer
aan,totdat ar geen lengte-speling
van de Bendix meer is. Draai de
moar nu weer een kwartslag terug. '
-Montee!" d.e dopmoe;r
weer. .
PAInS RROl-l"E

Speling tussen de voorste aans.lag

en het tandwiel v.d.Bendix in
werkstand: -Zet het startrel~is ondeT verlaagde spanning (10V) tussen de twee kIe,ina draadklemmen
zodat de bendix in werkstand komt ,
zonder echter te draaien.
-Druk het anker en de bendix terug
om de snelingen OD te heffen.
-Controleer de speling tussen het
tandwiel en de voorste aanslag 1
a 2mm. -Stel de speling zonodigbij door de bedieningsstang 1 van .
de "ork 2 te verdraaien na Qe
drukplaa~ 3 van de veer 4 te hebben ingedtUkt. N.B.-Laa~ het
startrelais niet langer dan enkele
seconden onder spanning teneinde
beschadiging van de spoel te voorkomen.
p'

,

,

,

-

"

"

"

REGEtliR

DYNAMO ,

TIPE WAGEN

Tot aan de nummers:

LEVERANCIER vermofen Diamete
in Wa ts in mm:"

Ducellier

Type

N° PO

stroom- r Aantal ~J Type
sterkte elemente "

280 / 300

118

7210 AofG 5701.21

14 A

2

1341

280/300

115

G11.RIlC 5701.22

14 A

2

YD21

NQ PO

Z

~

of
404 .4.025.981

Paris-Rh one

t::I

404VannO 4.025.982

totn O 4.423.900
' Tot aan de nummers:
404 Super Luxe .4.380.120
404 C
-4.497. 121
.4.497.136
404 Co
404 L
. 4. 840 .529
. 4.723.SltS
404 U6

e

Ouce llier

~

.

280/ 300

118

280 / 300

115

5701.21

16 A

2

8297 A

5761.17

G 1l .RllO 5701.22

16 A

,)

YO 21

5761 .18

7210 G

I

'"

I:<j

CIl

1-:1

til

l:O

>-~

H

-

~

~'
"

H

~

Yanaf de nummers:
404 C .4A97. 122
404 Co -4.497.137

..404 J

Dllce llier

300/350,

102

7274 G

5701 ,37 20·22. A

2

G 10.e 27 5701.38 20-22 A

2

tB24, AofB 5761.19

of
Paris-Rh one
Ducellier

300 / 350

Ducellier

102

300/350

102 '

300/ 350

102

of
Paris -Rh one

CIl

0

til

t:II

t:J.j

I:<j

£;)

Va.naf de nummers:
.4 .423.901
404 Su per Luxe - 4.380. 121
. .4 .840.530
404 L
. 4.723.549
404 U6

~

~

l:O

404

t-i

~
0
t

of
Paris-Rhone

t>:I

280/ 300

7274 G

5701.37 24-26 A

3

YO 217
83328

5761.20
5761.21

~

~

H

CIl

UJ

5
•
>
t:"I

118

7229 G 5701.25

18 A

3

..

,)

Daardoor de D. P .D . (de t'abriek) de regelaar van 14A niet meer geleverd wordt, kan
men daarvoor in de plaats de regelaar van 16 Amp. monteren.

YT 215

5761. 22

:;j
t:J.j

21

8198 A

5761.13

1-:1

~ >
1-:1

G 1O.e 27 570 1. 38 24-26 A

!2t

~,

0

~

0

>
l:O
t;d
•

t-i

t:"I

>-8
H
/:<;I '

Copie Mg. PD
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12- ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Ruitenwieeeras, 404 Sedan en Afgel,eide modellen
Vana! de eerienummers:
404
404 SL
404 J
404 KF
404 SL·KF
404 0 '

5.249.622

5.2l18.936
4.536.879
8.210.839
8.210.980
4.615.815

404 L (TW)
404 L (TH)
404 L (Break)

404 LO
404 U6
404 U6A (USA)
404 U6D

de bevestiging van het aandrijfasjet en het reeht8e
is gewijzigd om de mon~age te veree.nyoudigen. ,

4.897.437
4.872.896

4.873.030
4.982.771
4.756.554
1.927.050
4.912.695
' ~itenwi8serasje

-Ret aandrijfasje no 1 (no.PD.6416.11 inplaats van 6416.08) heeft een
1.p.v. een moer om hem te bevestigen op de draagarm.

b~ret

-Op het reohtse asje g (No.PD.6425.14 in plaats van 6425.09) zijn de
gaten van de beveetigingssteun van schroefdraad voorzien em gelijk
te zijn aan de linkerkant.
-Dientengevolge, heeft de draagarm 1 (No.PD.6402.22 in plaats van 6402.16)
een uitsparing a om da borst van het aandrijfasje 1 door te laten terwijl de gaten b-voor de bevestiging van het reohtse asje geen achroefdraad meer hebben.

M;lrs 1966

,B.5.504

N6
VERWISSELBAARBEID
..

\ '.

': "

o

00

-Het aandrijfasje no.1 No.PD.6416.-11 kan eventueel
gemonteerd worden op-een 404 van oudere datum
,d an d.eze wijziging op voorwaarde dat een u1 tsparing gemaakt wordt in het benedenste deel van
de draagarm volgens de tekening hiernaast.

-Het r~ohtse lager no.Pl).6425.14 kan gemonteerd worden ter vervanging
van dat vande 1e montage op Toorwaarde dat de 2 van Bchroetdraad
voorziene gaten van de bevest1gingssteUn opgeboord worden met een
5t5mm boor.
-De draagarm no.PD.6402.22ka.n av~ii~en:8 gemonteerd worden tar vervanging van die van de 1e', montage op voorwaarde dat moeren gebru1kt worden voor de bevestiging van bet reohtse lager.
-Daarom zal de D.P.D. (de tabr1ek) als de voorraad van de 1e montage
verkooht is, aIleen nog het reohter lager en de draagarm van de
2e montage leveren.

,

,.

Printed in France
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VAN DE

ELECTRllC~§ZALLATIE

SEDAN 404 !lET

CARBURA~]

E.P.p.

A tim M
A.C.

AI.
Av.

Bis
Bo.

C.A.

, C.cH

eh.

Com,

Oem,
Dyn.

E.C.

E. p. p.
E.V.
E.V.P.
F1

stekkers
Sigarsaansteker
Stroomverdeler met
condenaatOl'
Claxon
Accu
Bobine
Claxon.chakelaar
Aut o.aat v.d.clignoteurs
Verwarming-ail'conditioningvoorruitontdooier
Licht&chakelaar
starter m&t relais

Oynuo

Verlichting bagageruimte
• et schakelaar
Numeerplaatverlichting
Ruitenwis.er-aotor
Verl.handsch.kastje (SL)
Zekering 15 A.

F2
F3
F4
F5

P.S.
I .. A.. D.

I.Cli

I.E.C.
I.E.V.
I. E.

v,pi

I.F.S.
I.P.

I.S.

1. r.s.
J.R.
L.AR.

J. Tr.

L.AV.

lake!' ing 15 A.
M.e.H.
lekering 8 A.
M.C.A.
Zekaring 15 A.
N.F.
leker ina 15 A.
Pl.
Parkeeriichtjes
PI'.
Motorcontact met .tartP. T.
schakelaa,. en stuursl ot
R.
Schake laar cli gnoteur.
R.bie
Schakelaar kofferruimteverlichting
R.Pr.
Sohakelaar rui tenwiaur
.o·tor
Schakelaar verlichting
v.h. handsenoenenkastje
Schakelaar parkeerlichtjes
Rh.
Portierstij18cha ~ elaar v•
pl afonnier
T.eli
Schakelaar s t oplichten
Sehake iaar van choke contro- T.H.
lelampie
Th.E.
8enzinemeter
Th.V.D.
AchtQrv&rlichting
8ltnzinemetel' element
r.F.
Stadslicht
T.Ph.

T.S.
V.D.

OliEldrukcontact
Manocont. rembekrachtiger
Niveau remvlcei,tof
Pla'onnisr
Koplamp
Element k081~.thermometer
R~lais lichtsi9n8a1
Vleugalrnoer Y. ma,saeansluiting van de accu
Aanaluitingen voorve"Uchting
Regalaar
Autolftoaflilag v. d. rui 1el1wisserll
Rsgelbare wee!'!ltan d '1001'
instrumentenbordverlichting
Controlelampj6 c1i 9noteurs '
Controlelampje oliedruk
Koelwater-thermometer
Thermocontact van de '14111t ilator
Controlelampje remmen
ControlelaMpje gl'oot licht
Choke controlelampje
Autom.in-er. uitschak. ventilator

404
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S~AT I ONCAR

40!

F.S.

PI.

~

I

StGkkers
Stroomverdel~

Av.

Bi.
So

C. A.

C.Cli
Cil.
COlli.
0 •••

Dyn.
E.P.P.

E.V.
F1

F2

condensator
Claxon
Accu

met

Sobine

Claxonachakelaar

Automaat v. d. cl ignoteul"S

Verwarming-airconditioningvoorrui '~ontdooi.r

Lioht.ehakelaar
starter met relaia
DynalllO
NUmmerplaatvorlichting
Ruitenwisser -motor
Zekering 1~ A.
b~kering 15 A.

1:F4
=3

FS
F.S.

H.E.
I.A.O.
I.Cli

I.E.V.
I.F.S.

I.S.

I . T.S.

Zekering 8 AM.
Z.ekering 15 A.
Zekering 15 A.
Parkes,.l ich tj es
Contr~la mp je oliedruk~

,,-,atartelllp.
Motorcontac t met .tarts chakel aar en s tu ur sl ot
Schakelaar clignotaurs
Schakelaar ruiten wi ss er
motor
SCha kelaa.r parkeerlicht jes

Schakelaar stoplichten
Schake l aar va n choke controlela ft1) je
Benzi nellie tel'
. Benzinel!leter eleill8nt

I

L.A.q.

L. Av .
M. C. fl .

PL
PI' .

Rbi.

'I

R.Pr.

Re g.

Rf .E.V.

Rh .

T.Cli

Th. T•
T.Ph.

T.S.

Achterver lichting
Stadslic ht
Oliedr ukoontact
Plat'onnier
Koplalltp
,
Vleu~elmoer v. massaaanslu i ~ing van de aocu
Aans!uitingon voorver lich t ing

Regelaar
Autom.afslag v.d. ruitenwisse!"8
Regel bare weerstand yoor
instr umentenbordverliehting
Cont rolalalllpje clignote'JI's
TherllOcontact van oontr. .
laMpj e v. watertempiratuur
controlelampi· . groot licht
Choke oontro elampje

J

404

1967
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SCHEMA VAN DE ELECTRISCHE INSTALLATIE F1JdILIALE EN BREAK 404

,----------At/III M
A.C.

Al.

Av.

Bie
Bo.
C.A.
C.Cli.

Cn.

COlli.

Dam.

Oyn.

E.P.P.

E.V.
E. V.P.
F1
F2
F3
F4

Shkker.
Siga,.eaanateker
stroolllverdele,. met
condensator
Claxon
AcclI

Bobine
Claxonschak.laar
AutoMaat v.d.clignoteurs
Verwarllling-atrconditioningvoorruitontdooie,.
Lichtschakelall"
starter met relais
Dynamo
NUlimerplaatverl ichtirog
Ruitenwissar-motor
VerI. handsch. kastje (Break)
Zakering 15 A.
Zakeriog 15 A.
Zekeriog 8 A.
Zekering 15 A.

Zekering 15 A.
ParkearlichtjllS .
Motorcontact met startI.A.O.
achakelaar en stuuralot
Schakelaar elignoteurs
I.Cli
Schek.laar ruitenwisserI.E.V.
lIIotor
I.E.V.P Schakelaar varlichting
v.h. handSchoanQnkast~e
I.F.S. Schake laar parkeer 1 i c tj es
Por tiars tij hchakalaar v.
I.P.
plafonni",,.
Schake 1a.ar· sioplichte"
I.S.
Schakalaar van cnoklil controI . r.s.
F5

F.S.

I.V.
J •.R.

L.AR.

L.AV.

J. Tr.

M.C.H.

M.e.A.
~j.F.

p . T.

I

lelampJe

v. d.achtarkleo
Benz inemehl"
Achhrver 1 ic hti ng
Stadslicht
Benzin.meter element
Oliedrukcontact ·
Man ocont.'.lIIbekr achtigel'
Niveau reonvloeilltof
Schaka~aar

<

..

Pl.
0, ..

R.
R. bie
R.Pr.

Reg.
Rf.E.V.
Rh.

T.Cli

T.H.

Th.E.

Th. V. D.

r.F.

T.Ph.

T.S.
V.D.

Plafonnilll'

Koplamp

El~men~ koelw. thermometer
Relaia lichtsignaal
Vleugelmoer v.massaaan91uiting van de Becu
Aansluitingen voorvet'! i eh Una
Regolaar .,
Autom.afslag v.d. ruitQnwisser's
RaQclbare waerstand voor
io& trumentenbordval'l ieh ting
Controlelampje cli.gnotours
Controle lampje oliedruk
KClolwator-thermometer
Thermoconiaci van de v&ntilator
Contrololamp~. rammen
Controlalupj8 groot licht
Choke oontrolalampj*
Autom. in.a" uitachak .ventilator

<

PEUGEOT
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AANSLUlTING VAN BET DASHBORD: Alle typen 404 (uitgezonderd stationc&r en
stationcar diesel)

Ret dashbord met 3 klOkken is uitgevoerd met een
gedrukte bedrading.

~ \deze reden is het noodzakelijk enItale voorzorgen te
nemen bij eventuele reparaties aan dit daahbord.

V~~r elke handeling maakt men de batterij-aanaluiting
vool"tijdig contact op kortaluiting te voorkomen.
V~~r elke handeling is het noodzakelijk het dashbord te
demonteren en -de demontage .moet worden uitgevoerd in de werkplaats.
Het doormeten van de bedrading moet worden uitgevoerd met behulp
van een controlelamp van 12 Volt of met "een microban" meter van
S.E.V. Marchal or- een Ohm-meter.

los

Oil

MAAX NCOl! KORTSLUlTING OM EEN DRAJD OF APPARAAT TE PROBEREN, DEZE
HANDBLING ROE KORT 001:, BESCHADIGD ONHERROEPELlJK DE GEDRUKTE BE-

DRADlNG.

B.S. 583
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BEDRADING VAN HET DASHBORD.404

Daah1)ord ,.IAEGER

2!-Cont~olelamp c11gnoteurs
~-Dashbordverlichting

~-Controlelamp

~••Benzinemeter

van rembekrachtiger

ll- ' + ...CO'iu,tante sPB:llning (klokje) ~-Voeding door contact8;Lot .
2Q-Oliedruk 'controlelMpje ,~"
' ' ~-Contro:telamp van koplaJI.pen
ll-Controlelampv8:n gevaar..;·
. ; ?5(Contr~'iamp v.d'-choke (404 CarburatJ
signaal (USA uitvoer1ng)
--(Contr.laap v.benzinedruk (404 Inj.)
4?-Temperatuurmeter
~ -Ongebruikte aanslu1t1ng
-Aanslui ting v,a n massadraad .
b -Ongebruikte aansluiting op het dashbord welke overeenkomt met a van.
- de stekker.
~

PEUGEOT
APRES - VENTE

404

g~ 5ow~

1Ac 663/1 47
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S tartmotor - AIl e ty p en 404 b e nzine uitgezonderd ZF (automatique )
V~naf de

serienummers :

404
5 508 290
404 L (TW)
4 942 528
404 U6A
1 93 11 670
404/ 8
: 6 906 386
404 L (TH)
6 845 519
404 U8
7 016 906
404 USA : 8 350 083
404 u6
4 782 054
404 U10
7 072 462
zijn d e carburateurmotoren 404 met versllel lingsbak BA7, uitg erust met een
startmotor en starterkrans, welke ge li jk is aan d e 504 .
Id entificatie en gegevens

1e montage

2e montage
(gelijk aan 504)

STAR TMO TOR DUCELLIER
Type
No. PD
Max . vermogen
Ove reen komst i ge opgenomen stroomsterkte
Overeenk ome nd koppel
Geblokkeerd koppel
Opgenomen st roomst erk te bij dit koppe l
Do or s ned e van het hu is
Aantal tanden van de be ndix
Modu le

6081 D
5801 . 20
240 A
0,45 m. kg
1 m.k g
400 A
87 mm

6189 A
5801.93
1 ,35 PK
180 A
0, 4 m. kg
1,2 m.kg
370 A
89 mm

9

9

2,54

2,1 16

D8E 57
5801 .70

D8E 76

1

PK

STARTMOTOR PARIS-RHONE

.J

Type
No. PD
Max. ver moge n
Overeenkomst i ge opge~ome n s troomsterkte
Overeenkomend ko~ p el
Geblokkeerd koppel
Opgenomen stroomsterkte bij dit koppel
Door snede van het hu i s
Aanta l t an den van de bend i x
Module
STARTERKRANS
Onderdeelnummer
Buit end i amete r
Aantal tan den
Module

5801 . 94

1 PK

1,1 . PK

200 A
0,5 m. kg
1 ,32 m. kg
400 A
85,6 mm

200 A
0 ,4 m.k9
1, 32 m. kg
400 A
85 , 6 mm

9

9

2, 54

2,116

0534. 11
286 ,79 mm
111

2, 54

0534 .1 5
289 , 2 mm
135
2, 116

N.B. - De startmotoren vande 2e montage zijn gemerktdoor een ge l e
verf s treep.
VERWISSELBAARHEID De startmotren van d e beide montages zlJh slechts verwisse lbaar,
op voorwaarde dat men eveneens een overeenkomende starterkralls monteert.
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INS TAL L A TIE

Thermische voltmeter - AIle t y pen Sinds oktober 1968 is het instrumentenbord van aIle typen voorzien
van een Jaeger of ED Veglia thermische voltmeter, die afwijkt van het voordien
gemonteerde model door de stand van de naald, die nu overeenkomt met
spanningen van 12,5 tot 16 Volt en door de wijzerschaal, die nu van 3 vakken
voorzien is :
rode vakken
ab en cd
ongekleurd vak
bc
NORMALE STANDEN VAN DE NAALD BIJ DE TWEE MODELLEN VOLTMETERS
1e Model

2e Model

onder een spanning van 12,5

III

onder een spanning van 16 Volt

/

Derhalve moet de naald van denieuwe voltmeter zich bevinden :
- links in het ongeschilderde vakje, na een opwarmtijd van + 70 sec. indien
de accu goed geladen is en het contact aanstaat, maar de motor niet loopt.
- i n het ongeschilderde vakje tijdens normaal rijden.
Indien tijdens het rijden de naald in het rode vakje aan de + kant
komt , d ient de spanning s r e gelaar gecontroleerd te worden.
Indien echter de naald in het rode vakje aan de - kant komt, dient
men te controleren :
de riemspanning
- de regelaar (de automaat)
- de opbrengst van de dynamo (of wisselstroomdynamo) met een volt /amp~remeter.
GARANTIECLAIMS
Vele voltmeters van het 2e model werden abusievelijk vervangen, omdat
de stand van de naald bij spanningen van 12,5 tot 16 volt niet overeenkwam met
die van het 1e model. Om vergissingen te voorkomen dient men dus alvorens een
voltmeter te vervangen te controleren of de stand van de naald overeenkomt met
de aanwijzingen op het hierboven afgebeelde schema.
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Bijlage
- el ectriciteitsschema 404
Bijlage 2 - electriciteitsschema 404 IJ

12 - ELECTRIClTEIT
_ Zekeringkastje - RichtingaanwiJzersc hakelaar op aIle typ en 404 met lin kse besturing •
_ Verlichting- en claxonschake l aar op 404 Commerciale en Bes tel met linkse besturing .
_ Voorgloei - in s tallatie op alle 404 Diesels met linkse besturing .
A - ZEKERINGKASTJE RICHTINGAA NWIJZERSCHAKELAAR OP ALLE

TYPE I~

404

~1ET

LI NKSE BES TUR I NG

Vanaf de serienummers:

404
404
404
404
404
404
404

- 5 58-;- q8q
- 8 ~6S
ZF
-t- 663
D
L(TW)
-t- 943
L(TH) 6 869
-t- 995
LD
-t- 790
U6

wo r den aIle 404 ' s met linkse besturing ,
(zie BS 799 hoofdstuk 7) gewijzigd door:

3-;-9
Q06

SHS
5I~
988

-;-()9
vanwe~e

404 U6D
-t- 928 033
404 U6S (USA)
-;- 160 001
404 U6S.ZF (USA) - 7162001
404 US
- 7 023 894
404 USD
- 7 052 752
404 U 10
- 7 13-;- 630
404U10D
- 7087074
het ho riz on t aa l gemon teerde stuurslot

_ een anders gemonteerde ri c ht ingaanwij ze r schakel aar
_ een zekerin gkast je waarvan de zekering F3 - F4 zi j n gei oJlee rd om de stroomtoevoer moge li jk te
maken i n de stand "Accessoires " voor de verwa r mi nJ en de r uitenVii s se rm otor .
ONDERDELE l mU~1~IERS

VAIJ NIEUWE ONDERDELEN

Omschrijving
Richt i ngaanwijzer
Zeker ingkastj e

.

Sedan - Famili a le
Stationcar - 8e s t e lwagen

1ste Montage

2de

Montage

6253. 14
6315.29
6503.34

6253.09
6503.23

de onderd elen van beide montages zijn onderling niet verwisse l baar .
B - VERLICHTING- EN CLAXONSC HAKELAAR OP 404 STATIONCAR EN E£S TELWAGEN MET LINI,SE l-lESTLlRI ,'Jl; .

Bi j de 404 Commerc i ale en Bestelwagen met eel I IlOri::,)nLl,1 .l
gemonteerd stuur s lot , wordt de lichtschakola~r ~cwij~i0d
door:
- een claxondrukknop in plaats van de clax" m'lll 'l "P fle l st uLir
- een extra "1ich tsignaal l bedien i ng voor do k"fd .ll1lf'CIl

De nieuwe ver lichtingsschake laar ond . nr . 6240 . 58 kan eventueel wordell n:1 lhl" p.I::{. " I'
Stationcars en Bestelwagens i n plaats van de schakelaar ond . nr . 6240 . 40

, j"

,'lld ere typen

~,

BS 802

N15

maa r t 1970

C - VOORGLOEI - STARTI NSTALLATIE OP 404 DIESELS MET LINKSE BES TUR I NG

De 404 Diesels met link s e bestu ri ng en een ho ri zon t aal Qep l aatst s tuu r s lot (z i e BS 799 hoofdstuk 7)
wo r den uitgerust met een nieuwe voorgloe i s t a r t i nstallal ie , bevattend :
- voo r ve r wa r mi ngs r elai s (ond . nr . 5981. 03 )
- bi metalen (ond . nr. 5981. 02) schake lac on tac t voo r hel cont r olelampje op hel das hbord
- kante l schakelaar voor de voo r gloei i nstallatie ( ond . nr . 5868. 56)

WERKINGS PRINCI PE
VO lFVERvIARMING :
46

[c:

II

Dr aai s tuurslo t in de stand " ma r ch e" en
druk de sGha kelaar 1 in de stand " voo r" l oe ien" .

Bo.P'

He t relais 2 a ls ook de weerstand 3 en
de g loe i boug i e s 6 s taan nu onder s panning .

®
75

Tf?
+p

®
CD

M.e.H.

Al s de voo r verwarmin9stemperatuu r is bereikt ,
gaa t het co ntrolelampje op het dashbo rd
branden d. m. v. een bi metalen schakelacontact .

+P

26

S TARTEN

II G) [jJ

45

Nadat het lam pje op het da shbo rd l>r'.H lclt ,
kantel schakelaar 1 in de st'1nd "s t a rtell ".

Avec D y n. ve rs Re g.
A v ec Alt . ver s A l t.

- 2-

Zod r a de moto r l oo pt , wo r dl hel vllc1r 'li vB i
controle l ampje ve rbonden met de m~ s~~ vi a
het ol i ed ru k manocontact .

AI.

Cli.

rn

L.

r;:;

(")

I.P.R.

Pro

::a

![li)I_ --"",::::::EI::Ff.1
52

H

en

(")

:r:
H

Z

en

-i

J>

,-

,J>

~' IJ51 5

-

/1

/l

,~ I.st1

Av.

E.V.

~

Q!7
:1

Pro

'1

~~l

1.1.5.,. 8 ...
B\

0

"
-: "13

I,

'0

""

en
(")

i., ~T" n

6)&

-. (,'\

...

-i

rn

.

I I [:

75

,»:.,

,

H

+ac
TPh.

lS
Th E

[ [ [ 0

0

~

:r:
rn

ERP.

en
rn
o

J>
Z

~Ii
11 , ,

"'"
"'"

o

~ ?~ •• ~I

.

3:
J>

'.

3:

rn
-i
(")

J>

;;0

OJ

5J>

:I

-i

.

rn

.-

C

;;0

Cil L. S. p.R.

....

CD

""".-..

'"

t.C
CD

Z

~

())

ffi
CD

C
i\.'

z

WOORDENLIJS T ELECTRISCH INSTALLTIESCHEMA Sf-DAN 404 MET CARBURATEUR

~

'..J

cr

..,.

c... .

......

III

<D

ro

CD

(J)

(Xl

a

'"

A.

~

Iv.

A. C.

AI.
Ah .

Av.
Bi e.
Bo .
C. A.
C. Clio
Cli o

Com.
Gr.
D~m .

E. C.
E.P. P.

E. V.
F.1

F. 2

Verbinding s stekkers
Sigarette - aansteker
st roomverdeler met condensator
Wisselstroomdynamo
Claxon
Batterij
Bobine
Claxonschakelaar
Clignoteur centr ale
Cl ignoteur
Verl i chtingsschakelaar
Koplamp verbindingsste kk er
Startmotor met relai s
Bagageruimte-verlichting
Kentekenplaat-verli c htin g
Ruitenwisser
Zeker ing 5 A
Zekerin g 10 A

Fr .

Zekering 10 A
Zekering 10 A
Onstek i ngsschakelaa r
s tuursl ot schake laa r
Clignoteur sc ha kel aa r
S ~ hakelda r bagage ruimte

Rh •.

LE . V.

Sc h ak elaar rui tellw i sser .,:;

T. Cli .

I . P.

Schak el dd r deu r
S ~h dkel a ar a,h ter uitrijl am p
Schakelaar s top li c ht
S c hak l~ lJ. il r c(1 . , i r o l e l a:··pjc
t=3enzinerneter
Henz ine ll'c te r e 1eml), ' t
S t ads l i ,;ht
I ,'S tr umclltcn uor Jve r 1 i er ,t ing

T. H-

F. 3
F. 4
I . A. D.
L Cli .

I . E.C.

I. P. R.
I.S .
I. T. S.

J . R.
J . T,' .

L.
L. E.
M. C. H.
Pl .
P.R .

~1ar!o...;orl t ac:~ V :J.r l d8

Pl afonn ier
Ac·. . (,r'Ji t. rijl . , ~' p

01 i eJ ru k

P. T.

R. Bie .
R.L . F.
R~g .

T. L .

T. P'·, .
T. S.
1. S. F.
Til . E.

Th . V. C.
V.Cl .

V. D.
+ a .c .
+ P.

Koplampen
Aansluiting v. d. temperatuurmeter
Batterijschakelaar
Remvloeistofreservoir
Spanningsregelaar
Regelb. weerstand v. instr.bordverl .
Contr olelampje clignoteurs
Co ntr ole l ampje oliedruk
Con trolelampje stadsl i chten
Controlelampje grootlicht
Co ntrole l amp je choke
Controlelampje rem
Te mpe ratuurmeter
Ther momete r denkende ventilator
Verwarmingsventilator
Den kende ventilator
Spanning na aanzetten contact
Constante spanning
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CfJ

CO

Cl i. l. S.
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Z
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(C)

III

1.0
C1l
(\)

1Jl
co
0

(\)

A. 11 W.

AI .
Alt .
Av .
the .

Bo .
C. A.
C. Cli .
Cli.

Co m.
Cr .

Mm.
E.P.P.
E.V .

Verbinding sstekker
Str oomverde ler met co ndensator
Wi sseist r oorr.dynamo
C1 axo n
Batter i j
Bobine
Claxonschak e laar
Clignoteu r centr ale
Clignoteur
Ver1ichtings schake1aar
Ve rbindin gsstekker kop l ampen
Start~otor met r elais
Kenteke nplaatverl i cht ing
Ruiten - wisser

F. 2
F. 3
F. 4
h.E .

Zeke rin g 5 A
Zekerin9 10 A
ZE'ker i ng 10 A
Zeker i ng 10 A
Cont r olelam pje ol i ed ru k
en koelwa tertemperatuur

I.A.D.

O ntste~ingS Gc hakel aa r

F.1

s tu ur 5101- s tilr tS<.:hClke l aa r·

I . Cli .

Cl i ~ ~ ote ur scha ~e l ad r

! . E. V.
I. S
J . R.

Schdkelaar ruiten ~ i ss e r
Sc hakel aa r stoplicht
Sch ak ela , r control elam pje
Benzine rr:ete r

.J . Tr .

~ enz in emetere l ement

I. T. ~ .

L.
L. E.
M. C. H.

PI.
Pr o
P. T.

R. 8i e .
R~9 .

T. Cli.

T. L.
T.Ph .

T. S.
V.Cl .
~ a. c .

Stads1 i cht
Instrumentenbo r dver 1ichting
Manocon t act van de olied ru k
Plafonnier'
Kop1a rr p
Aan s 1uiting tempe r atuu rmeter
Batterijs chakelaar
Spal'n in gs regelaar
Contr01elamp j e c 1i gnote ur
Contr olelampje stads lichten
Controle~amp j e grootli c ht
Contro~elamp je choke
Verwa rmingsventilator
Spanning na a~nzetten cont act

.N20
5..3.@

Septembre 1970

404.

B - DRIE FASE WISSELSTROOMGENERATOR - 404 DIESEL SEDANS, FAMILIALES en STATIONCARS
vanaf de serienummers :
404 D
- 7 167 001
404 LD - 4 999 201
404 U6D - 4 930 501

zijn de dieselmotoren van de 404 sedans, familiales en stationcars uitgerust
met een drie fase wisselstroomgenerator SEV Motorola 14 V 26651, ter vervanging van de dynamo.
De toepassing van deze generator heeft het noodzakelijk gemaakt om de volgende
onderdelen te vernieuwen:
- spanningsregelaar
- Ducellier, referentie : 8349 A i.p.v. 8332 A
- Paris-Rhone, referentie : AYB 21 i.p.v. YT 215
- elektrische hoofd-bedrading met de draden nr. 8 en M1 van de regelaar/ wissel~
stroomgenerator in een kabelbundel.
- aandrijfriem Gates Polyflex 562.656
de poelies van de krukas, waterpomp en ventilator zijn in verband met de
montage van de Polyflex aandrijfriem met een gewijzigd profiel uitgevoerd.
- de generatorsteun
de riemspanner

KENMERKEN VAN DE DRIE FASE WISSELSTROOMGENERATOR SEV-MOTOROLA

type

26651

spanning

14 Volts

vermogen

500 Watts

opb~engst bij 14 volt

35 Amperes

overeenkomstig toe rental

4000 omw/ min

maximum toe rental
weerstand van de veldwikkeling

15000 omw/ min
4,5 ± 0,3 Ohms

overbrengings verhouding

1,9/1

N .B. -

De riemspanning van de Polyflex aandrijfriem moet afgesteld worden op 1,1

%.

-3-

B.S. 834
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N21
NUMMERS VAN DE NIEUWE ONDERDELEN
OMSCHRIJVING
wisselstroomgenerator SEV.Motorola
spanningsregelaar 8349 A
- of Paris-Rhone AYB 21
elektrische hoofd-dradenbundel
- sedan (linkse besturing)
- familiale (linkse besturing)
- stationcar (linkse besturing)
Polyflex aandrijfriem
krukaspoelie
~met trillingsdempe r(40 4D e n LD)
lzonder trillingsde mper(40 4U6 D)
ventilatorpoeli~met in-en uitschakelende v entil.
-~et vaste vantilator
waterpomppoelie
generatorsteun
riemspanner

OND.NR.

5701.70
5761.23

5750.23
0515.30
0515.22
1250.37
1250.38
1250.36
5706.01
5708.16

TOEPASSING
De wisselstroomgenerator SEV Motorola 26651 kan e v e ntue e l worden ge mont ee rd
op de Dieselmotoren van de 404 sedans, familial e s e n stationcars voorafgaande aan deze wijziging onder voorwaarde dat de volgende onde rde len vervangen worden :
- de spanningsregelaar
- de poelies van de krukas , ventilator en d e wat e rpo mp
- de generatorsteun
- de aandrijfriem .
de riemspanne r
en het aanbrengen van de bedrading volgens ond e rst a and sc hema.
ELEKTRISCHE BEDRADING
Dynamo Ducellier 0 f Paris-RhOne

On .
M

X
DYN

M

j

I

-4-

wisselstroomge ne ra tor SEV-Motorola

Oit culletin invoegen in de map.
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12 - ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Stroomverdeler met van buitenaf nastelbare onderbrekerpunten - 404 UTO

Vanaf januari 1978 zijn de typen 404 U10 uitgerust met een nieuwe PARIS-RHONE stroomverdeler. waarvan de contacthoek bij draaiende motor kan worden afgesteld .

.. .....-

Ais gevolg van deze wijziging kunnen de bovengenoemde modellen willekeurig zijn voorzien van
PARIS-RHONE stroomverdeler met uitwendige afstelling of met OUCELLIER stroomverdeler zander uitwendige afste II i ng .
Het bij draaiende motor afstellen van de contacthoek geschiedt van buitenaf door het vaste onderbrekercontact met een ALLEN-sleuteltje te verdraaien.
IDENTIFICATIE
PARIS-RHONE

Motor

Vervroegingskromme

Onderdeelnr.

XC7

M85

5902 .13

April 1918

S .B. B2

Onderlinge verwisselbaarheid - De nieuwe PARIS-RHONE stroomverdelers zijn met die van de vorige uitvoering onderling verwisselbaar . Daarom levert het Onderdelenmagazijn nadat de voorraad van de vorige uitvoering uitgeput zal
zijn , aileen nog complete stroomverdelers in de nieuwe uitvoering.

/,j

,/

Onderbrekerpu nten vervangen

Verwijderen - Monteren

Dit geschiedt op dezelfde wijze als bij de vroegere
uitvoering .

Dank er wei aan het contact (1) na montage t .o .v. de
plaat (2) te centreren.

Afstelling

Het afstellen geschiedt door het contact (1) met
een 3 mm ALLEN-sleuteltje , dat door de plastic huls (3)
wordt gestoken, te draaien .

Printed in France
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SOFIC! kachel met:
A-Thermisoh bediende kraans aIle typen 404

behalv~

de Stationcar

B-Membraan-kraan: stationoar 404

A-KACHEL MET THERMISCHE KRAAN: AIle tyPen 404 behalve de Stationoar.
Vanaf de serienummerst
• 5.177.275

404 D

404 SL

• 5.161.001

404 J

• 4.535.803

404
404
404
404

404

404 J.SL • 4.535.581
404 KF

C
C.KF
L (Faltiiliale)
L (B.eok)

404 LD

.4.581.818

• 4.610.568
.4.498.565
.4.596.140
• 4.862.613
.4.862.531
• 4.981.412

de Sofioa kaohel va.n aIle typen 404, met uitzondering van de Stationoar,
is vQo.r.z ien van een thermische kraan ·. . . erbonden aan een ui tzetbaar
vloeistof element dat tegen de verwarmingsradiateur is bev.estigd
waardoor een luchtstroom van constanta temperatuur verkregen wordt onafhankelijk van de snelheid van de wagen en de buitentemperatuur.
·. ·De toepassing van daze therJ!lisch bediende kraan heeft de montage
van een lang-ar bedieningshandel van de verwarming noodza.kelijk gemaakt
(420mm i.p.v. 380mm) evenals een sierlijet van de bediening waal~an de
merktekens blauw en rood omgekeerd zijn.
blauw (koud) ·

. .!.2.2!

(warm)

rechts
links

B.S; 457

Juin 1%5

N2
BESCHRIJVING EN PRINCIPE VAN DE WERKING
rood
(warm)

1-Element
2-Bevestigings"speld" voor
het element
i-Isolatieschfjfjes voor het
element
!-Capillair , buisje
2-Regelnok
b-Thermostatisoh liohaam
I~8mbraan-klep.

Beschrijving
Een element 1 gevuld met een vloeistof die uitzet, is door
een "speld" 2 achter de verwarmingeradiateur vastgezet (aan de kant van de
ventilator) is aan het thermostatisoh liohaam van de kraan verbonden door
een ,oapillaire buis i, die &an beide uiteinden gesoldeerd is.
Met het verwarmingshandel beweegt men de regelnok 2" die
werkt op het thermostatisoh liohaam 6 dat zijn beweging weer doorgeeft &an
de membraan-klep 1.
Principe van de werking
De lucht die door de kaohelradiateur stroomt, verwarmt de
vloeistof in het element1. Daze vloeistof zet uit, drukt tegen het thermostat1sch liohaam en de-membraan-klep sluit gedeeltelijk de watercirculatie in de radiateur af.
Ala de temperatuur terugloopt, krijgt de vloeistof .eer een
kleiner volume en de membraan-klep vergroot de doorlaat van de watero1roulatie in de radiateur weer.
Deze regulatie werkt in welke stand nok '.2: ook staat. De
warmt egraad, die samenhangt met de stand van deze nok, wordt met de hand
geregeld door de ohauffeur.

Groep 13

Juin 1965

B.S. 457.

N3

IDENTIFICATIE VAN DE TWEE MONTAGES
1. Montage

.l.Kachel "Metropole tl
-Kaohel "grote koude"
-Bedieningshandel (op
hoard)lengte 380mm
-Sierlijet(op dashboard)
met blauw teken links en
rood rechts
l-Rad1ateur 60 mm
"Metropole"
-Ra.tha teu.r 80 mm
"grote koude"
2-Afsluitplaat acht er
i.-P1ugkraan

2 de Montoge

-Ka.chel "Me tropole ll
-Kaohel "grote koude"
- Bedi eni ngshandel (op dashboard) lengte 420mm
647306
-Sierlijat ( op dashboard)
met r ood teken links en
blauw r ec hts
82 3711
82371
1-Radi ateur 60 mm
"Metropole"
644815
64481
-Radiateur 80 mm
"grote koude ll
64481 6
645107 2- Afsluitp l aat a chter
646 11 6 i-Thermo st ati3~he k raan
me t element (a)
i - Bevestigingsklem voor
het elemen :!;
2-Bevest igingsklem voor
d.e kraan
vS.n 1 t ot 5 :gehe l e kachel
"Metropole
" o t e ~ koude"

VERW!SSELBAARHElP
1°_De ver"arm i ng 2e mon tage evenale de gehele kache l daarin begrepen de
- radiateur met thermos t atische kraan, kunnen even tueel gemonteerd. worden op een 404 van oudere datum dan daze wi jziging, op voorwaarde
dat eveneens het bedieningshandel vervangen wordt en de merktekens
blauw en rood i n omgekeerde v olgor de overges childerd worden.

E.,0 -De thermo s tat ische kr aan van het element a. kan niet afzonderlijk gemonteerd worden op een verwarmingsradia teur 1e montage.

- 3•

Juin 196'5

B.S. 451

N4

VERVANGING VAN DE RADIATEUR EN VAN DE THERMOSTATISCHt KRAAN

'.0

1 - "onci~r garantie"

;"

Ingeval van een eventueeldefect vande verwarmingsradiateur,
het'"a@ te be'v'Eilen het geheel "radiateur-kraan" te vervangen zoals het
wordt geleverd onder no.PD. 6440.41 voer de kachel "Metropole" of 6440.42
voar de kachel "grote koude".

is

2°_ "butten de ~arant1e"
Op de 404 "buiten de garantie" kunnen de radiateur en de
' " the~osta.tische kraan met element afzonderl1,jk vervangen worden, mi ts , men
zeer nauwkeurig de montage-voorschriften in acht neemt en ervoor zorgt dat
de cappilaire buis tussen de kraan en het element niet verbogen wordt.
Iedere vervorming van deze capillaire buis en van het element ka.n de resultaten van de warmterogeling aanzienlijk wijzigen.
voor'tis is het in geval van vervang:l.ng van de thermostatische
kraan met element besliat noodzakelijk, de verwarmingsradiateur grondig
door te spo~len. De voorgeregelde kraan is berekend veer een radiateur in
goede staat. De montage van deze kraan op een veI'vullde radiateur geeft
, vermogensverliee en moeilijk at,:stel l en van de verwarming.

De thermostatische kraan met element (No~PD.6461.20) wordt door de
fabriek geleverd met bijgaand montage-voorschrift.
" ,'I

~

4- ,
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N5

B- VERWARMING MET MEMBRAAN-KRAAN IStationcar 40!
Vanaf de s erienummers:
404 U6 . 4.748.200
404 U6D • 4.910. 155
I

zijn de stationcars 404 om nnifcrmiteit te verkrijgen uitgerust met:
- membraankra.an van de 204, hiermed.e vervangend de plugkraan.
-het be dieningshandel van 420mm lengte in plaats van 380mm en de sierlijst met de merktekens van de Sedans,Cabriolets en Familiales 404
voorzien van de thermostatische kraan.

IDENTIFICATIE VAN DE TWEE MONTAGES

2de Montage

1e Montage
Omschrijving
- Kachel me t plugkraan
IIMetropole"
"grote k oude"
-Plugkraan
- Bedieningshandel v . d.verwarming 380mm
-Siarlijst met blauwe
punt links en rode punt
r e chts

Omschrijving

No.PD.
644037
644038
646116
647306
823711

No.PD.

-Kachel met membraankraan
"Metropole"
644045
644046
"grote koude"
. -Membraankr aan
1646118 (1)
-Bedieningshandel v.d.verwarming 420mm.
1 64730 9 (2)
-Sierlijst met rode punt
links en blauwe punt
!
rechts
/ 82 37 1 5(2 1

I

I

i

( 1 ) Standaard onderdeel 'Op de 204
(2)Standaard onderdeel op de 404- met thermostatische verwarmillgskraan.

-

Verwisselbaarheid
De membraa.nkraan kan eventueel gemonteerd worden op de
stationcar 404 van oudere datum dan deze wijziging, op voorwa.arde dat
eveneens vervangen wordt het bedieningshandel van 380mm doo r ~~n van
420mm en de blauwe en r ode merktekens van de aierlijst in omgekeerde
volgorde geschilderd worden.

Printed in Franc e
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V E R WAR MIN G
CAR R 0 SSE R I E
VERVANGING VAN EEN THERMOSTATISCHE KRAAN No.PD. 6461.20

N6

OIiTAGE

5

VERPAKKING -VOOR VERZENDING
Het geheel kraan-element (no.PD.
6461.20) wordt in zodanige verpakking geleverd dat iedera yeryorming van de capillaire buis 6,
die het element 2 met de kraan verbindt,voorkomen wordt.
D~ varm vaIl daze cs-pilla-ire bul.s
van het element mag in geen geval ~ewijzigd worden, teneinde
breuk van de gesoldeerde einden
te voorkomen. Voorts heeft iedera
ve r v orming van deze delen een wij
zigi ng tengevol ge v~~ de resul~rffi de wam:terOi:
-Vervang d~ pakking v.d.flens v.
de kraan \ no. PD.6462.07),smeer
de nieuwe pakking in met vloei'bare pakking en pla.k hem tegen
de fl ens van de radiateur.
-Schuif de klem voor de kraan onder de voetjes van het bevest~
gingsplaatje terwijl men het
rubber bescher.mkaPJe 2 in de .
uitsparing van dat plaatje aanbrengt .•
Zorg ervoar dat de capillaire
buis 6 niet verbogen wordt.
-Draai de 2 bevestigingsbouten ·v.
de kraanklem vast op de radia~
taur evenals bout 4.
.
-Draai de moer 3 aan. -Breng de
bevestigingsa~d 1 voor het :
element aan op de radiateur. .
-Breng de radiateur aan in zijn
ombouw. -Sluit de bedieningskabel van de kraan en de slangen
weer aan. -'luI het watercircuit
en probear de goede werking v.d.
verwarming.

ts.s. 406

Mai 1964

1- AFDICHTING VAN DE VOORKANT CARROSSERIE

LEKKAGE PUNTEN

CIRCUIT

----=====-----

N7
CORRECTIE

Het water dringt binnen
tU8sen het rubber van de
voorruit en de raamstijl
loopt door de stijl valt
op het geluiddempende carton onder het dashboard en
verspreidt zich af:
-direct op de rubbermat,of
tussen de rubbermat en
het carton onder het dashboard.

Kit het rubber vast
op de plaats waar het water binnenkomt.

Het door het ventilatierooster binnenkomende water komt in de luchtkokert
stroomt over de onderste
ventilatie-opening en
valt op de vloerbedekking.

Demonteer het venti latierooster en maak de afvoer van de luchtkoker
open, die verstopt kan
zijn door plastic of
glasscherven na vervanging van een gebroken
ruit.

Bovenkant van de
voorrui t.

Luchtkoker.

g roe,:> 13

L-______________________ _______· _____________________L __________________________
~

_J

II -AFDICHTING VOORKANT VM{ DE BODEM

0
Afsluitstop in de
bodeJl_

-2-

He t door de voorwielen opgeworpen water
dringt tussen d.e stop
en de bodem door, verspreid zich over de bodem en doorweekt he t Yi l t .

Verwijder de bekleding
en het Yilt, maak eventueel de bodem vlak en
kit de stop vast in het
gat.

N

Mili 1964

b.S. 406

Doorsnede a
Inwendige verdubbeling
van de raamstijl

I

\

I

L

voorruit

\

\

Raalllstijl

---- -

--_\ \

.Doorsnede b

b

Plastic
druppal of

glassch.,.f

Water_
afvoBI'

b

\

O"dal"s te ventilatie
\ _ ___ _ _ ope~n9

.

~===================-.-=
- =
-, =.=-=
.~ ====r=~====~~======-=====~

Doorsnede c
Bodell!

-3-

, D.S. 406

NQ

.

.

Nai

1964

III- AFDrtHTING VAN DE IMPERIAL STEUNEN

-

LEKKAGE PUNTEN

8
Imperial steun van
schroefdraad voorzien.
!

rv-

CIRCUIT

-

Het water bij de imperialsteun kan tUBsen het
dak en de steun lopen of
direct door de steun,valt
.op de binnenbekled.i ng van
de" hemel en loapt:
-naar voren langs het inwendige v.d.raamstijl en
valt vervolgens san de
voorkant op de vloer.
-naar aehteren langs de
heme lbekleding en valt
dan op de rugl euning van
de achterbank.

CORRECTIE

Draai de boutjes los
en smeer maatiek tussen
het dak en de steunt
daarna de boutjes goed
vast zetten.

AFDICHTING VAN ·DE KOFFERRUIMTE

. Verbindingsplaa t aehterkant vloer en .ver- .
's terking van de sehok ..
breker.

Het water dat door de
aehterwielen opgeworpen
Maak het yilt los en
wordt dringt binnen bij
meer de plaatswaar water
de verhindingaplaat v.d. '1 doorkomt goed in met
achtervloer en de verste~ mast1ek.
king v.d. aehtersohokbre- I'
kers en loopt vervolgens
in de kof'f'e1"

r

Verbinding v.d.kuip v.
h.re~erve wiel -en binnenwiel.

I

Bovenste deel van de
a chter11chten"

A

Opstattend water onder
de wagen dringt bi nnen b i j
de verbi nd1ng van de ku1p
van het re s ervewi e l en
het binnenscherm en loapt
dan op de bodem v . d .kuip.

Het wat er loopt aan de
bovenka nt t U8ee n het achterlioht en de vleugel van
het aehterscherm en valt
op bet zijstuk van de
achtervloer.

.De verbinding tussen de
beida platen zorgvuldig
dichtkitten.

Demonteer het achterlicht,smeer hetbovenste
gedeelte v.d.vleugel ~or8"'
vuldig met mastiek in en
monteer het achterlich~
weer er zorg voor dragend
dat de rubber afdichtstrippen op de juiste
plaats komen.

Ii .S. 406

Mai 1964

DoorBnede a

a

Doorsne de b

Achier vloer

De pla at v. d.wialkuip

---~

_ _-,

Door sne de d

Doorsnede c
Kit

Wi.lku~ _

Kit

1 ·----- ----_.-':.. ,'

'-·y.::~:~~~tl1
L ~;l
":"" """ , :1

Plaai van de
bandenbak

!
I

-5-
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CAR R 0 SSE R ! E
LEKKAGE TUSSEN DAK EN SCHUIFDAK

CIRCUIT
Het water op het dak:
-loopt direct tu.ssen het dak en de binnenlijat van
het schuifdak, voornamelijk in de achterste ronde
hoeken van de opening van het schuifdak.
-valt op de hemelbekleding, loopt naar de middelste
portierstijlen of naar de raamstijlen.

OORZAAK
Te grote speling tussen de binnenlijst en bet dak: het
schuimplastic dicht niet voldoende af.

CORRECTIE BIJ LEKKAGE
a) DemontEier het sclluifdak
b) Zorgvuldig mastiek aanbrengen tussen de lijst ',en het
dak en het ·ui.tstekenda schuimplastie afsnijden\~n
afkitten.

N12

.'" V43rsterkingsplaa. t open dak
: Schuimrubber

D&k ~

\. ?i1li:t;l o,

/'

,

.:cSchuifdak

._ .. ,:-:) (

I . .ILL;,~,£ cI~

l

r~
(I;,-/)
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CAR R 0 SSE R I E
LEKKAGE LANGS DE KLINKNAGEL IN HET KOFFERRUBBER

LEKKAGEHet water dat lapgs het kofferrubber ~floopt komt langa
de klinknagel naar birinen en valt in de kofferruimte.

OORZAAK

Slecht geklonken nagel.

CORRECTIE
Verwijder de klinknagel en monteer een boutje met IIl&stiek
afgesmeerd.
.~,
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LEKKAGE IN DE BOVENHOEK VAN BET KOFFERDEKSEL

LEXKAGE

Het watef-;dat van de achterruit afloopt komt onder de

rubberstrip · · ~an de koffeldeksel door loopt tussen de zijwand

van de ,koffer
en de onderste plaat van het achterraam en valtl
.,
1o -op hetbinnenscherm aan de zijde van het buitenscherm,
o

.. )

2 -op het binnenscherm aan ·de-··'kofferzijde en loopt dan naar
de mastiek afdichting.

OORZAAX
Sleohts~plaatsverbinding;

defecte lasnaad.

CORRECTIE
Maak de rubberstrip los en smeer mastiek op de .plaatsverbinding zijwand koff~r en de ondersteplaat van het
achterraam. plak de rubberstrip weer vast •

.
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CAR R 0 SSE R I E
LEKKAGE ·IN DE BOVENSTE VERBINDINGSROEK VAN DE KOFFER

LEKKAGE'.

Ret water loopt:; van de ~chterrui t z
,-

."

"

. ""::.: ~

."

-dringt binnen, onder' de . rubbers trip van het deksel
-loopt tussen de ' zi'jkant . :van de rubberstrip en de goot waar de
strip .inrust en loopt over de goo~ in de ko£fer.
" ~.

,3 .

:-,

""

OORZAAK-

' ..
.....

-',

•

l'

, ':,' .10'.. •• <
"I

.\,.•..

Slechte vlakheid van het afdichtmateriaal onder de strip
in de bovenhoek van ' de kofferruirnte.
_., ..
Slecht aanliggen van het kofferrubber.
\ ,'I

CORRECTIE ...

.. Maak de rubberstrip los en 8Tentueel een dunne strook
rUbber 'onder het kofferrubbe.r~ zodat deze goed afalui t tegen
het kofferdeks~1 en p].ak het kofferrubber weer vast.
Bij wagens waar op het achterpaneel de aandu1d1ng Injection
of Diesel voorkomt, dient men de bevestigingsklemmetjes goed
af te kitten.

1If'.

, .',

•

II!

N18

I·

I

!
!} II
I

II
i

i

J

I
I

I
I

oo~st£t:E

A

I

I

II

I
I '

I!

I,i I.I

Aohterschet'1II

i

I
I

I

I

I,

II

II
-~-------------------------------------------------------~

I

------------.---------------------------------------------.~
I. P .

~. : . :.

!

N19

GROEP 13

CAR R 0 SSE R I E
LEKKAGE

DOOR DE VERBINDING VAN BET ACRTERPANEEL
VAN DE KOFFERRUIMTE MET DE ZIJPLAAT

I.EKKAGEHet water dat langs het kofferrubber naar beneden loopt
dringt tUBsen de lasnaad, loopt langa de binnenwand van het
achterpaneel en valt in de koffer.

OORZAAK"·

Door het gebru1k geacheurde lasnaad.

CORRECTIEOpn1euw lassen of dichtsmeren met kit en 9childeren.
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CAR R OS S E R I E
LEKKAGE DOOR DE VERBINDING VAN DAK
EN DE ACHTERSTE RAAMSTIJL

... ..

LEKKAGEHet water dringt binnen bij de verbinding van het dak
en deachterste raamstijl, loopt langs de binnenzijde van
de stijl, va.l.t op 'het binnenscherm en loopt naar de kitafdichting.

OORZAAK
a) Slechte pla.atverbindj.ng (vervormingen)

b) Perforatie door elektrisch lassen
c) Slecht autogeen gelast.

ZIE HtERNAAST VERDER OPLOSSING

"

.

.;
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Oak
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Binnenkant achte~ste ~
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I"aatllorill i j sting

Waterlekkage In de koffer op de binnanSCMSrMen.
lie sehets bij a--a.
'iot Via tar komt tussen de dubbe Ie beplating. die
gopuntlast i s naar binnen.
Oplossing.
trek de si erlijst er af,kit do openstaande
naud dient en monteer weer de s lar lij st.
Tenslotte, laat er t.etyl tussen lope" zoals
noraaal gadaan behoort te worden.
Opmerking: Door de nieuwe wagons gc&d te
tactyleren volg8ns ooze voorschriften zult U
cp bovenstaande plaaisen wQinig lekkage hebben.

D't.AUPAR JONCTiON PAViLLON boT ARMATURl
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N23 ,.
CAR R 0 SSE R I E
MASTIEK DAM EN WATER AFVOERGAT

DOEL-

De dam verzamelt het water dat van de tot dusverre bekende
punt en stroomt:
-verbinding achtervleugel en binnenscherm
-verbinding dak en achterruitstijl
-bovenhoek kofferdeksel
-door de rul>~ratrip van de .a chterruit.
Daar bovengenoemde punten niet altijd volledig W'aterdioht .
zijn is het noodzakelijk zich te overtui.gen van de maatiek dam
en het afvoergat.

BELANGRIJK
De wagens van no. 4010. 220 tot no. 4019.279 hebben geen
mastiek dam en hebben vermoedelijk geen afvoergat. In alle
gevallen van lekkage is het 'e en vereiste om na te zien of
een, ma~tiek dam is aangebracht en of deze in goede staat .is en
of er een afvoergat is.
De viI tbekleding . van de zi:jkanten moet ,van ouderen enkele
centimeters worden ingek.ort : om te voorkomen dat . het eventueel
bjnnenkomende wat.er door de bekledj.ng word.t opgezogen.
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Copie Mg. PO
Copie Station Service

PEUGEOT

N1
"""0 50S / 42

APR~S - VENTE

Mars 1%6

14 -SMERING EN ONDERHOUD

ESSO heart in de handel gebraoht:
"Niauwe Esso Extra motor olie 20W/}OI!tO"
die, na uitverkoop van de voorraden de olie met oude formule
zal vervangen.

De "nieuwe" Esso Extra die door onze
Teohnische Dienst (van Peugeot) is .g'oedgekeurd voldoet aan aIle eieen en is mengbaar met de voorsaande olie.
De zekere voordelen van deze nieuwe olie
zijn door ESSO-STANDARD reeds in de publiciteitsmedia besproken en ver~laard en
komen in het kort neer op:

-Eetere weerstand bij hoge temperaturen
-Verbetering van de eigenschappen die
slijtaga tegangaan en die tot uitdrukking
komen in het ~ttig vermogen en de langere
levensduur van de motor.

Printed in

Frjlnc~

--- --,------------~------------------~------------------~------------------~----------------~

MOTOR

TYPE

WAGEN

Inhoud

404 Carburoteur

(achterbrug 95,25)
404 Carburateur
404 SL

VERSNELLINGSBAK

Kl1aliteit Inhoud

4L

ACHTERBRUG

,

Kwaliteit Inhoud

Kwa11teit

INJECTIEPOMP

Inhoud

Kwaliteit

0,400 L

ESSO oleofl uid
40 EP

1,4 L

4L

(achterbrug 101,6)

1,7 L

404 C

4L

404 L

4L

404 U6

4L

404 KF
404 C.KF

4L

1,6 L

,.......
txj
r-'

1,6 L

p;-

c»

404 KF 2
404 C.KF 2
(vers~~rkte

brug)

4 L

achter -

\Jl

•o

1,4 L

o

o

404DA

4L

4040

4L

[ ------1
'-"

1,5 L

1,7 L

404 LD (XO 85)

Vanaf no.:

4L
1,4 L

404 LD (XD 88) :

4.980.001
404 U6D

El ke 30 .000km

4L

1,7 L

zI\.)

Werkorder nr.

1000 km Gratis controle-beurt
Type:

404

N3
CARBURATEUR

Kenteken :

Km. stand:

Garantiekaart nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Datum controlebeurt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Naam client:

Adres:

Telefoon:

Naam dealer:

Omscbrijving der werkzaamheden

-

I

Paraaf

Onderdelen rekening client

Olie verversen (warme motor)
Vullen met:

Z

0

§
CI.l
~
~
~

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W / 30/ 40

achterbrug:

ESSO GEAR OIL VT

-

Bet onder druk smeren van alle punten, die in het onderhoudsschema
staan vermeld

-

Met olie smeren:
de diverse kabels
de glijders van het schuifdak
de portierschoten
de scharnieren en deurknoppen
de glijders van de voorzittingen

-

Controleer het remvloeistofniveau

,

-

Onderzoek de wagen op de hefbrug

-

Aanhalen van:
de bevestigingsbouten van de traverse
de bevestigingsbouten van de wieldraagarm op de carrosserie
(8 a 9 m.kg)
de bouten van de achterste motorsteun
de bevestigingsbouten van de stabilisatorstang

-

Controleren:
de remleidingen
de voorste motorsteunen en het aanhalen van de rechter begrenzer
(2,5 m.kg)
de centrale bevestigingsbouten van de uitlaatpijp

Z

~

0

~

versnellingsbak:
Oliefilter vernieuwen

I

~

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W / 30/ 40

-

::E
CI.l

I

motor:

Cl
~
~

Cl

Z

0

-

Controle op lekkage van:
de oliecarters (motor - versnellingsbak het koelwatercircuit
de benzineleidingen en tank

brug)

!

Omschrijving der werkzaamheden

Paraaf

. .. .

Onderdelen rekening client

'

, ~--- --

-'" .
i. "~-- -';Afst~llen
van de vrije slag van de koppeling (le model)
-

~.~ ~ '~ventueel ontllJchten van koppelingscilinder (2e model)

1

~
-::' ~~
- ~ troleren.~nV:a halen van:

-C

-

cilinderkopbouten

bet kleptuirnelaarsmechanisme
het uitlaatspruitstuk (en inlaatpijp)

p...

klepspeling (koude motor)

~~

0
f-<
0

:::s
p.J

0

Afstellen van de:
contactpunten (de as met olie smeren)
elektrodenafstand van de bougies

-

Ventilatorriemspanning

-

Reinigen van:

-

IX

het lucbtfilter

0

de carburateurfilter (bouten controleren)

p.J

Z
0

het benzinepompfilter

f----

-

Niveau van het elektrolyt in de accu

-

Controleren en met vaseline insmeren van de accupoolklemmen

-

Controleer het ontstekingstijdstip

-

Het afstellen van het statiooaire toerental (zie instructieboekje)

-

Controleer de werking van de denkende ventilator, evenals de afstelling
van de lucbtspleet (0,35 a 0,40 mm)

-

-

'----------

--

-

Controleer:
de afstelling van de portierschoten
de werking van de sloten
het vastzetten van de wielen (6 m.kg)
de bandenspanning

-

de afstelling van bet groot licht

d
Z
......

de werking van de verlicbting
de claxontoon

f-<

de werking van de ruitenwissers en ruitensproeiers

<e

de werking van de dynamo

Z

de werking van de verwarming

~

CIl
~

p.J

-

.

.....l
.....l

-

f-<
......
iX
~

p.J

0

~

p...

-

Proefrit op de weg

-

Controleer de goede werking van de wagen .
Vooral op de volgende punten moet gelet worden:

,

het schakelen van de versnellingen

\-

acceleratie
remmen
Bovendien hoort men dan de eventuele bijgeluiden

-

,

,

W erkorder

Uf.

1000 km G r atis co ntrole-beurt
Type:

404

N4
met automatische Z F versnellingsbak

Kenteken:

Km. stand :

Garantiekaart nr.: _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _

D atum controlebeurt:

Naam client:

Adres:

- - - - - -- -- - - - - - - -- - -

Telefoon:

Naam dealer:

I

Omschrijving der werkzaa mheden

-

P araaf

O nderdelen r ekening client

Olie v erversen (warm e motor):
Vu llen met;
ESSO Extra Motor Oil 20 W /30/40

motor:

ESSO "Speciale olie voor automatische

rI ZF versnellingsbak" (A.T.F. AQ 2974)

I zie de beschrijving in het instructieboekje

Z

0H

versnellingsbak:

~
r./J

achterbrllg:

l

E-<

~
~
~

:::s
r./J

-

H et onder druk smeren van alle punten, die in het onderhoudsschema staan
vermeld
Met olie smeren :
de diverse kabels
de glijders van het schuifdak
de portierschoten
de scharnieren en deurknoppen
de glijders van de voorzittingen

-

Controleer het remvloeistofniveau

-

Onderzoek de wagen op de hefbrug
,
Aanhalen van:
de bevestigingsbouten van de traverse
de bevestigingsbouten van de wie1dragers op de carrosserie (8
de bouten van de achterste mo torsteun
de bevestigingsbouten van de stabilisatorstang

~

0

-

.
a 9 m.kg)

-

Controleren:
de remleidingen
de tuimelaars van de bedieningsstangetjes van de versnellingsbak
(gaspedaal en kellze-handel)
de voorste motorsteunen en het aanhalen van de rechter begrenzer (2,5 m .kg)
de centrale bevestigingsbouten van de uitlaatpijp

-

Controle op lekkage van:
de oliecarters (motor - versnellingsbak - brug)
het koelwatercircuit
de leidingen en het reservoir van de benzine en de benzinetank

~

Q

~
~

Q

Z

0

De koppelomvormer mag niet verv erst worden

ESSO GEAR OIL VT

Oliefilter vernieuwen

-

~

van de 404 automatique op pag. 19

-

-

--<

{

Omschrijving der werkzaamheden
-

p..

~~

-

::s

-

0
E-<
0
~

Q

~
~

Q

Z

0

-

-

-

-

0

Z
......

::l
~

E-<

rn

-

-<

Z
~

-

~

til
0
~

p..

I

-

-

-

Onderderen rekening client

Controleren en aanhalen van :
de cilinderkopbouten
het kleptuimelaarsmechan isme
het uitlaatspruitst)lk (en inlaatpijp)
Afstellen van de:
klepspeling (koude motor)
contactpunten (de as met olie smeren)
elektrodenafstand van de bougies
Ventilatorriemspanning
Reinigen van het luchtfilter
de carburateur (bouten controleren)
het benzinepompfilter
Niveau van het elektrolyt in de accu
Controleren en insmeren met vasa line van de accupoolklemmen
Controleer het ontstekingstijdstip
Het afstellen van het stationair toerental
(zie de aanwijzingen in het instructieboekje op pag. 21)
700 It 750 omw./min.
Controleer de werking van de denkende ventilator evenals de afstelling van
de luchtspleet (0,35 It 0,40 mm)
Controleer de noodzakeli jke slag van de KICK DOWN
(Bij geheel geopende gasklep, dient de gaskabeltrommel nog ongeveer 10°
verdraaid te kunnen worden. In deze stand moet de speling tussen het
gaspedaal en de vloer 10 mm zijn)
Controleer of de gaskabeltrommel op de carburateur gemakkelijk terugkomt
Controleer:
de afstelling der portierschoten
de werking van de sloten
het vastzetten der wieien (6 m.kg)
de bandenspanning
de afstelling van het groot licht
de werking van de verlichting
de cJaxontoon
de werking van de rui tenwissers en de ruitensproeiers
de werking van de dynamo
de werking van de verwarming
Bij het starten van de motor met rempedaal ingetrapt:
U dient zich ervan te verzekeren, oat men aileen kan starten in de standen
N. en P. en de wijzer goed tegenover de corresponderende stand staat
De wagen dient zachtjes zander schokken te gaan rijden :
naar voren: in de standen E en VR
naar achteren : in de stand AR
De wagen moet onbewegelijk blijven, zonder dat het nodig is te remmen,
als de keuze-handel in de N of P staat.
Proefrit op de weg
Controleer de goede werking van de wagen
Vooral op de volgende punten moet gelet worden :
de remmen
het schakelen van de versnellingen (zonder schokken)
zie pag. 19 van het instructieboekje
De werking van de KICK DOWN controleren :
geef gas in de VR stand en rij rustig to t 40 km/h
neem gas weg
trap vervolgens het gaspedaal helemaal in
de versnellingsbak moet in dit geval naar de eerste versnelling terugschakelen
Controleer de goede werking van het gaspedaal. Indien dit te stroef gaat, kan
men de veer op de carburateur verstellen
Blokkering van het achteruit rijden:
keuze-handel in de VR stand, wagen op een helling, hand- en voetrem los:
de wagen mag nu niet achteruit rijden
Vergrendeling parkeerstand:
keuze-handel in de P-stand
de wagen moet stil blijven staan (alleen schakelen bij complete stilstand van
de wagen)
Controleer het olieniveau na de proefrit in de versnellingsbak:
bij draaiende motor moet het niveau gelijk staan met de streep "maximum"

--

-

-

-

-

-

-

.

~

E-<
......

Paraaf

BELANGRIJK: Geef nooit gas bij draaiende motor, als men gebruik maakt
van de bandrem of de voetrem, in de standen E-VR-AR.

-

-----
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SMERING EN ONDERHOUD

ESSO UNIFLO OLIE

ESSO heeft een nieuwe ·olie op de markt gebracht: de "multigrade 10W/40",
met als commerciiHe benaming "UNIFLO" .

• Dit type olie, alhoewel in gebruik gebr~cht in he t ~uropese v er koopnet,
om aan eventuele vragen van cli~nten te voldoen, verandert in geen enkel
geval de voorschriften betreffende de wagens . van ons merk.

Daarom blijven . de ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W/30/40 (of ESSO EXTRA MOTOR
OIL SAE 30 ,"oor Diesel) uit ~ luitend voorgeschreven, zie hiervoor in Uw
werkplaatsboek 404 groep 14 blz. N 2.
.

Printed in Franc e

404
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N6

t

®

Al vorens de ML- behande li ng met Teetyl te beg innen: verwijder alle wiel e n.
Boor met een 8 mm de volgen~e gaten: 2 ; 5 ( 3 gaten , v e r dee ld over de ron ding van het binn en~ehe rrn, tussen fe l snaad en buitenscherm); 8 ; 10 (in de
ronding van de kriksteun; 11 (40 em v anaf de kriksteun, naar binnen); 15
(9 em boven het slot en 4 e m varia! de binn~nrand van het pO Ftier ); 16 I
( i n de ron ding van de stij l); 16 11 (2 em b~ven de drernpelkoker en 1,5 e m
vanaf de rand bij het aehterpo rtier); 16 111 (in het hart van de balk, aan
seharnie rkant van het aeht e rportier, 1 . em onder de portierophoude r); 18
(z i e 15). Verwijder de pluggen 7 e n 9. Dek remschijven af .
Wagen omhoo9 ( sp uitsn met Tectyl ML)
1 Voorste chassisdwarsbalk : Spuit na a r
R. en L. vla . bes t aan de gaten . Even t ueel . ga t en oprui me n.
2- 4 Chassisbalk: Voer rondstraler zove r moge IlJk In. Tr ek tijdens het
spuiten l angzaam teru g.
5 Voorsche rm versterk i ng: Voer rondst r a l er (l ang ) zover mogelij~ in. Tr ek
tijdens het spui ten l ang za am terug.
6-7 Drempelkoke r : Voer r ondstraler tot
aan het mIdden van de balk · in. Tre k
tij dens sp uite n l angzaam terug .
8 Cha ss i sbal k : Voer rondstraler i n
na~r R. en L. Tr ek tijdens spuiten
l angzaam terug.
9 Verstcrkingsdr i e hoek: Steek r ondstraler r ec ht omhoog . Ti jdens spuiten
omhoo9 en oml aag be we gen. ·
10 Kr l ks te un: Sp ui t inwen di g via ge boorde ga t.

11 Chassisdwarsbalk: Voer r ondst ra- - gat 15, l angs de bo venrand van het
ler .l~ naar R. en L. Trek t ij dens
portier de rondstraler (lang) zover
spuiten langza am terug .
mogel ijk naar voren . Trek al spu ite n1;,:> On de rzi jde: 8esp uit aIle pl aat de lan gz aam te rug. Voer hierna het
ve rblndln ge n en ove rl ap pin ge n met
mon dst uk, lowel naar R. als L,schu in
een dunne laag Tectyl ML. Beha~de l
omhoog in, vi a hat l angwe rpige gat
hiern a eerst bovenzijds , zodat onde r- aan onderzijda van het porti~r . Dit
zi j de kan in drogen . B6S puit hierna de laa tste om de zijkanten an de bodem
onderzijde met Tectyl CC of TL 1 21~ . te be"p ui.ten.
Wees voo ral kritisch op ran den va~
16 1- 11 -111 Mi dden st ijl: Bespuit de
de schermen, p l aa~ verb in d ingen en de middenstijl Wla de 3 gate n.
ve le puntlassen.
17-1 8 Achterportier: zie vQorportier
( 14-1 .:; )
Wagen omlaag ( spuiten met Tec tyl ML) 19 Achte rs cherm : Spuit t Ulsa n achter Ichdr~ en wl aIkUip tegen de s lotstijl
13 Moto rkap : Bes pui t all a naden en
van het achterport i er . Bij sta tionhat Inwendlge van de ve r sterk ingswage ns via de verw ij ~ erde ach terli ch profielen .
tan .
1 4 ~1 5 Voorportier: ( raam geslo ten )
20 Koffergeks~l : Zi e motorkap.
Indien be kledlng ve r wi jder d:Bespuit
het gehe I e In wendlge van -net portier .
Indien gaten gebo ord: sch uif vi a

Al s de ML - b.ehand eling ge reed i s : plug de gaten 5 , 6,
7, 9 , 1 5 , 1 6 1-11- 1 11 en 1 8 af . Drevel de gaten : 1, 2,
3 , -4 , B en 110m. Bespuit de koplampMu izen en tussen
alle sie rlijsten met Tectyl ML. Mon teer gedemontee r i e
de l en .
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' Gewicht aahhanger
Onderstaande tabel geeft de gewichten aan van de aanhanger
die thana door de verschillende modellen getrokken kan worden, met de
uitdrukkelijke verklaring dat de maximum anelheid van 80km per uur
niet mag worden overachreden.
Tot heden
Tot t rollend
Gewicht aan- gelfl.cht
incl.
hanger
aanhanger
.(03
403
403
403
404
404
404
404
404
404
404

B7
BDA
B
BD

C
D
L
LD
U6
U6D

Printed in France

750 kg ,
850 kg
850 kg
850 kg
850 kg
850 kg
850 kg
1.000 kg
1.000 kg
1.000 kg

1.000 kg

.

2.260 kg
2.455 kg
2.415 kg
2.485 kg
2.430 kg
2.355 kg
2.510 kg
2.850 kg
2. Q()() kg
2.825 kg
2.900 kg

Voortaan
Gewicht aan- Tot. rollend
gewicht incl.
hanger
.
aa.nhanger
-900 kg
1.000 kg
1.000 .kg

1.000 kg
1.000 kg
1.000 kg.
1.000 kg
1.200 kg
l.IDOkg
1.200 kg
1.200 kg

2.410 kg
2.605 kg
2.565 kg
2635 kg
2.580 kg
2.505 kg
2.660 kg
3.050 kg
3.100 kg
. 3.025 kg
3.100 kg

404
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ALGEMENE BIJZONDERREDEN
BESCHRIJVING VAN DE

VOOnNAAMS~"":

WIJZIG INGEN

-------------------------------------------

1 - MOT 0 R
~

- MOTOR XC 6: Sedans, Familiale8 en Break~. 404 met carburateur
( zie ook Service-Bulletin no. 548 , groep 1, :N 39 ).
Vanaf de seri enummers:
- 4c940.001

404 TW -5.075 .00 1
404 TH -5.311.001

-4 .. 884. 002
-4 8 84.001
0

404 SL - 5.311 .006

-1.931.001
-1.9 28.10 1

404 ZF .8.2 51.301

worden de 404 Sedans, Familia-les en Brea.ks met carburateur uit gerust
met een XC 6 motor, welke ten opzichte van de XC 5 motor een vermogen
van 80 PK ontwikkeld in plaa ts van 76 SAE Pl , waardoor de wagens de
volgende topsnelheden kunnen bereiken:
- 150 km per uur i n plaats van 146 kID pe:(" uur v o or o.a Sedans
145 kIn per uur in plaats van 140 kID per uur voor de ~'amiliales en Breaks.

Daar daze nieuwe motor een com ressieve rnoudin he eft van 8
on 1
7, op 1, is het besl ist nocdzakelijk. v oortaan alleen SUPER
BENZI~~ te gebruik~n~
in plaats van

- Zuigers met een grotere hoogte
- Hoofd- en dri.Jfst a.ngla.ge r~ gelijk
Injectiemotor XC.KF2.
•

san

dj.e welke gebruikt worden op de

- SOLEX 34 PBICA 3 carburateur in plaats van 34 PBICA 2.
- MARCHAL 35 TIS of AC 44 XL bOllA-i ee in plaa.ts van MARCHAL 36 HS of
AC P 44 XL.
Plastic vent i lator met 6 schoepen ala vervanging van de stalen ventilator
met 3 schoepen.

- p,ubbel ui tlaa tsprui t,s tuk op de Sedans , de Familiales en Breaks blijven
uitgerust met het s prui tstuk van de XC 5 motor ~
N.D. -De XC 5 mo.i9.£... bli,jft l everoaar OF de 404 e;.port model len bestemd

voor landen waar men benzine hee(t met laaB:.. ?~. ta~m getah

404

N3

B - UITLAATSYSTEEM
Vanaf de
~04

404 Sedans alle typen ( zie ook Service-Bulletin)
( no. 549, groepI. no. 44 )

I

serienUE~ers:

404 ZF - 8.251.301
404 KF - 8.224.863
404 D - 4.619.853

TW - 5.015.001

AQ4 TH - 5.311.001

i s het uitlaatsysteem Va..ll de 404 Sedans gewijzigd tengevolge van de
toepaasing van het dubbele uitlaatspruitstuk op de XC 6 motoren van
de 404 Sedans met carburateur en d.oor de pla,atsing van het reservewiel
onder de bagageruimte bij alle 404 Sedans, ~enzine en diesel
(zie bldz.
Dit uitlaatsysteem is voorz i en van een nieuwe achterste uitlaatpot evenals een nieuwe voorste pot, die dienst doet als expansiepot tel' vervanging van de demper die eerst op het uitlaatspruitstuk

zat .
Bovendien heaft bij de 404 Sedans met automatische versnellingsbak de montage van .d it nieuwe uitlaatsysteem de wijziging van
het ondercarter van de versnellingsbak nodig gemaakt teneinde de uitla.a.t verdeI' van dit carter af te brengen en zodoende te grote verwarwin g van de versnellingsbakolie te voorkomen.

~

- A C H T E R B RUG

a.C)JITI"RR"BRUG : AOA

Sedans "Grand Tourisme" met carbura teur
•

•

w _

_

~.,

__ •.•

_

." • • _

_

.... .......

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

Vanaf de serienummers:

zi jn de 404 Sedans "Grand Tourisme" met carburateur tsngevolge van de
verhoging van het vermogen van de motor voorzien van een achterbrug
die de volgende onderdelen' omvatl
-een carter met versterkingsribben
-een met 4 mm vergroot wormwiel (43 mm in plaats van 39 mm)
-een versterkt differentieel
-steekassen die bij de spiebanen een grotere diameter hebben gekregen
(28,6 mm ¢ in plaats van 24,4 mm).
Dit type achterbrug is gelijk aan die gemonteerd op:

-404 met benzine-injectie en 404 Sedans Diesel, sinds september 1964t
-Sedans Super Luxe, Cabriolets en Coup~s 404 met carburateur, vanaf
Januari 1965.

404

N4

9 - VE R I NG
VERING MET VOOR EN ACHTER STABILISATORSTANGEN:
zie Service-Bulletin no. 550, groep 9, N. 21

0

Sedans AIle t

en

Vanaf de serienummers:

404 TW - 5.015.001
404 TH - 5.311.001

404 ZF - 8.251.301
404 KF - 8.224.863
404 P - 4.619.853

z~Jn de 404 Sedans aan de achterzijde uitgerust met s en stabilisatorstang
van 14mm diameter die de carrosaerie met elke achterbrugtrompet verbindt.

Bovendien is de voorste stabilisatorstang in diameter vergroot
tot 23 mm ( in plaats van 20 mm) en de diagrammen van de voor- en achterschokbrekers zijn ev~neens gewijzigd.
Deze vering met 2 stab11isatorstangen beperkt het overhellen van
de carrosserie in de bocht en verbe t ert aldus de wegligging en het nomfort van de wagen.

12 - E L E K T R I S C H G E DEE L T E
Op de volgende bladzijde vindt U de elektrische schema's van de 404
die bijgewerkt zijn tengevolge van de hier na te neemen wijzigingen:
A -

ELEKTRISCHE BEDRADING EN ZEKERINGENKASTJE I AIle 404 tyPen
Vanaf de serienummersf

404 TW - 5.075.001
404

Tn -

5.311.001

404 ZF - 8.251.301
404 KF - 8.224.863
404 D - 4.619.85~
omv.at de elektrisbhe installatie van de 404 de volgende wijzigingen
tene1nde het elektrisch gedeelte gelijk te maken met dat van de 204:
-de elektrische bedrad1ngen die aan elkaar verbonden zijn met de stekkers
en die aan de diverse apparaten aangesloten worden met schuifstekkers,
-een nieuw zekeringenkastje (DUCELLIER OF DAV) bevestigd links onder
het dashbord.
.

.

404
Het ni§Uwe kastje

N5

omvat 5 staafvormige zekeringen voor r e spectievelijkl
1(15AmP):-Stadslicht en achterlicht links
-Instrumentenbordverlichting
~Nummerplaatverlichting van 404
stationcar
2(12Am£1:-Parkeerlichten
-Claxons
-Sigarenaansteker
-Verlichting van het handschoenenkastje van de Super Luxe Sedans
en Breaks
-Verlichting van de bagageruimte
van de Sedans
-Plafonnier
3( 8Amp):-Clignoteurs
-Stoplichten
-Denkende ventilator
-~enzinepomp van de 404 Injectie
4(15Amp):-Verwarmingsmotor
-Ruitenwisser
-Benzinestandmeter
-Temperatuurmeter
-ContrOlelampjes van:
oliedruk,
bekrachtigde remmen van de 404
thermostable,
benzinedruk van de 404 Injectie,
choke van de 404 met carburateur.
2(15Amp):-Stadslicht en achterlicht rechts
-Nummerbordverlichting 404 en 404
familiale.

Door de toepassing van de bedrading met schuifstekkers zijn de elektrische
instrumenten allen voorzien van stekkeraansluiting.

)NDERLINaE

VERWISSEL~AARHEID

De elektrische instrumenten met stekkeraansluitingen kunnen op
oudere 404's gemonteerd worden, onder voorwaarde dat de kabeleinden voorzien
worden van stekkers.

404
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13-CLAXONS
a- Sedans - Familiales en Breaks 404
Vanaf de serienummers:
404 TW - ;).075.00l
404 TH • 5.311.001

404 Z F ·8.251.301
404 KF · 8.224,.863
404 0 - 4.619.853

;' 0

404 L TW
TH
404 L (Break)
404 LD
404 U6A TW
404 U6A TH

404 L

·4.940.001
·; '4:884.002
~, 4.884.001
. 4;984.115
·· 1".931.001
, '1:928.101

Familiales en Breaks 404 v oorzien van twee claxons, waarvan
en 16n met lage toon, die gelijk;t ~ jdig werken, als vervanging
twee ,cla.:xons voor -'s tad en buitenweg, die ;tbt nu toe gemonteerd werden.

z~J~de Sedans,
fJI' 'len met hoge
T~ :'l de

I' ~.'

Da ze hi~e gelijktijdig werkende
claxon$:JiIXO 109 ot SANOR T1l9
zijn b~'Yestigd op de , 'op de linker
krikste~ gelaste steun no 1.

TOEPASSI~<!.

De twee nieuwe claxons kunnen eventueel op oudere 404'8 gemonteerd
worden onder voorwaarde dat. op de linker voorste kriksteun de bevestigingssteun gelast wordt ,en de elek~rische bedrading gewijzigd wdrdt.
b-Stationcars 404
Vanaf de serienummersl

404 u6 -4.763.175
404 U6D -4.914.548

. . ,: .

:. :.....

z~Jn de 404 stationcars ~oorzien van een enkelecla.:xon van het s1gnaalhoom type (SANOR TR9) als vervanging van de, du.:t>l>ele c~axon die tot nu
toe gemonteerd werd. De ze claxon (no.PD. 6236 . 37) is eveneens bevestigd
op de linker voors t e kriksteun om de montage .zoyael mogelijk gelijk te
makan met die van de Sedans, Familiales en Breaks.
,
,

404
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THERMISCHE VOLTMETER: AIle typen 404
Vanaf de serienummersl
404 TW
404 TH
404 IF ·
404 0
404 L TW
404 L TH

·5.075.0()l

404 l (Break) . 4.884.001
404 LD
·4.984.115
404 U6
·4.763.175
404 U6D
·4.914.548
404 U6A TW • 1.931.001
404 U6A TH . 1.928.101

·5.311.001
· 8.251.301
- 4.619.853
- 4.940.001
- 4.884.002

zijn de 404 Sedans met carburateur en Diesel modellen evena1s aIle af·
leidingen van de 404 uitgerust met een thermische voltmeter ala vervanging
van de amp~remeter teneinde de montage zoveel mogelijk gelijk te maken
me t de 204 typen en met de 404 Injectie die re eds een voltmeter hebben
sin ds de toe~aSsing van de wisse1stroomdynamo.
De thermische voltmeter maakt het mogelijk
op elk ogenblik de spanning en dus de 1adinga,toestand van de batterij af te lezen ..
Als de wijzar in hat gearceerde gabied
staat is de batterij normaal geladen
(van 12 tot 13 vol t spanning).
Spanningen bij 20 0 C:
~
-Wi j zerschaalfOvereenkomende
verde ling
spanning
9 V ( ongeveer)
1
12 V
»
2
13 V
»
+
15 V
~

I
D-CONTROLEL~JdPJE

VOOR CHOKE:Alle

~04

typen met carburateur

Vanaf de serienummers:
404 TW - 5.075.001

404 TH • 5.311.001

404 IF· 8.251.301

404 l TW
- 4.940.001
404 L TH
·4.884.002
404 L (Break) - 4.884.001
404U6
-4. 763.1 75
4()4 U6A TW • 1.931.001
404 U6A TH • 1.928.101

zit er op het instrumentenbord van de 404'8 met oa.rburateur een contrOle,·
lampje dat gaat branden als de choke in werking is.
Schema van het werkingsprinc ip'~
-Chokaknop omvat:
~-Glijdend

gedeelte

k-Ge!soleerd gedeelte

404

Septembre 1966

E-VERLICHTING VAN RET HANDSCHOENENKA.STJE: Sedans, Super Luxe en Bre.aks 40 4
V~~a£

de serienummers:
404 SL
·5.311.006
- 8.224 .863
404 SL KF
404 l (Bu~ok) - 4.884.001

ishet handschoenenkastje in het dashbord van de Sedans Super-Luxe en Breaks
404 voorzien van een verlichting die automatisch gaat branden indian de
klep geopend .ordt.

De lampsteun 1 evenals het
doorzichtige kapje-2 zijn op de
linker zijde van het handschoenenkastje bavestigd door middel van een
klinknagel 1De schakelaar,gelijk &an die
van de plaf'onnier, is bevestigd op
het dashbord achter de onderste beschermrand.
Deze schakelaar wordt bediend
door het opendoen van de klep van
het handschoenenkastje i13 ·CARROSSERIE

AM DASHBORD: Sedans, Familiales en Breaks 404
Vana£ de serienummers:
404 TW ·5.075.001
404 TH - 5.311.001

404 Z F • 8.251.301
404 KF • 8.224.863
404 D

.4.619.853

404 L TW
404 L TH

- 4.940.001
• 4..884.002

404 L (Br.ok) ·4.884.001
404 LO
·4.984.115
404 U6A TW • 1.931.001
404 U6A TH - 1.928.101

omvat het dashbord van de Sedans, Familiales en Breaks 4041
-Een nieuw inatrumentenbord met 3 ronde wijzerklokken,
-Onderste beschermrand in drie delen,
-Sigarenaansteker
-Choke of handgas geplaatst op de stuurkolom
-Randsohoenenkastje met een RONIS sleutelslot.

404
B.S. 546

Septernbre 1966
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i-Choke op 404 met oarburateur of handgas op de 404 DIESEL
1-Ru1tenw1sser-/Ruitensproeier
l-Sigarenaansteker
BESCHRIJVING
&-INSTRUMENTENBORD
Het nieuwe instrumentenbord met 3 ronde klokken omvat een thermisohe voltmeter, hem oontrOlelampje voor de ohoke en een contrOlelampje voor
het grote 11cht.

1-Thermisohe voltmeter
2-Thermometer met kleuraanduid1ng
l-Benzinestandmeter
~-Weerstand voer de verlichting van
het instrumentenbord
i-Snelheidsmeter, kilometerteller,
dagteller
6-Blauw oontrOlelampje
I-Groen oontrOlelampje
8-Veratelling van dagteller
2-Elektrisch klokje
lQ-Verstelling van klokje

11-Green contrOlelampje voor de clignoteurs
1:2-Rood controlelampje voor oliedruk
IT-Rood contrOlelampje op de 404 Amerikaanse uitvoering
1!-Geel centralelampje voer choke (404
carourateur) of benzinedruk (404KF)
~~-Rood contr6lelampja voor rembekrachtiging
1i-Blauw contr8lelampje voor groot lioht

404
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Dit nieuwe instrumentenbord heeft
een gedrukte bedrad1~g waarvan de
aansluiting geschiedt via stekkers,
/, waardoor z I n demon tage evenals de
, C_: vervanging van contrOlelampjes zeer
gemakkelijk kan geschieden:
-draai het lamphuis een halve slag
en trek het uit de houder.
Bovendien bevat dit instrumentenbord
evene.ens 2 extra contrOlelampjes 6 en
1 di~ gebru1ktkunnenwoiden ,indi e n
elektrisohe acceasoires zoals anti-mist lamp en f aohterui t"rij;I.ampen etc'•••• gemonteerd worden.
b-ONDERSTE BESOHERMRAND VAlI RET DASRBORD
De nieuwe onderate besohermrand bestaat uit 3 gedeelten die op het
dashbord met klemmetjea bevestigd z1jn.
Het middelsta gedeelte van gemetaliseerd plastic met een ingeperst 404 ' monogr~
doet dienst ala middelste sierlijst van het dashbord.
Aan de binnenzijde van deze sierlijat zit een groet waarlangs men
hem uit kan zagen om de montage van een auto-radio mogelijk te maken. Ca ala
volgt te werks
-zaag de opataande kanten van deze
groet uit met_ een ,metaalzaag maar
ga niet verdeI' dan" tot bovenaan de
atrondingen.
-maak met be:hulp van een kraspen het
horizontale ged-selt,e van deze groet
nog dieper.
-buig het uitge~a.a,gde gedeel te naar
achteren .aardo6~ het loskomt van
de sierlijst.
.~

c-SIGARENAANSTEKER
De sigarenaansteker die tot nu toe alleen sleohtagemonteerd werd o}:l
de Sedans Super Luxe, Breaks, Cabriolets en Oou.p~s 404, w9,.~dt nu op alle 404
typen behalve de Stationcars gemonteerd.
d-OHOKE OF KANDGAS
Tengevolge van de montage van een sigarenaansteker rechts van de
middelste sierlijst van he't dashbord wordt de ohokeknop 1 op de 404 met carburateur en het handgas op 1 op 404 DIESEL nu op de atuUikolom. gemonteerd.

404 me t oarbura teur

404 DIESEL

404

B.S. 546
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e-KLEP VAN HET HANDSCHOENENKASTJE},/:i7-r:,
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De k+.ep va.n hetpandscho~nen
kastje is voorzien van een RONIS
, . s l eutelslot.
Deze sleutel is niet gelijk
aan die van de a.ndere sleutels 'van
de wagen, wa.a.rdoor het 'moge11jk is
het handsohoenenkastje gesloten te
houden inb.v ~- een garage.

ONDERLINGE VERWISSEtBAARHEID
De onderdelen van de twee montages~. zijn niet afzonderlijk
verwissolbaar.
Het nieuwe instrumentenbord ken niet op oudere dashbords
gemonteerd worden, daar de bevestiging gewijzigd is •
.' .
Daarentegen kan het sleutelslot van de klep van het hand- .
. schoenenkastje eventueel t oegepast worden; " onder voorwaarde dat deze
klep vervangen wordt en voorzien Yordt van sen steun (no.PD. 8224.11).

. .... ..
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B -DASHBORD: stationcars 404
Vanaf de serienummers:
4.763.175
4.914.548
is de onderste bescbermrand van het dashbord van de Stat iencars gawijzigd tengevolge van de plaatsing van de choke of het handgas op
de stuurkolom.
Bovendien omvat het instrumentenbord nu een thermische
voltmeter. een oontrOlelampje voer de choke en een contrOlelampje
voor het grote 1 cht.
404 U6 404 U6D ·

1-Choke op etationcar 404 met carburateur
- of handgas op Stationcar 404 Diesel
2-Voltmeter
i-ContrOlelampje van de choke
4-~ontrOlelampje van het grote licht
C..ACHTERZIJDE VAN DE CARROSSERIE: Sedans

404 aIle typen

Vanaf de serienummersl
404 TW -5.075.001
404 TH ~ 5.311 .001
404 ZF -8.251.301

404 KF -8,224.863

404 D -4.619.853

zijn de Sedans 404 ~itge rust met een reservewiel onder de bagageruimte
teneinde de nuttige inhoud van de bagageruimte te vergroten ( 360 dm3
in plaa ts van 340 dm3.)
Tengevolge hiervan is de vorm van de benzine tank gewijzigd en is zijn inhoud toegenomen tot 55 liter in plaats van
vroeger 50 liter.

404
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Bovendien is het aanzicht van de achterzijde van de carrosserie verbeterd door de toepassing van een sierlijst boven de bumperdekplaat en door de toepassing van rechthoekige in plaats van ronde reflectoren.

Deze wijzigingen hebben de montage llodig gemaakt van:

-een gewijzigde bumperbevestiging
-een nieuwe vu.lpijp van de benzinetank
-met 200 mm verlengdebrandstof-of benzineleidingen
-een gewijzigd uitlaatsysteem (zie ook Service-Bulletin no.549,
-afdichtingen van de achterlichten met sen n i euw profiel
-een nieuwe steunplaat voor het nummerbor d
-gewijzigde kofferbekleding
N.B.-Door de toepassing van het reservewiel onder de bagageruimte is de trekhaak gewijzigd.

BESCHRIJV1NG VAN DE VOORNAAMSTE BIJZONDERHEDEN
-Benzinetank en rek veor het reservewiel.

De rechts van het reservewielrek geplaa tate benz"inetank is
op de achte!~loer bevestigd met
4 bouten.
Het s charnierende reservewi elrek omva t een vergrendelingsmechanisme dat voorzien is van
een hefboom 1, waardoor het vastmaken van het rek vergemakkelijkt
i s.

404
,

Scptembre 1966

Do!. ontgrendeling van het reserve.w ielrek
geschiedt door het omhoogtrekken van
een binnen in de koffer gemonteerde
plastic treksta.nghaak.

De vergrendeling gebeurt automatisch
bij het omhoogduwen van het reservewielrek en door de hefboom van de vergrendeling in te drukken.

SIERLIJST VAN ACHTERSTE BUMPERDEKPLAAT
De sierlijst wordt op de achterste bumperdakplaat bevestigd
door middsl van kruisschroev-en terwijl de lijst aan de buitenkant wordt
vastgehouden onder de onderste rubbers van de achterlichten.
1-Achterlicht
2-0nderste rubber van achter- licht
i-Sierlijst van achterste
bumperdekplaat
!-Achterbumper

ACHTERBUMPER
Tengevolge van de toepassing van de sierlijst op de aohterst e
bumperdekplaat is de achterbumpervorm gewijzigd evanale de beveatiging
op de carrossarie.

De bumper wordt aan de achterzijde
bevestigd door middsl van de bumperroze t
die op de achterste traverse ' van de vloer
vastgemaakt wordt.
Bijgevolg zijn de bevestigingsplaten van de achter bumper vervallen.
1-Bevestigingsrand van de sierlijst
2-Sierlijs t
2-Bevestigingssteun van de achterbumper
4-Bevestigingstussenst\~

5-Achterbumper
I-Bumperrozet

404
D-GLIJDERS VAN DE VOORZITTINGEN:
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Familiales en Breaks

40~

Vanaf de seri enummera:
404 TW -5.075.001
404 TH -5.311.001

5.04 ZF -8.251.301
404 KF -8.224.863
404 D -4.619.853
worden de voorzittingen van de Sedans, Familiales en Breaks 404 gemonteerd
op glijders met kogeltjes.
Deze glijdel's bevat t en 8 kogeltjes
Tan 10 mID diameter die tussen de twee
helften van de glijders (een vaste en
beweegbare) geplaatst zijn.
De beide helften mogen niet gedemonteerd
worden.
Dientengevolge is de bevestiging van het
frame van de stoel op de glijd.e rs gewijzigd.
Het stoelframe wordt op iedere glijder
vastgezet doerl
-een pen, gestoken in het van een rubberbus voorziene voorste bevestigingsoog 1
van de glijder (bevestiging in de l engte .
richting) •
-een in de a ch terst e steun 2 geplaa tste
bout (zijdelingse bevestiging) De achterste steun heeft sen glen! voor snalle deen ::nontage van de zitting.
az"

r

;3 Z· :w;

,,:=.:::t, ... =

p""

Bovendien is de buitenste glijder voorzien van 14 regeltanden en een
extra tand aan de voorzijde voor de inrichting van de slaapstoelen.
De glijders zi jn met 4 krui s schroeven bevestigd op de vloer zodat
geen tapeinden meer gebruikt worden. maar moeren.

ONDERLINGE VERWISSELBAARBEID
De glijders en de frames van de voorzittingen van de beide montages
zijn niet onderling verwisselbaar.
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15 - G ERE E D S C HAP

Meetstang ter bepaling van het B.D.P.

De Onderdelenafdeling en de firma Fenwick kunnen nu een telescopische
meetstang Ieveren die het tezamen met een meetkIokje mogelijk maakt bij de
203 - 403 - 404 ~ 504 motoren het Bovenste Dade Punt te bepalen bij het
afstellen of controleren van de distributie volgens de in de werkplaatshandboeken aangegeven methode.
Dit gereedschap, dat tot nu toe zelf vervaardigd moest worden
onder nr . 0.0133 krijgthet referentienummer :
8.0126 - Meetstang B.D.P.

De meetstang 8.0126 kan besteld worden onder Ond.nr.

9758.92.
Printed in France

kopie magazijn
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15 - ALGEMEEN
voornaamst e wijzigingen "Parijse salon 1970" 404

ALLE TYPEN BENZINE
- de motor XC7 met "gecomprimeerde cilinderbussen" ter vervanging van de
motoren XB5, XC5 e n xc6 met "vrij uitzetbare cilinderbussen".
- accu van 40 Au in plaats van 55 Au voor aIle typen benzine (behalve op
de 404's welke be s temd zijn voor de export).
SEDANS, FAMILIALES EN BREAKS
- ruitenwisser met t we e snelhede n.
BIJZONDERHEDEN OP DE 404 DIESEL
drie fase wisselstroomgenerator ter v e rvanging van de dynamo op de
Dieselmotoren van de sedans, familial e s en stationcars.
- gewijzigd

koels~steem

met ontgassingscircuit op aIle typen Diesel.

BIJZONDERHEDEN VAN DE HUIF EN CHASSIS-CABINE U10 en U10D(export)
- verwarmings-aanjager met een snelheid.
- sierlijst om de voorruit.
serienummers van d e 404's "Parijs e salon 1970"
De hierboven vermelde wijzigingen van de "salon 1970" ZlJn op verschillende
404-modellen toegepast _vanaf de hieronder genoemde serienummers :
404
- 5 612 501
- 404 USB* - 7 240 001
404 ZF
- 8 267 501
404 USD - 4 930 501
404 D
- 7 167 001
404 USA* - 7 270001
404 L (TW) - 4 944 201
404 USD - 7 055 801
404 L(TH) - 6 879 501
404 U10
-7 145501
404 LD
4999 201
404 U10D - 7 088 801

*

(geldt aIleen voor Frankrijk)
Nieuwe typen stationcars en huif/chassis-cabine modell e n v n. n d (~ "Pn.rijse
salon 1970" (404 U6B in plaats can u6 en UBA in plaats van l1 8 ) h'll gf' vol ge
van de toepassing van de motor XC7 in plaats van de XB5.

>

GEWIJZIGDE KENMERKEN

::s: ::s:

omsc hrijving

Salon 1969

type auto

motoren
boring x s lag(in mm)
cil in der inh.(in cm 3 )
compress i e ve rh oudi ng

r

maximaal vermoge n
over e enkom s tig

404 U10

404 sedans
404 L

XB5

XC5

XC6

DIN

{ SAE

1VD

DIN

max imaal koppel

VE

XC7

76 pk ·56 kw
bij 5500 omw/m i n

64 pk. 47 kW
bij 5400 omw/m in
13,3 mkjJ.130,6 Nm

mkg_98 Nm
2500 omw/min

73 pk, . 53,6 kw
bij 5600 omw/min
68 ch ·50 kw
bij 5400 omw/min
62 pk . 5,6 kw
bij 5200 omw/min

80 pk . 59 kw
bij 5600 omw/m i n
74 pk . 54 kw
bij 5600 omw/min
69 pk . 50,7 kw
bij 5300 omw/m i n

t-'3
I-<:l

I-cJ

76 pk. 56 kw
bij 5600 omw/min
.72 pk ·53 kw
bij 54oo omw/min
64 pk. 47 kw
bi j 5200omw/min

12,5 mkg. 123 Nm

13,5 mkg.132,4 Nm
12,9 mkg.126 ,5 Nm
12,6 mkg.123 Nm

13 mkg.127,6 Nm
12 mkg . 118 Nm
11,7 mkg.115 Nm

13,3 mkg.130,5 Nm
12,3 mkg.121 Nm
11,9 mkg.l17 Nm

2500 omw/min

2500 ·o mw/min

2500 omw/min

2600 omw/min

34 PBICA 3

34 PBICA 9

34 PBICA 9

32 PBICA

34 PBICA

tJj

t<:I
Z
H

max i mur:1 snelheid ( km/u)
accelleraties
- 400 m van sti l stand
-1 000 m van stilstand
orands tofverbrui k in
li ters per 100 kro~
(vlgs DIN no r m 70.030 )

150
20"

38"
10,41

145
22" 1/10
40" 9/10
10,61

145

128

21"
40"

22" 2/10
42" 6/10

.

.

10,61

9,81

11,6 I

13 I

129·

135·

.

sedan
BA7
ZF
148

144

\.N

20" 2/10 21" 4/10
40';
37" 8/10
10,81

11,251

I\)

144

140

135·

20' 3/10
38" 4/10

20" 8/10
39" 4/10

.

11,45 I

11,651

12,861

.

-

t<:I

:E:

H
Q
H

(1)

familiale s tationcar hui f / chass.
en break
,cab .

t-'3

"""'
~

00

hui f /chass . cab .

C!l

Y

'-:!

Istationcar

~

Z

H

.
familial e
en· break

<:

t<:I

;:s

sedan
ZF
BA7

t::J
t<:I

2!

f-'.

Salon 1970

<:

>
2!

>
>
::s:

C!l

Salon 1969

Q

-+=-+=-

tJj

oms c hrijving

<:

0
0

0

"'\.N""0

0>

~~

000>

H

t<:I
Z

~

b - prestaties en verbruik

~

inZ

Y

2!

~

1
7,6/1

~

-."J

t<:I

8,3/1

0

::r1

H

1618
7,6/ 1

0
t-'3

t<:I

C!l
C')

><

(")

1468

11,4 mkg·.112 Nm

t

404 ZF

>
~

53,pk . 39 kw
bij 5000 omw/m i n

10

alle typen 404
( beh. ZF)

84 x 73

66 pk. 49 kw
bij 5000 cmw/min

VE

~

80 ·x 73

D

to e r ental

0
t-'3
0

Salon 1970

404 U6
404 U8

7 ,75/1

SAE

ttl

tJ:I

a - motor

overeenkoms tig
toerental

-'

~

Z

Q

t<:I
Z

..a

>
~
H

Y

C!l

t<:I

C!l

>

~

0
Z

-'

\.0
-."J

0

en

;;"

"CI
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\0
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* max. snelhe i d , zonder huif.

0
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VOORNAAMSTE BIJZONDERHEDEN VAN DE XC 7 MOTOR
cilinderblok met "gecompri meerde cilindervoe ringen"(deze zijn niet aan de
bovenkant gecentreerd.
~

krukas met grotere di a me ter van het achte r s te hoofdlager.

- zuigers gelijk aan die van de XC5 mot oren .
- cilinderkop met gewijzigde koel wa t er - doorlate n.
- cilinderkoppakking
- nokkenas met vermeerde rde lagerspeling van 0,02 mm.
- carburateur SOLEX 34 PBICA 9.
- vliegwiel van de motor met een merkteken voo r het verplaatste voor-ontstekingspunt.
- identificatie-vignet is op het kl eppendekse l aa ngebracht.

B - KOELWATER CIRCULATIE VAN DE 4 0 4 DIESEL (z i e SB nr. 831/305)
De ·404 Diesel van de "salon 197 0 " i s met d e volgende onderdelen uitgerust
- radiateur (1) van 530 x 380 mm in plaats van 400 x 380 mm.
- ventilator met 8 bladen van 360 mm diamete r in plaats van 6 bladen

¢

330 mm.

- een ontgassings-reservoir (2) b evestigd op het schutbord.

-3-
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12 - ELEKTRICITEIT
A - DRIE FASE WISSELSTROOMGENERATOR - 404 $EDANS, FAMILIALES en STATIONCARS DIESEL
(zie SB 831/305 - 834/308).
De 404 Diesels (uitgezonderd de huif/chassis-cabine) zijn uitgerust met een
drie fase wisselstroomgenerator SEV Motorola A 14/30 ter vervanging van de dynamo.
Deze montage heeft het nQodzakelijk gemaakt om een Polyflex aandrijfriem en een
spanningsregelaar Paris-Rh6ne AYB 21 of Ducellier 93 49/ A toe te passen, en de
poelies van de wate rpomp, de ventilator en de krukas dienovereenkomstig te
wij zigen.
B - RUITENWISSER MET TWEE SNELHEDEN - 404 SEDANS, FAMILIALES EN BREAKS
Het monteren van de ruitenwissermotor met twee snelhe den SEV-Marchal, ond.nr.
6407.38 heeft het noodzakelijk gemaakt om een nieuwe schakelaarCond~nr. 6409.28)
te monteren en de e lektrische bedrading t e wijzigen.

N.B. - De 404's van de USA en Zweedse uitvoering zijn altijd uitgerust met
Bosch ruit enw issers met twee snelheden.

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE NIEUWE MONTAGE
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1 - kachel /verwa rmingsmotor
2 - ruitenwisser schakelaar
3 - naar zekering nr. F4
Printed in France

4 - verbindigsblokj e
5 - ruitenwiss e rmoto r

