
PEUGEOT
403 en 404

met benzine- en dieselmotoren

1961-1963

Peugeot 404. Berline 4-deurs. 4-5 persoons sedan

1. Land van herkomst
2. Typeaanduiding

3. Klasse-indeling
4. Motorbrandstof
5. Motortype
6. Aantal cilinders
7. Koeling
8. Plaatsing motor
9. Aandrijving
10. Chassis
11. Voorverinl'l

12. Achtervering

13. Voetrem
14. Handrem

Frankrijk
403B-7-1300 Berline
403BDA Berline met dieselmotor
403B-BD Berline Grand Luxe
404 Berline
404C Coupé 'Super Luxe
404L-DD Familiale
404U6-U6D-stationcar
403B5- lichte bestelwagen 500 kg
middenklasse
benzine (D-types: dieselbrandstof)
viertakt-kopklepmotor in lijn
4
waterkoeling in gesloten vloeistofcircuit
voor in de wagen
op de achterwielen
zelfdragende carrosserie (monoconstructie)
403: transversale bladveer en zuigerschokbrekers
404: Veerelementen met spiraalveren en telescoop-

schokbrekers en stabilisatorstam'l
403: 2 spiraalveren en hydraulische telescoopschok-

brekers
404: 2 spiraalveren en hydraulische telescoopschok-

brekers en stabilisatorstang
hydraulisch op de 4 wielen
mechanisch op de achterwielen

PEUGEOT 403 en 404. 1961-1963 - 1



Peugeot 404. 2-deurs. 4-5 persoons Coupé Super Luxe 1963

Peugeot 404, 2-deurs, 2-4 persoons Cabriolet Super Luxe 1963
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IDENTIFICATIE
In mei 1960 werd in Parijs de Peugeot 404 officieel geïntroduceerd. De 4-cilinder motor met een
inhoud van 1618 cm3 werd onder een hoek van 45' geplaatst, waardoor de motorkap lager gehouden
kon worden. De verbrandingskamers van deze motoren zijn half bolvormig. De 404 is uitgevoerd
met een conventionele koppeling; op bestelling kan de wagen geleverd worden met de automatische
Jaeger-koppeling.

In oktober 1962 werden de 404 L Familiale en de 404 U6-stationcar geïntroduceerd; de uitvoering
van deze beide wagens is gebaseerd op de 404 Sedan en vervangen de 403-uitvoeringen van dit type.
De motor is gelijk aan die van de 403. De wielbasis is groter dan die van de 404, de voorbank is
met gescheiden zittingen.

In april 1962 werd de Cabriolet geïntroduceerd; deze wagen is evenals de Sedan Super Luxe en
de Coupé verkrijgbalr met de motor met brandstofinspuiting.
De 403 Sedan, de 404 Familiale, de stationcar en de bestelwagen zijn verkrijgbaar met de Indenor-
dieselmotor.

IDENTITEITSPLAATJE
Het identiteitsplaatje is bevestigd aan de rechterzijde op het schutbord van het motorcompartiment
en vermeldt o.a. typeaanduiding, chassisnummer en max. totaal gewicht.

CHASSISNUMMER
Het chassisnummer is vermeld op het identiteitsplaatje en bovendien naast het identiteitsplaatje
ingeslagen in het schutbord.

MOTORNUMMER
Het motornummer is ingeslagen linksvoor op het bovencarter.

WUZIGINGEN
December 1960
Versnellingsbak Cl: Vanaf eind december 1960 en vanaf de wagens met de hieronder genoemde
nummers, is de vertanding van bepaalde tandwielen gewijzigd.
404 4.036.783 403BLD 3.056.334
404J 4.501.763 403B5 2.881.786
403B 2.496.165 403B5D 3.073.320
403B7 3.229.152 403B8 2.962.150
403BDA 3.037.192 403B8D 3.089.124
403BL 2.775.047
Bij deze tandwielen met "lange tanden" zijn minstens twee tanden in aangnjptng, hetgeen, behalve
een zeer goede drukverdeling, de sterkte en de geruisloosheid verhoogt.

Peugeot 404, Familiale. 5-deurs, 6-persoons stationcar, 1962
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Peugeot 403. Berline Luxe 4-deurs. 4-5 persoons sedan. 1963

Peugeot 403. Berline Grand Luxe 4-deurs. 4-5 persoons sedan. 1963
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Peugeot 403. 2-deurs. 2-4 persoons Cabriolet Grand Luxe 1961

4.020.539
4.500.858

Januari 1961
Om een betere warmteïsolatie in de bagageruimte te verkrijgen is de uitlaatpijp afgeschermd door
een mantel van plaatijzer.
Toegepast voor de volgende nummers:
404
404J

3.076.567
3.092.638

403B5D
403B8D

Maart 1962
XDP 85: Vanaf de nummers:
403BDA 3.042.943
403BD 3.042.551
403BLD 3.057.177
wordt de dieselmotor waarmee deze wagens zijn uitgerust. aangeduid met XDP 85 (in plaats van
TMD 85) ten gevolge van onderstaande wijzigingen.
Cilinderblok: aftapsysteem d.m.v. een kraan i.p.v. stangetje en klep; oliefilter hoger geplaatst en
vorm gewijzigd (driehoekig); steun en pakking gewijzigd; oliedrukcontact verplaatst.
Oliepomp: deksel van aluminium; tandwielen 8 tanden i.p.v. 11.
Nokkenas: de breedte van de nok voor de opvoerpomp is van 10 mm OP 13 mm gebracht.
Cilinderkop: beschermers van de verstuivers zijn vervallen. de pakkingring is gewijzigd.
Inlaatspruitstuk: met grotere doorlaat.

Remmen: Voorremmen 404 (augustûs 1961)
Vanaf de nummers:
404 4.108.665
404J 4.504.086
zijn voor remmen ~elnonteerd van 60 mrn breed ter vervanging van de remmen van 50 mrn; het
remoppervlak is hiermee vergroot "an 125 tot 150 cm'.
Vanaf de onderstaande nummers en data:
403B7 3.258.781 (januari 1962)
403BD 3.044.606
403BDA 3.044.740
403B 2.544.842 (april 1962)
zijn voorwielremcilinders gemonteerd ter vervanging van die van l'/t (31.750 mm) en 1'/8"
(28.575 mm).

Juni 1962
Versnellingsbak: van alle types zijn de schakelvorken gewijzigd om een soepeler schakelen te
verkrijgen.
Michelin- en Dunlop-wielen - 404 - alle types.
Vanaf april 1962 is de uitholling van de gaten tussen velg en wiel gewijzigd om het mogelijk te
maken deze wielen te monteren op de 404 uitgerust met voorwiel remmen van 280 mm cp. De oudere
Michelin-wielen kunnen hier niet op gemonteerd worden.
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Peulleot 403 5-deurs, 4-5 persoons Limousine Commerciale Luxe 1961

Peulleot 403, lichte bestelwallen 1961
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Juli 1962
Vanaf de nummers:
404C 4.495.419
404C.KF 4.590.111
is de stabilisator verbonden met de voorste draagarm van de driehoeksarm d.m.v. een stangetje en een
steun i.p.v. bevestigd op de stang.

Septemb er 1962
Vanaf de nummers:
404 links stuur 4.262.349
404 rechts stuur 4.260.675
404 Super Luxe 4.262.021
404 Jaeger 4.525.039
is een tussenstuk van 18 mm dikte geplaatst tussen dashboard en stuurkolom, om de stuurkolom
te verlagen en aldus het zicht op het instrumentenbord te vergroten.

Vanaf de nummers:
404 4.260.001
404 Super Luxe 4.260.401
404 Jaeger 4.525.001
is de voortrein van de Cabriolet, uitgerust met vering met grote flexibiliteit, gecompenseerd door
een stabilisator, ook gemonteerd op de 404 Sedans om hun comfort te vergroten en hun fabricage
te standaardiseren met die van de Cabriolets en Familiales.
Dientengevolge zijn de achterschokbrekers vervangen door die van de Cabriolet.
N.B. met het oog op het grote belang van deze wijziging, hebben de Sedans 404, uitgerust met
deze vering een andere nummering gekregen.
404 4.234.333
404 Jaeger 4.506.712

Vanaf de nummers:
403B 2.557.133
403B7 3.278.021
403BD 3.049.390
403BDA 3.049.742
zijn de' achterschokbrekers nr. 5205.33 van de Cabriolet 404 en van de 404 Sedans gemonteerd
op de Sedans van 403, ter vervanging van de schokbrekers nr. 5205.31.
De schokbrekers 5205.33 kunnen op de oudere types gemonteerd worden, mits men ze per stel
vervangt.

Vanaf de nummers:
404 links stuur 4.262.349
404 rechts stuur 4.260.675
404 Super Luxe 4.262.021
404 Jaeger 4.525.038
zijn van de carrosserie gewijzigd:

a. Voor- en achterportieren.
Nieuwe bekledingspanelen, waarvan het bovengedeelte is bevestigd d.m.V. een sierlijst i.p.v.
een portierlijst, hierdoor is de binnenste beplating gewijzigd. Raamkrukken en sloten gewijzigd.
raammechanisme van de achterportieren ook gemonteerd op de voorportieren.

b. Voorzitting en voorvloer.
Nieuwe voorzittinj;ten. waarvan de constructie speciaal is bestudeerd om schokken volkomen te
elimineren en om de voetruimte van de achterpassagiers te vergroten, zijn gemonteerd.
De achtersteunen zijn hierdoor 38 mm naar voren geplaatst, de glijders ingekort en voorzien
van een stuitnok, voorzien van een gemakkelijk bereikbaar plaatje; bovendien is er een bekleding
aangebracht op de glijders en aan de achterkant der zittingen om hun bevestiging te camoufleren.

c. Dashboard en raamstijlen.
Het dashboard is gewijzigd om het mogelijk te maken de volgende nieuwe delen te monteren.
Grotere asbak met deksel met greep om het openen te vergemakkelijken.
Knopjes van de choke en ruitewisser-ruitesproeier. 22 mm cP in plaats van 20 mrn c/>' en 10 mm
lager geplaatst om de bediening te vergemakkelijken, hierdoor is de stootrand van het dashboard
gewijzigd.
Raamstijlen voor, zonder bevestigingsboutjes, ter verfraaiing.
Centrale stijlen zijn gemonteerd zonder zichtbare boutjes.
Plafonnier uitgevoerd met een verchroomde rand.

Vanaf de nummers:
403B7
403BDA

3.277.712
3.049.713
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zijn deze wagens uitgevoerd met een ruitesproeier en een sierinstaplijst van de 403B en 401BD,
hierdoor is de dashboardlijst vervangen en de choke- en de starterknop op de 403B7 verplaatst,
evenals de knop van de handgasregeling van de 403BDA.

PRUZEN
Typen Land 1961 I 1962 I 1963 I Extra

403 B7 1300 Sept. Nederland f 7780 f 7780 f 7680
Frankrijk frs. 7650 frs. 7650 frs. 7950
België frs. 86600 frs. 85500 frs. 85500

403 BDA Sedan diesel Nederland f 10380 f 10380 f 9780
Frankrijk frs. 9650 frs. 9650 frs. 7950
Bdgië frs. 111 600 frs. 110000 frs. 110000

Schuifdak

403 Sedan Nederland f 8780 f 8780 f 8380 f 200
Frankrijk frs. 8600 frs. 8600 frs. 8850
België frs. 95 500 frs. 94300 frs. 90700

Jaeger kopp.
404 Sedan met schuifdak Nederland f 10380 f 10230 f 9580 f 600

Frankrijk frs. 9550 frs. 9400
België frs. 112400 frs. 107700 frs. 102900 frs. 5800

Inspuitin~
404 Cabriolet Nederland f 15500 f 1250

Frankrijk frs. 17500 frs. 1300
Bdgië frs. 181 000 frs. 13 300

Diesel
404 Familiale Nederland f 10280 f 2100

Frankrijk frs. 10660 frs. 2000
België frs.116400 frs. 20300

404 U6 Stationcar Nederland f 9780 f 2100
Frankrijk
België frs. 108900 frs. 20300

Type Land 1961 1962 I 1963 I Diesel Huif

403 B8 Nederland f 6680 f 6680 I f 6580 I f 1800 f 300Bestelwagen Frankrijk frs. 8200 frs. 8200 frs. 7900 frs. 2000
België frs. 79 100 frs. 78300 frs. 78300 frs. 25 700 frs.4600
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UITVOERING

BEDIENINGSORGANENMODEL 403

2 3 , 5 6 7 8 9 10 11 12

16 17 18 19 20 21 22 23 2' 25

15

1. Knop voor ruitewisser.
2. Knop voor verse-luchtregeling.
3. Temperatuurmeter met oliedruk-con-
trolelicht.

4. Plaats voor controlelampje (in te
bouwen).

5. Benzinemeter.
6. Kilometerteller (tota~l).
7. Snelheidsmeter.
8. Dagteller.
9. Ampèremeter.
10. Knipperlicht-verklikkerlicht.
11. Ruitesproeier.
12. Klok.
13. Knop voor voorruitverwarming.
14. Choke.
15. Temperatuurregeling voor ingeblazen

lucht.
16. Knop voor motorkap.
17. Handrem.
18. Parkeerlichtschakelaar.
19. Weerstandschakelaar voor instrumen-

tenverlichting.
20. Lichtschakelaar.
21. Knop voor dagteller.
22. Contact/startschakelaar.
23. Knipperlichtschakelaar.
24. Knop voor luchtinlaat.
25. Versnellingshandel.
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12 13 14

3

BEDIENINGSORGANEN MODEL 403 DIESEL

6 7 8 9 10 11

'"'' ~

19 20 21 22

L

I. Ruitewisserschakelaar.
2. Temperatuurmeter met oliedruk-con-
trolelicht.

3. Brandstofmeter.
4. Kilometerteller (totaal).
5. Dagteller.
6. Snelheidsmeter.
7. Ampèremeter.
8. Knipperlicht-verklikkerlicht.
9. Stationair-regelknop.
10. Knop voor voorruitverwarming.
11. Knop voor temperatuurregeling in-

geblazen lucht.
12. Knop voor motorkapontgrendeling.
13. Handrem.
14. Weerstandschakelaar voor dashboard-

verlichting.
IS. Lichtschakelaar.
16. Voorgloei- en startknop.
17. StopknoP.
18. Contactschakelaar.
19. Gloeiweerstand.
20. Knop voor luchtinlaat.
21. Knipperlichtschakelaar.
22. Versnellingshandel.
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15 16 17 18 19

BEDIENINGSORGANENMODEL 404

1. Draaibare luchtroosters.
2. Temperatuurmeter.
3. Benzinemeter.
4. Startknopje voor elektrische klok.
5. Claxonring.
6. Gecombineerde dag- en totaalteller.
7. Snelheidsmeter.
8. Knop voor dagteller.
9. Ampèremeter.
10. Knipperlicht-verklikkerlicht.
11. Klok.
12. Knipperlichtschakelaar.
13. Regelknop luchttoevoer.
14. Knop voor voorruitverwarming.
15. Knop voor motorkapontgrendeling.
16. Regelknop voor lucht door roosters.
17. Handrem.
18. Lichtschakelaar.
19. Parkeerlichtschakelaar.
20. Contact/startschakelaar.
21. Knop voor instrumentenverlichting.
22. Schakelaar voor ruitewissers/ruite-

sproeiers.
23. Knop voor luchtregeling.
24. Versnellingshandel.
25. Verwarmingsmotorschakelaar.
26. Choke.
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MATEN EN GEWICHTEN

403 Berline

Maatschets 403 Berline

1. Wielbasis
4. Totale lengte
6. Totale hoogte
7. Grondspeling
9. Breedte voorportier

JO. Breedte achterportier

MATEN EXTERIEUR 403
265 cm
441.8 cm
150 cm
15 cm
81 cm
82 cm

I

L

MATEN INTERIEUR 4ü3
A. Pedaal tot voorzijde voorzitting 36--48 cm
B. Onderzijde stuurwiel tot voorzitting 13 cm
C. Stuurwiel tot voorzijde rugleuning 27-39 cm
D. Hoogte boven voorzitting 90 cm
E. Hoogte voorzitting 38 cm
F. Verstelbaarheid voorzitting 12 cm
G. Diepte voorzitting 49 cm
H. Beenruimte tussen voor- en achterzitting 25-37 cm
I. Hoogte boven achterzitting 88 cm
]. Hoogte achterzitting 36 cm
K. Diepte achterzitting 45 cm
L. Hoogte kofferruimte 50 cm
M. Diepte kofferruimte 110 cm

404 Berline

Maatschets 404 Berline
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AANVULLENDE MATEN STATIONCAR 403
Hoogte boven laadvloer 90 cm
Lengte laadvloer 115 cm
Lengte laadvloer met neergeklapte zitting 175 cm
Breedte laadvloer tussen wielkasten 97 cm

1. Wielbasis
4. Totale lengte
6. Totale hoogte
7. Grondspeling
9. Breedte voorportier
10. Breedte achterportier

MATEN EXTERIEUR 404

265 cm
441,8 cm
145 cm
15 cm
81 cm
57,5 cm

MATEN INTERIEUR 404

A. Pedaal tot voorzijde voorzittin!':
B. Onderzijde stuurwiel tot voorzitting
C. Stuurwiel tot voorzijde rugleuning
D. Hoogte boven voorzitting
E. Hoo!':te voorzitting
F. Verstelbaarheid voorzitting
G. Diepte voorzitting
H. Beenruimte tussen VOOf- en achterzitting
I. Hoogte boven achterzitting
J. Hoogte achterzitting
K. Diepte achterzitting
L. Hoo!':te kofferruimte
M. Diepte kofferruimte

36--48 cm
13 cm

27-39 cm
90 cm
38 cm
12 cm
49 cm

25-37 cm
88 cm
36 cm
45 cm
50 cm
102 cm

AANVULLENDE MATEN STATIONCAR 404

Hoogte boven laadvloer
Lengte laadvloer
Lengte laadvloer met neergeklapte zitting
Breedte laadvloer tussen wielkasten

76,5 cm
127,5 cm
185 cm
106 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

THEORETISCHE WAGENSNELHEDEN

Gem. zuiger-

Toerental te versn. 2e versn. 3e versn. 4e versn. snelheden
km/h km/h km/h km/h m/sec

a 1000 7,1 12,7 19,6 28,5 2,4

b 2250 16 28,6 44 64 6,1

bl 2500 15,7 28 43,5 63 6,0

b. 2500 17,7 31,6 49 71 6,0

ba 2800 20 35,5 55 80 7,95

c 4000 28,5 51 78,5 114 10,63

Cl 4500 28,2 50,5 78 113 11,98

c. 4800 34 61 94,5 137 12,78

ca 5400 38,5 68,5 106 154 14,35

c. 5500 39 69 108 157 14,64

a = 403 sedan.
b = toerental bij max. koppel, dieselmotor XDP85 en XD85 en 403, 404 Sedan.

bl = toerental bij max. koppel, 403 Sept met benzinemotor.
b. = toerental bij max. koppel, 403 Sedan.
b3 = toerental bij max. koppel, 404 Coupé en Cabriolet.
c ~ toerental bij max. vermo!,:en, dieselmotor XDP85 en XD85.
Cl = toerental bij max. vermogen, 403 Sept met benzinemotor.
c. ~ toerental bij max. vermogen, 403 Sedan.
Ca ~ toerental bij max. vermogen, 404 Sedan.
c. = toerental bij max. vermogen, 404 Coupé en Cabriolet.
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THEORETISCHE WAGENSNELHEDEN MET BANDEN 165-380X

I t./min
I
Ie versn. 2e versn.

I
3e versn.

I
4e versn. I Gem. zuigersneJh.

km/h km/h km/h km/h benz. m/secldieselm/sec

1000 I
6.290 11.220 i7.430 25.150 2.43 2.66a

b 2250 14.15 25,25 35.59 56.93 5.47 5,99
b 2500 15.725 27.05 43.575 62.875 6.08 6,65
b 2800 17.60 31.48 48.85 70.87 6,82 7,95
c 4000 25.160 44.88 69,72 100.60 9,73 10.63
c 4500 28.305 50.49 78.435 113.175 10.92 11.98
c 4800 30.19 53,80 84.37 121.50 11.67 12.78
c 5000 31.45 56.10 87.15 125.75 12.38 13.30
c 5400 33.49 60.65 94.13 136.50 13.12 14.35
c 5500 34.59 61.75 95.59 139.10 13.36 14.64

b = aantal toeren per minuut bij max. koppel.
c = aantal toeren bij max.vermogen.

I 404 Insp. I 404 U6 I 403 404 D404403B403B-7Type

Motortype TM 5 TN 3 XC 5 XCKF XB5 XDP 85
XD 85

Onder hoek 45' 45' 45' 20'Boring mm 75 80 84 84 80 85Slag mm 73 73 73 73 73 80Cil.inhoud cm' 1290 1468 1618 1618 1468 1816
Compressieverhou-
ding:!: 0.1 7.3 7,3 7.4 8.8 7.5 21Snelheid bij
1000 t./min benz. 25.2 km/h 28,5 28.5 28.5 25,2

diesel 28,5 28.5 25,2
SAE-DIN SAE-DIN SAE-DIN SAE-DIN SAE-DIN SAE-DIN

l\1ax.vermogen 54-47 65-54 72-65 85-80 66-60 55-50
hij t./rnin 4500 4800 5400 5500 5000 4000Max.koppel 9,4 11,7 13 14 11.4 11bij t./min 2500 2500 2250 2800 2500 2250Cilinder halfbol- idem idem idem idem Ricardo met

vormige wervelkamer
kamer

Distributie ketting idem idem ketting ketting tandwielen
riem

Ventilatoren 3-bladig 3 3 3 3 6Thermostaat 78' C 78' C 72' C 72' C 72' C 78' CKoelsysteem 91 91 7.81 7.8 I 7.8 I 10 IOliefilter full flow idem idem idem idem idemStroomverdeler M 25 M 12 XC 1 M 36 XC I
Voorontsteking 9'30' 9'30' 11' 8' 9'30'
Bougies Marchal 36P idem idem Marchal34S AC44F gloeib. Bosch

AC44F 10.5 VKE/
GSAIO/lCarburateur Solex 32 idem idem - idem -

PBICA
Brandstofpomp mech. idem idem inspuitPomp mech. inspuitPomp

PLOO4104 Silto A4-90
0.451

Inspuitdruk 30 kg/cm' 120 kg/cm'Verstuiver DLO 20B OGD 230
of 211Brandstoffilter PML CP E PM CP30AFilterelement C 113 C 112Elektrische inst: 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 VAccu 75 Ah 55 Ah 55 Ah 55 Ah 55 Ah 75 Ah

Overbrengingsverhoudingen
eerste versnelling 0.250: 1
tweede versnelling 0.446: I
derde versnelling 0,693: 1
vierde versnelling 1 : I
achteruit 0.231 : I

TRANSMISSIE
Totale overbrenging

eerste versnelling 0,052
tweede versnelling 0.093
derde versnelling 0.145
vierde versnelling 0,210
achteruit 0.048
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Achterasoverbrengingen: 403 Sept, benzinemotor
dieselmotor

403 Modellen en
404 Sedan, coupé, cabriolet
404 Stationcar modellen

ROADTEST

4,6 : I (5 X 23)
4? : I (5 X 21)

4,2 : I (5 X 21)
4,75 : I (4 X 19)

1290 cm' motor met carburateur
1468 cm' motor met carburateur

Type Max.snelh. benz./diesel

I
Brandstof- Olieverbr. IBandenmaat Fisc. verm.

benzinernot. I dieselmot. verbruik België

430B7 130 kmlh 8,81/100 km 0,10 I 155-380 8 CV
403BDA 120 km Ih 8,0 0,15 165-380 10
403B 135 9,4 0,10 165-380 9
403BD 120 8,0 0,15 165-380 10
404 145 10 à 11 0,10 165-380 9
404 insp. 155 9 à 10 0,10 165-380 9
404Cabr. 148 10 à 11 0,10 165-380X 9
404C insp. 158 9 à 10 0,10 165-380X 9
404L 135 11 0,10 165-380X 9
404LD 110 9 0,15 165-380X 10
404U6 125 10,5 -0,10 165-380 9
404U6D 110 9 0,15 165-380 10
403B8 110 13 0,10 17-380X 9
403B8D 100 9,7 0,15 17-380X 10

AFSTELGEGEVENS
Eventuele reparaties kunnen het beste uitgevoerd worden door de officiële Peugeotdealers,
die over speciale gereed schappen en de nodige ervaring beschikken.
Deze gegevens zijn samengesteld aan de hand van de officiële werkplaatshandboeken,
met de welwillende medewerking van Gebr. Nefkens Automobiel-Mij. N.V., Utrecht.

MOTOREN
1618 cm' motor met carburateur
1618 cm' motor met inspuitPomp
1816 cm' dieselmotor zie bladzijde 29.

Algemeen: Met water gekoelde, viercilinder 4-takt kopklepmotor in lijn. De motor is met de
koppeling en de versnellingsbak tezamen gebouwd en op drie punten in rubber in het chassis ge-
monteerd.

Motor uit- en inbouwen:
De motor kan zowel afzonderlijk als tezamen met de versnellingsbak uit de wagen worden genomen.
Bij het uithijsen van de motor met de versnellingsbak moet er bij het bevestigen \'an het hijsgereed-
schap rekening mee gehouden worden, dat de motor tijdens het uithijsen achterover hellend moet
worden gehouden.

Motorcompressie: De compressiedruk tijdens starten met geheel geopende gasklep, respectievelijk
luchtklep, bedraagt bij warme motor

Compressiedruk
Compressieverhouding

1290 cm' en 1468 cm'
motoren

8,5-9 kg/cm'
7,3 à 7,5 : 1

1618 cm'
motor

:l: 10 kg/cm'
7,2 à 7,4 : 1

1618 cm'
inspuitmotor

:l: 12,5 kg/cm'
8,8 : I

Cilinderkop: Lichtmetalen cilinderkop met ingezette klepzetels en klepgeleiders. De inhoud van
de verbrandingskamer van de cilinderkoppen bedraagt, gemeten zonder koppakking

1290 cm" motor

50,5-52,5 cm"

1468 cm" motor

52,4-53,4 cm"

1618 cm" motor

60,28-62,28 cm"

De kleppen zijn onder een hoek geplaatst. Het sluitvlak van de cilinderkop mag geen grotere af-
wijking dan 0,05 mm vertonen.
Het aantrekken van de cilinderkopbouten moet met een koude motor geschieden in de voorgeschreven
volgorde en met de voorgeschreven koppels. Voor het inzetten van een nieuwe klepgeleider of klep-
zetel moet de cilinderkop in kokend water worden verwarmd.
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AalltrehvolKorde kopbouten

1290 - 1468 cm'

5
3-4-2"-6-7

voor --------
1

12-II-ïQ-9-8
1618cm' voor

5
3- 4-1-6-7

2
12-11-10-9-8

Aalltrekhoppels:
1290 cm' motor: eerst met 5.5 mkg. daarna met 8.5 mkg. na 1500 km gebruik herhalen.
1468 cm' motor: eerst met 5 mkg. daarna met 8 tot 8.5 mkg.
1618 cm' motor: eerst met 4 tot 5 mkg. daarna met 7 tot 8 mkg. na 1000 km gebruik herhalen.
Koppakking: De meeste koppakkingen zijn aan één zijde met het woord •.dessus" gemerkt. Deze
zijde komt tegen de cilinderkop te liggen. Als de koppakking ongemerkt is. moet deze met de gladde
zijde omhoog worden gemonteerd. De dikte van de koppakkingen bedraagt:
1290 cm' en 1468 cm' motoren 1.8 mm
1648 cm' motor 1.45-1.65 mm
Cilinderblok: Gietijzeren cilinderblok. aaneengegoten met het bovencarter. Het blok is voorzien
van ..natte" gietijzeren cilinderbussen.
De cilinders zijn van achteren af genummerd; cilinder nr. 1 is dus de cilinder aan de vliegwielzijde.
Cilinderbussen: De cilinderbussen zijn evenals de zuigers in maatklassen ingedeeld. Bij de montage
moeten altijd een cilinderbus en een zuiger van dezelfde klasse samen gemonteerd worden. De
maatklasse van de cilinderbus is herkenbaar aan een. twee. drie of vier merktekens in de onderrand
"an de cilinderbus. De bijpassende zuigers zijn met letters gemerkt. Vóór het monteren moet. zonder
de pakkingring. worden gecontroleerd of de cilinderbus 0.015 tot 0.075 mm boven het cilinder-
blok uitsteekt. Daarna kan de bus met de rubber afdichtring aan de onderzijde worden gemonteerd.
De cilinderbussen moeten met het merkteken naar de nokkenas gekeerd worden gemonteerd. Na
het demonteren van de cilinderkop moeten de cilinderbussen direct met twee speciale bouten met
een grote kop worden vastgezet. zodat de bussen tijdens verdere werkzaamheden niet uit het cilinder-
blok kunnen schuiven. De boringen van de verschillende cilinderbussen zijn hieronder vermeld.

Merkteken 1290 cm' motor 1468 cm' motor 1618 cm' motor
I 75.000-75.011 mm 80.000-80.011 mm 84.000-84.011 mm
1I 75,012-75.023 mm 80,012-80,022 mm 84,012-84,022 mm
III 75,024-75.034 mm 80.023-80,033 mm 84,023-84.033 mm
IV 75,035-75.046 nun 80.034-80.044 mm 84.034-84.044 mm

Spruitstukken: Het uitlaatspruitstuk is afzonderlijk gegoten. De inlaatkanalen maken deel uit
van de cilinderkop. De carburateur is boven het kleppendeksel gemonteerd (uitgezonderd bij de
1618 cm' motor) en staat. via een door het deksellopcnd kanaal, in verbinding met de kanalen in
de cilinderkop.
Ondercarter: Geperst stalen ondercarter. afneembaar.
Kleppendeksel: Voor de montage van het kleppendeksel moet de pakking gecontroleerd worden
en zo nodig worden vernieuwd teneinde "oor het door het kleppendeksel lopende inlaatkanaal een
goede afdichting te waarborgen.
Zuigers: Lichtmetalen spleetzuigers. geovaliseerd. De zuigers zijn in maatklassen ingedeeld. De
klasse is herkenbaar aan een op de zuigerbodem ingeslagen letter. De zuigerpenboring is 1,2 mm
gedesaxeerd. De zuiger moet met de letters ••AV" op de zuigerbodem naar voren gekeerd worden
gemonteerd. De zuigers moeten voor het monteren en het den10nteren van de zuigerpen worden
verwarmd. Monteer altijd een
zuiger gemerkt A in een cilinderbus met één merkteken;
zuiger gemerkt B in een cilinderbus met twee merktekens;
zuiger gemerkt C in een cilinderbus met drie merktekens;
zuiger gemerkt D in een cilinderbus met vier merktekens.

L 1290 cm' motor 1468 cm' motor 1618 cm' motor
Zu;gerdiameters:
Letter A 74,941-74.952 mm 79.941-79.952 mm 83,940-83.951 mm
Letter B 74,953-74,963 mrn 79,953-79,963 mrn 83.951-83.962 mm
Letter C 74.964-74.974 mm 79.964-79.974 mm 83.962-83,973 mm
Letter D 74.975-74,985 mm 79.975-79.985 mm 83,973-83.984 mm
ZII;gerpenborillg: 21.995-22.008 mm 21.991-22,004 mm 21.991 mm
VeersP01l1lillgbreedte:
Bovenste sponning- 2.975-3.005 mrn 2.01-2.035 mm 2.02-2.045 mrn
Tweede sponning 2.475-2.505 mm 2.00-2,025 mm 2,00-2.025 mm
Derde sponning 2,475-2.505 mm
Olieveersponning 4.475-4.505 mm 4.5 -4,525 mm 4,5 -4,525 rnm
j!'[a ..•...toelaatbaar
gezvÎchtsverschil: 2 g 10 g 8-10 g
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Zuigerveren: De compressieveren en de olieveer zijn boven de zuigerpen gemonteerd. De veren
welke van een merkteken zijn voorzien moeten met het merkteken aan de bovenzijde worden ge-
monteerd.

Hoogle van de veren:
Bovenste compressieveer
Tweede compressieveer
Derde compressieveer
Olieveer

Veerslotopening :

1290 ems motor

2.98 mm
2,48-2.46 mm
2.48-2.46 mm
4.48 mm

0.4 -0.6 mm

1468 en 1618 ems motor

1.98-1.96 mm
1.98-1.96 mm

4.48-4.46 mm
0.4 -0.55 mm

Zuigerpennen: Holle stalen halfzwevende zuigerpennen. door borgveertjes in de zuiger geborgd
en in bronzen bussen in de drijfstangen gelagerd.

Afmetingen:

Lengte
Standaarddiameter
Eerste overmaat
Tweede overmaat
Max. toelaatbare afwijking

1290 ems motor

63 mm
22 mrn
22.05 mm
22.10 mm
-0.013 mm

1468 ems motor

67 mm
22 mm
22.05 mm
22.10 mm
-0.013 mm

1618 ems motor

70 mm
22 mm
22.05 mm
22,10 rnm
-0.013 mm

Zuigerpenbussen: Bronzen zuigerpenbussen. in de drijfstang geperst. Na het inpersen moeten
de bussen tot de vereiste diameter worden geruimd.

Drijfstangen: Gesmede stalen drijfstangen van het •.H"-profiel met losse ge,'oerde stalen lager-
schalen. Het verschil in gewicht tussen de drijfstangen in één motor mag niet meer dan 3 tot 4 gram
bedragen. De drijfstanp;en zijn in zes gewichtsklassen ingedeeld. De klassen zijn aangeduid door
een cijfer. dat in de drijfstang is geslagen. Gebruik in één motor slechts drijfstangen welke tot dezelfde
klasse behoren. De drijfstangen worden gewogen zonder lagerschalen en zonder plaatjes onder de
moeren.

G e,,:iel/lsklassen:

Merkcijfer

1
2
3
4
5
6

1290 en 1468 ems motor

581-600 g
601-620 g
621-640 g
641-660 g
661-680 p;
681-700 g

1618 ems motor

591-610 g
611-630 g
631-650 g
651-670 g
671-690 g
691-710 g

De drijfstangmoeren moeten met 4.25-4.75 mkg worden vastgezet.

Drijfstanglagers: Dunwandige staien schalen. met lagermetaal gevoerd. De lagerschalen van de
1618 ems motor met brandstofinjectie zijn met een koper-lood legering gevoerd. In deze motor
mogen geen ander soort iagerschalen worden gemonteerd. De lagerschaien worden in standaard-
maat en drie ondermaten p;eleverd. Aan de drijfstangen en de lagerschalen mag niet p;evijld of ge-
schraapt worden.

jWalen van de lagers:

1290 en 1468 ems motor 1618 ems motor

Standaard
Eerste ondermaat
Tweede ondermaat
Derde ondermaat

Boring

45 mm
44.70 mm
44.50 mm
44.20 mm

Schaal dikte

1.819-1,825 mm
1.969-1.975 mm
2,069-2.075 mm
2,219-2.225 mm

Boring

50 mm
49.7 mm
49.5 rnm
49.2 mm

Axiale speling
Radiale speling

0.07-0.15 mm
0,03-0.06 mm
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Krukas: Gesmede krukas, driemaal gelagerd. voorzien van met bouten bevestillde contragewichten.
De op de krukas werkende axiale krachten worden opgenomen door halve drukringen. welke aan
weerszijden van het achterste hoofdlager zijn gemonteerd. De drukrinllen zijn in vier verschillende
dikten verkrijgbaar teneinde de axiale speling van de krukas van 0.08-0,20 mm te kunnen afstellen.
De drukringen moeten met het ..bronzen" oppervlak tegen de krukas dragen (de drukringen van
de 1290 cm' en 1468cm' motoren zijn anders uitgevoerd).

Geget'ens:

1290 en 1+68cm" motoren 1618 cm" motor

Slag 73 mm 73 mm
Axiale speling 0,15-0,2+ mm 0,08-0,20 mm
Bouten contragewichten.
aantrekkoppel 6-6.5 mkg 6-6.5 mkg
Drukringdikte standaard 2.30

mm} {tolerantiete overmaat 2,+0 mm -0 mm2e overmaat 2,+5 mm +0,03 mm3e overmaat 2,50 mm

Voorste hoofdlagertap

Standaarddiameter +5 mm 59,410 mm )-0 mm
-0,015 mm

1eondermaat 44,74 mm 59,100 mm} }+O,OI0 mm2e ondermaat 44,54 mm 58,900 mm /-0,005 mm3e ondermaat 58.600 mm
Lenlrte 40-40.039 mm 38 mm
Middelste tap

Standaarddiameter 51 mm 58,573 mm \-0 mm
/-0.015 mm

1e ondermaat 50,70 mm
58,260 ::8 }+O,OI32e ondermaat 50,50 58,060 mm mmmm /-0.0023e ondermaat 57,760 mm

Lenlrte 43.5-43,53 mm 38 mm

Achterste tap

Standaarddiameter 50 mm 51,175 mm \-0 mm
/-0.015 mm

Ie ondermaat 49.70 mm 50,870 mm}
2e ondermaat 49,50 mm 50,670 mm +0.005 mm
3eondermaat 50,370 mm -0,010 mm
Lengte 53,45-53,95 mm 37 mm

KruktaPPen
Standaarddiameter 45 mm? 50 mm }-0.009 mm

/-0,015 mm
Ie ondermaat +4.70 mm~ 49,680

mm} }+0,0112e ondermaat +4.50 mm -0,009 mm 49,480 mm mm
3e ondermaat +4,20 mm -0.025 mm 49.180 mm /-0,005 mm

Lengte 32-32,05 mm 30 mm \+0 mm
/ +0,1 mm

Hoofdlagers: Losse gevoerde stalen schalen. Aantrekkoppel van de hoofdlagerbouten: 1290 cm'
en 1468 cm' motoren 8-9 mkg. Aantrekkoppel van de hoofdlagerbouten van de 1618 cm" motor
7-8 mkg.

Dikte van de hoofdlagerschalen var, de
Standaard
1eondermaat
2e ondermaat
3e ondermaat

1618 cm' motor:
1,894--1.900 mm
2.044--2.050 mm
2,144--2,150 mm
2.294--2,300 mm

L

Vliegwiel: Vliegwiel van trekvast gietijzer met omgekrompen starterkrans, met bouten op de
krukas bevestigd. Aantrekkoppel van deze bouten 6--6.5 mkg. Bij het eventueel opzuiveren van
het koppelingsvlak van het vliegwiel moet dezelfde materiaaldikte van de draagrand voor de druk-
groep worden afgenomen, zodat de diepte van het vliegwiel niet verandert. De diepte van het vlieg-
wiel bedraallt bij de 1290 cm' en 1468 cm' motoren 26.7 :1:0.1m:n. Bij de 1618 cm' motor bedraagt
deze afstand 25.9 :1:0,01 mmo Als de wagen met een automatische koppeling is uitllerust, is een
vliegwiel van afwijkend model gemonteerd.
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Starterkrans: De starterkrans moet voor het monteren met een soldeerlamp verwarmd worden.

Nokkenas: Driemaal gelagerde nokkenas, in de linkerzijde van het bovencarter gemonteerd. Op
de nokkenas bevinden zich het tandwiel voor de aandrijving van de stroomverdeler en het excentriek
voor de aandrijving van de benzinepomp.

Maten:

1290 en 1468 ColSmotoren 1618 cm3 motor

20 :1:0,25 mOl

4607-0,05 mOl
, -0,075 mm

24,5 :1:0,25 Olm
48 -0,05 Olm

-0,075 mm

Voorste nokkenas-lagertap,
lengte

diameter
Middelste nokkenas-lagertap

lengte

diameter
Achterste nokkenas-lagertap

lengte

diameter

20
44

:1:0,25 mm
-0,05 Olm
-0,075 Olm

24,5 :1:0,25 Olm
48 -0,05 Olm

-0,075 Olm
20

:1:0,25 mm
46 -0,05 Olm

-0,075 Olm
31,5

:1:0,25 mOl
44 -0,05 Olm

-0,075 mm

Nokkenaslagers: Integraal in het cilinderblok.

Nokkenasaandrijving: De nokkenas wordt aangedreven door een dubbele rollenketting. Dij de
1618 ems motor met brandstofinjectie wordt deze pomp aangedreven door middel van een vertande
riem vanaf de nokkenas. Bij de 1618 cm' motor wordt de ketting gespannen door een automatische
kettingspanner. Bij de 1290 cm' en ,1468 cm' motoren wordt de ketting gespannen door middel
van een instelbare kettingspanner. Het nastellen zal onder normale gebruiksomstandigheden na
ongeveer 15 000 km gebruik nodig zijn, tenzij de ketting lawaai maakt. In dat geval moet de ketting
eerder worden gespannen.

8

A. Stand van controlenokie bij een nieuwe
ketting.

D. Uiterste stand van controlenokje bij ge-
bruikte ketting.

C. Drukrichting van het excentriek.
D. Steeksleutel 14 Olm.

1. Dopmoer.
2. Fiber ring.
3. Afdichtingskapje.
4. Contramoer.
5. Distributiedeksel.
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E"centrische kettingspanner: De stelbout voor de spanner bevindt zich aan de buitenzijde van
het distributiedeksel, zodat voor het nastellen het deksel niet gedemonteerd behoeft te worden.
Handel voor het afstellen als vol!n: (zie figuur op blz. 19)
Verwijder de dopmoer, de fiber ring en het afdichtingskapje. Draai de contramoer los en draai het
excentriek in de richting van de op de tekening aangegeven pijl tot de ketting geheel is gespannen.
Draai vervol~ens het excentriek iets terug, omdat de ketting anders te strak staat en zal gaan gieren.
N.B. Het controlenokje staat bij een nieuwe ketting ongeveer in stand "A". Na het bijstellen mag
het nokje niet hoger staan dan de stand "B".

Automati3che kettingspanner: De automatische kettingspanner is in de distributieruimte ge-
bouwd en spant de ketting door veerdruk en door de oliedruk van het smeersysteem. Hij vereist

geen afstellen of onderhoud. Onder het huis van de spanner is in het toevoerkanaal van de olie een
filtertje geplaatst. Een deel van de olie kan door een boring in het drukstuk en de rubber kop vloeien
voor het smeren van de ketting, Een pal draagt zorg, dat het drukstuk niet teruggedrukt kan worden.

Nokkenasafstelling van de 1618 cm' motor: Monteer de duplexketting zodanig, dat de merk-
tekens op de beide kettingwielen van elkaar afgekeerd en in lijn liggen. Teneinde de montage te
vergemakkelijken heeft de ketting twee verkoperde schakels, welke met de merktekens samenvallend
gemonteerd moeten ".orden.
Zie voor de montage en afstelling van de aandrijfriem van de benzine-inspuitpomp onder "Inspuit-
pomp".

Nokkenasafstelling van de 1290 cm' en 1468 cm' motoren: Hiervoor wordt het afstelgereed-
schap nr. 8129 gebruikt. Stel de zuigers nr. 1 en 4 op 30,4 mm vóór het BOP. Monteer het afstel-
kaliber op de nokkenas en draai het kaliber met de arm tegen de krukas. Klem de nokkenas met
behulp van de dummy-klepstoter in deze stand vast en verwijder het kaliber. Monteer de kettin~
en de kettingwielen, verwijder de dummy-klepstoter. Controleer de afstelling aan de hand van het
kleppendiagram met de voor de controle te gebruiken theoretische klepspeling.

Kleppendiagrammen :
Afb. links 1290 cm' en 1468 cm', motoren met een theoretische klepspeling van 0,7 mmo
Afb. rechts 1618 cm' motor met carburateur met een theoretische klep3Peling van 0,7 mmo
Voor motor met benzine-inspuiting. zie blz. 27.

180

= INLAAT
- UITLAAT

180 8
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Klepspeling: Af te stellen met een koude motor.

Inlaatklep

1290 cm", motor
met carburateur en 1468 cm" motort/m 19630,10 mm
Overige benzinemotoren 0,10 mm

Uitlaatklep-

0,20 mm
0,25 mm

Kleppen: Kopkleppen, onder een hoek in de cilinderkop geplaatst. Sedert augustus 1961 worden
om de klepstelen rubber ringen gemonteerd. Het verdient aanbeveling bij reparatie altijd nieuwe
rubber rinaen te monteren.

1290 cm" motor 1468 cm" motor 1618 cm" motor

Klepkopdiameter, inlaat 35 mm 37 mm 39 mm
Klepkopdiameter, uitlaat 32,5 mm 32,5 mm 33,5 turn
Klepzittinghoek, inlaat 30' 30' 30'
Klepzittinghoek, uitlaat 45' 45° 45'
Klepsteeldiameter, inlaat 8,52 mm 8,52 mm 8,52 mm
Klepsteeldiameter, uitlaat 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Totale lengte, inlaat 12\,9 mm 116,4 mm 119,36 mm
Totale lengte, uitlaat 121,9 mm 115,9 mm 112,03 mm
Lichthoogte, inlaat 7,8 mm 7,8 mm 6,5 mm
Lichthoogte, uitlaat 7,8 mm 7,8 mm 6,5 mm

Klepzetels: Verwisselbare klepzetels. Voor het monteren van nieuwe klepzetels moet de cilinder-
kop worden verwarmd door onderdompeling in kokend water. Voor reparatie zijn ook overmaat-
klepzetels verkrijgbaar.

iV/alen (in 11I11I):

Inlaatklepzetel, standaardmaat
BorinJ:( in cilinderkop
Inlaatklepzetel, Ie overmaat
Boring in cilinderkop
Inlaatklepzetel, 2e overmaat
Boring in cilinderkop
Uitlaatklepzetel, standaardmaat
Boring in cilinderkop
Uitlaatklepzetel, Ie overmaat
Boring in cilinderkop
Uitlaatklepzetel, 2e overmaat
Boring in cilinderkop

1290 en 1468 cm" motoren

38,12 -38,15
38,00 -38,025
38,345-38,37
38,20 -38,24
38,645-38,67
38,50 -38,54
34,12 -34,15
34,00 -34,025
34,345-34,37
34,20 -34,24
34,645-34,67
34,50 -34,54

1618 cm" motor

40,27 -40,30
40,27 -40,025
40,335-40,36
40,20 -40,24
40,635-40,66
40,50 -40,54
35,24 -35,27
35,00 -35,025
35,305-35,33
35,20 -35,24
35,605-35,63
35,50 -35.54

Klepveren: Dubbele klepveren. De binnenveren zijn links, de buitenveren rechts gewonden. Er
bestaan twee uitvoeringen. t.W. klepveren waarbij de windingen op gelijke afstand lil(gen en veren
waarbij de windingen aan één uiteinde dichter hij elkaar ligJ:(en. Bij eerstl(enoemde veren is het
onbelangrijk in welke stand ze gemonteerd worden; de veren van de tweede uitvoering moeten
met de dicht bij elkaar liggende windingen tegen de cilinderkop dragen.

Alalen (in 11I11I):

Bllilensle klepveer
Vrije lengte
WindinJ:(srichtinR:
Aantal windinR'en
Lengte, belast met 36,7 kJ:(
Binnendiameter
Draaddikte
Binnensle klepveer
Vrije lenJ:(te
WindinR'srichtinR'
Aantal windingen
Lengte 29,7 mm indien belast met
Dinnendianleter
Draaddikte

1290 cm" en
1468 cm" motoren

47
rechts
4,75
33,7
21,4
3,8

40,5
links
7
17 kg
14,1
2,4

1618 cm"
motor

47
rechts
4,75
33,7
21,4
3,8

42,8
links
7
22,3 kl(
14,1
2,8
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Klepgeleiders: Gietijzeren klepgeleiders. demontabel. Voor het monteren van nieuwe klep-
geleiders moet de cilinderkop in kokend water worden gedompeld. Voor reparatie zijn overmaat-
kiepgeleiders verkrijgbaar.

111aten (in 711711):

Standaardmaat
Ie overmaat
2e overmaat

Buitendiameter

14.05-14.07
14.28-14.29
14.58-14.59

Boring in cilinderkop

13.97-13.995
14.20-14.225
14.50-14.525

Bij het monteren van de klepgeleiders moet de schuine zijde naar de poort gekeerd worden. De
klepgeleiders worden zover in de cilinderkop geperst. tot de afstand tussen de klepgeleider en de
bovenkant van de klepzetel als volgt is:

Inlaatklepgeleider
Uitlaatklepgeleider

1290 cm' en
1468 cm' motoren

26-27 mm
26-27 mm

1618 cm'
motor

27-28 mm
21-22 mm

De boring van nieuwe klepgeleiders is 0.2 mm onder de nominale maat; na het monteren moeten
de klepgeleiders op de juiste maat worden geruimd.

Klepstoters : De klepstoters zijn van het barreltype en kunnen naar boven uit het cilinderblok
worden genomen.

Kleptuimelaars: De kleptuimelaars zijn op twee assen op de cilinderkop gemonteerd. Bij het
bestellen van kleptuimelaars. kleptuimelaarassen. kleptuimelaar-assteunen of klepstoterstangen moet
op het juiste model worden gelet. aangezien hiervan verschillende uitvoeringen bestaan.

Kleptuimelaarassen: Holle stalen assen. één aan de linkerzijde voor de inlaatkleptuimelaars en
één aan de rechterzijde voor de uitlaatkleptuimelaars. Door de tuimelaar-assteunen en door de
holle assen wordt olie gevoerd voor smering van de tuimelaars.

Smering: Volledille druksmering door middel van in het carter geplaatste tandwielpomp. De olie
wordt via een zeef uit het carter gezogen en via een seriefilter naar het hoofdkanaal gepompt. Vanuit
het hoofdkanaal zijn kanalen afgetakt naar de hoofdlagers en de nokkenaslagers. De drijfstanglagers
ontvanllen olie van de hoofdialIers via in de krukas lIeboorde kanalen. De kleptuimelaars ontvangen
olie via een afzonderlijke leiding.

Oliedruk: De oliedruk bedraagt bij de 1290 cm' en 1468 cm' motoren 3.5 kg/cm'. bij de 1618 cm'
motor 7 kil/cm'.

Oliefilter: Het oliefilter moet gelijktijdig met het olieverversen worden gereinigd in benzine en
met perslucht worden drooggeblazen. Als het reinigen met benzine niet mogelijk is moet het filter
in trichloorethyleen worden schoongemaakt; daarna in benzine uitspoelen en droogblazen.

Oliedrukventiel: Het oliedrukventiel is in het carter ingebouwd en is niet verstelbaar.

Oliepomp: De in het carter gemonteerde oliepomp is van het tandwiel type en wordt in combinatie
met de stroomverdeler aangedreven door de nokkenas.

I

L

Gegevens:
Aandrijf tandwiel
Aantal tanden
Buitendiameter
Borinll
Hoogte
Materiaal

Aandrij'cend p071lptandwiel
Aantal tanden
Buitendiameter
Boring
Hoogte
Materiaal
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13
32.854-32.839 mm
9.7-9.722 mm
36-35.9 mm
gietijzer

11
25.96 -25.71 mm
9.98 -10.20 mm
29.905-29.945 mm
staal



Aangedreve1l tandwiel
Aantal tanden
Buitendiameter
Boring
Hoogte
Materiaal

Aandrijfas
Diameter
Lengte

11
25,96 -25,71 mm
10,03 -10.21 mm
29.905-29.945 mm
gietijzer

9.087- 9.072 mm
176.85 -177.15 mm

Ontsteking: Elektrische ontstekinl/ door middel van accu en bobine. Ontstekingsvolgorde 1-3-4-2.

Stroomverdeler: Merk Ducellier of SEV met centrifugaal- en vacuümvervroeging. De stroom-
verdeler kan met behulp van de kartelmoer op de klemplaat nog 2° (krukasgraden) gecorrigeerd
worden.

Gegevens:

\

1290 cms 1468 cms 1618 cms

I
1618 cms

motor motor carburateur- inspuit-
motor motor

Contactpuntenopening O,4mm 0.4 mm 0.4-0.5 mm 0.4-0,5 mm
Centrifugale vervroel/ing bij:

500 toeren - - 0° 0°
1000 toeren 0° 0° 4° 4°
1200 toeren - - 6° -
1250 toeren 2'/.° 2° - 6°
1500 toeren 5° 5° 9° 8°
1760 toeren - - 12° -
1800 toeren 8° 9° - 9°
2100 toeren 12° (max.) 14° (max.) 17° (max.) -
2300 toeren - - - 11° (max.)

Vacuümvervroeging
bij vacuüm van:

50 g/cm' - - - 0°
80 g/cm' - - - 1"
100 g/cm' 0° - - -
150 g/cm' - 0° 0° 2'/.°
200 g/cm' 21

/.' 2'/._3° 1" 4° (ma:".)
250 g/cm' 3° 5-6° 2° -
3001//cm' - 8° (max.) 3° -
310 g/cm' 5° (max.) - - -
550 g/cm' - - 8'/.° (max.) -

Vaste voorontsteking 9°30' 9°30' 11° 8°
Contacthoek 57° 57° 57° 57°

Bij het monteren en op tijd stellen van de stroomverdeler moet de spleet in de aandrijfklauw aan
de buitenzijde en in lijn liggen met de tweede cilinderkopbout van voren af aan de linkerzijde. Steek
een pen in het controlegat dat in het vliegwielhuis is geboord en draai de krukas tot de pen in het
controlegat in het vliel/wiel valt. Zet in deze stand de stroomverdeler op tijd. Vergeet niet de pen
uit het vlieR:\vielhuiste verwijderen.

Bougies:

1290 cms motor
1468 cm" motor
1618 cms motor met carburateur
1618 cms motor met inspuitPomp

Bobine: Merk SEV of Ducellier 12 volt.

MarchaI-
type

36 P
35 P
36 P
34 S

AC-
type

44 F
F-l0
FG
44F

Elektroden-
afstand

0,6 mrn
0.6mm
0.6 mm
0,5 mm
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Brandstofsysteem: De benzinetank is onder de vloer van de bagageruimte geplaatst. De brandstof
wordt door een mechanische membraan pomp naar de carburateur gevoerd. De 1618 cm" motor
met benzine-inspuitPomp is met een elektrische pomp uitgerust (zie Inspuitpomp).

Carburateurs: Merk Solex 32 PBICA of Zenith.

Specificaties Solex:

Venturibuis
Hoofdsproeier
Mem:luchtsproeier
Stationaire luchtsproeier
Stationaire benzinesproeier
Menl(buis
Pompsproeier
Start! uchtsproeier
Startbenzinesproeier
Vlottergewicht
Pompin;ecteur

1290 cm'
motor

25
130
160-170
180
55-50
19
45
6.5

110
5,7 g

1468 cm"
motor

24
122,5
175
220
50
19
45
5.5

105
5,7 g
50

1618 cm"
motor

25
130
170-160
220-150
50-55
19
45
6,5

IlO
5,7 g
50

Benzinepomp: Mechanische mernbraanpomp. aangedre\'en door de nokkenas, uitgezonderd de
1618 cm" motor met inspuitPomp, welke een elektrische benzinepomp heeft (zie Inspuitpomp).

Luchtfilter: Het luchtfilter moet voll(ens de aanwijzingen welke op het filterhuis zijn vermeld
worden schoongcrnaakt.

BENZINE-INSPUITSYSTEEM

Bij wagens welke met het benzine-inspuitsysteem zijn uitgerust ontbreekt de carburateur. De brand-
stof wordt bij de Peugeot 404 door een inspuitstuk in het inlaatspruitstuk gespoten. Door het inlaat-
spruitstuk wordt alleen gefilterde lucht aangezogen. Door de betrekkelijk hoge inspuitdruk van
25 tot 30 kl(/cm' verstuift de benzine volkomen. De brandstofinspuitpomprel(ulateur is gekoppeld
aan een in het spruitstuk I(eplaatste luchtklep teneinde altijd de juiste verhouding lucht en brandstof
te verkrijRcn. Voor het aanslaan van de motor is ecn startinrichting ingebouwd. welke door een
knop op het dashboard wordt bediend. Een in het inlaatspruitstuk geplaatste thermostaat zorgt
dat de motor iets sneller stationair blijft draaien tot deze de werktemperatuur heeft bereikt. Dit
inspuitsysteem maakt het mOl(elijk de duur van het inspuiten tijdens het aanzuigen van de lucht
naar believen te verlengen of te verkorten, terwijl bovendien de inspuitstukken niet aan de hoge
verbrandingstemperaturen worden blootgesteld. Het systeem omvat de benzinetank, een elektrische
benzinepolnp waarin een filter is ingebouwd. een hoofdfilter met verwisselbaar element, de inspuit-
pomp met een inl(ebouwd filter en de vier inspuitstukken. De inspuitvolgorde is I, 3, 4, 2 (cilinder
nr. I bij het vliel(wiel).

Benzinepomp: Elektrische benzinepomp, 12 volt, type AEG- PLF. 5-A3-01 met ingebouwd
filter. Een elektrische benzinepomp is toegepast omdat voor het aanslaan van de motor de benzine
eerst onder druk aan de inspuitPomp moet worden I(eleverd.

Hoofdfilter: Fabrikaat P.M.L., type Purflux CP 15 E. met verwisselbaar papieren element, type
C 113. In de kop van het filter is een doorvoer Voor de terugvoerleidinll Van de inspuitpomp naar
de benzinetank geplaatst. Aan de uitvoerzijde van het filter is een drukschakelaar gemonteerd,
welke is verbonden met een controlelampje op het instrumentenbord. De drukschakelaar schakelt
bij een druk van O,S kl( lcm'. Het controlelampje waarschuwt als door bijv. vervuilen van het filter
of door andere oorzaak de druk onvoldoende is voor het Iloed functioneren van de inspuitpomp.

Inspuitpomp : Fabrikaat KUllelfischer, type PL 004, met ingebouwd filter en thermostaat, aan-
gedreven door middel van een eindloze nylon riem met vertandinl( en op de pomp en de nokkenas
I(emonteerde vertande poelies. De onderdelen van de inspuitPomp en van de inspuitstukken zijn
zeer nauwkeurig bewerkt en worden met geringe spelingen gemonteerd. Montage en reparatie
van deze eenheden is specialistenwerk. De pomp is samen~esteld uit de volgende groepen:

De hydraulische hop:
Aan de buitenzijde zijn zichtbaar de benzinetoevoerleidinl(, de benzineterugvoerleiding, de olie-
leidin~ vanaf het motorsmeersysteem, vier pluggen \vaarin zich de inlaatklepjes bevinden en vier
aansluitnippels voor de leidinl(en naar de inspuitstukken. Inwendig bevinden zich de plunjers welke
de benzine onder druk wegpersen.
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Schematische voorstelling van brandstofsysteem.

1. Controlelamp.
2. Schakehar (contact).
3. Accu ..
4. Elektrische benzinetoevoerpomp.
S. Benzinetank.
6. Benzinefilter bij toevoerpomp.
7. Inspuitstuk.
8. Mana-contact voor benzinedruk

(O,S kg/cm').
9. Hoofdfilter.
10. Benzinefilter aan inspuitpomp.
11. Regulateur.
12. Druksproeier.

De aandrijving:
De plunjers worden door veren in hun laagste stand gedrukt. Het omhoogbewegen van de plunjers
geschiedt door een nokkenas en tussen de nokkenas en de plunjers geplaatste klepstoters. Op het
einde van de nokkenas bevindt zich een magnetische meenemer, welke een nevenas doet verdraaien
naarmate het motortoerental stijnt, terwijl na het verminderen van het toerental een veer deze nevenas
weer in de rusttoesta ncl doet terugkeren.

De doserillg:
De dosering van de hoeveelheid brandstof per plunjerslag wordt bereikt door het verkorten van
de slag van de plunjer. Voor dat doel hebben de plunjers een kraag. Onder deze kragen bevindt
zich een balancerende brug. Naarmate deze brug verplaatst wordt, wordt de plunjerslag verkort
doordat de kragen van de plunjers tegen de brug stuiten. zodat de plunjers niet in de onderste stand
kunnen terugkeren als de klepstoter daalt. Het verplaatsen van deze brug wordt door de \'olgende
organen beïnvloed:
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Brandstof inspuitpomp, schematisch.

I. Thermostatisch element.
2. Hefboom.
3. Hefboom voor mengselverrijking.
4. Balanshefboom.
5. Nokkenas.
6. Anker.
7. Spanveer.
8. Regelnok.
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De thermostaat:
Deze is in de koeIwatercirculatie geplaatst. Zolang het koelwater koud is, houdt de thermostaat
de brug in een iets lagere stand dan normaal, zodat de benzinedosis iets groter dan normaal wordt.
Bovendien zorgt de thermosta"t ervoor. dat de luchtdoorlaat van de klep in het spruitstuk iets groter
dan voor het stationaire toerental wordt. waardoor de motor tot deze warm is iets sneller blijft
draaien.
Kleppendiagram: bij een theoretische klepspeiing van 0,7 mm

o

180

~ INLAAT
- UITLAAT

De regelnok:
Deze nok is taps en excentrisch en met spiebanen schuivend op de nevenas gemonteerd. Tussen
de brug en de nok is een verschuifbare pen geplaatst; zowel door het verschuiven als door het ver-
draaien van deze nok wordt dus de brug verplaatst. De nok wordt verschoven door het indrukken
van het gaspedaal. waarbij gelijktijdig de hieraan gekoppelde luchtklep in het spruitstuk wordt ge-
opend of gesloten. Door deze koppeling wordt bij elke stand van het gaspedaal een juist mengsel
verkregen. De draaiende beweging van de nok wordt veroorzaakt door de magnetische meenemer
welke op het nokkenaseinde is geplaatst. Naarmate het toerental van de motor verandert, zorgt de
excentrische vorm van de nok voor het iets verplaatsen van de brug, zodat de brandstofdoserinll
aan het toerental van de motor wordt aangepast.

Smering va" de inspuitPomp:
Het carter van de inspuitPomp is met olie gevuld voor de smering van de bewegende delen. Aan
de bovenzijde van het carter bevindt zich een vulstop met er aan verbonden een peilstaaf. Aan de
onderzijde bevindt zich een aftapstopje. Bij de onderhoudsvoorschriften zijn de oliesoort. de
inhoud van het carter en de termijn van verversen vermeld.
De plunjers worden onder druk gesmeerd. Daartoe is een leiding tussen de hydraulische kop en
het oliefilter van de motor geplaatst en wordt de motorolie door kanalen onder druk naar elke plunjer
gevoerd.

Op tijd steile" va" de i"spuitpomp:
Verwijder de stroomverdelerkap. Draai de motor tot de rotorlip van het cilinderblok afgekeerd
en haaks op de hartlijn van de motor staat. De rotorlip staat dan tussen de contacten van de eerste
en derde cilinder in de stroomverdelerkap. Draai de as van de inspuitpomp. tot de spie in de as
naar de hydraulische kop van de inspuitPomp gericht staat. Leg de aandrijfriem om de poelie op
de nokkenas. plaats de pomppoelie met de spiebaan in de juiste stand in de aandrijfriem en schuif
de poelie op de pompas. Draai de motor door middel van een op de aanzetklauw geplaatste sleutel
langzaam rond. druk tijdens het draaien de poelie verder op de pompas. Zet daarna de moer op de
pompas met 3,5 mkg vast en borg deze door het ombuigen van de borgplaat.

Afstelle" va" de statio"aire melheid:
Het afstellen van de stationaire snelheid geschiedt door het verstellen van de schroef in het huis
van de luchtklep. Deze met een contramoer geborgde schroef regelt de extra luchtdoorlaat buiten
de luchtklep om. Controleer voor het afstellen eerst of de luchtklep vrij kan bewegen en na het
loslaten van het gaspedaal geheel gesloten is.

Co"trole bij slechtlopende motor:
Bij het verrichten van reparaties aan het inspuitsysteem moet de grootst mogelijke reinheid worden
betracht. Het kleinste binnengedrongen vuiltje kan aan de nauwkeurig passende plunjers en hun
boringen schade veroorzaken. Na het losnemen van een koppeling van de pomp of van een inspuit-
stuk moeten de vrijkomende openingen met passende doppen worden afgesloten. Voor het op de
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bank beproeven van de inspuitstukken mag alleen gefiltreerde benzine worden gebruikt. Maak.
als een motor slecht loopt, de koppeling van de hogedrukleidingen aan de inspuitstukken stuk voor
stuk los terwijl de motor draait. Verwissel het inspuitstuk van de op deze wijze gevonden minder
goed werkende cilinder met het inspuitstuk van een andere cilinder. Als na dit verwisselen de fout
naar een andere cilinder is verplaatst is het betreffende inspuitstuk defect en zal dat mogelijk ver-
vangen moeten worden. Heeft de fout zich niet naar een andere cilinder verplaatst. dan kan aan-
genomen worden dat het inspuitstuk niet de oorzaak van de fout is en moet de inspuitPomp worden
gecontroleerd.

Controle van de pompldeppen:
Maak de inspuitleidingen van de pomp los. Start de motor even tot de nippels op de pomp met
benzine zijn gevuld. stop dan. De benzine mag niet binnen 30 seconden uit de nippels zijn \\eg-
gezakt als de plunjers en de klepjes in goede toestand zijn.

Inspuitstukken: De vier inspuitstukken zijn schuin in de vier luchtkanalen tussen het spruitstuk
en de cilinderkop geplaatst. Aan de onderzijde is het inspuitstuk door een kegelvormig klepje af-
gesloten met behulp Van een veer. De inspuitstukken zijn niet afstelbaar. Het klepje wordt tijdens
het inspuiten door de druk van de brandstof geopend. De vereiste druk bedraagt bij een nieuw in-
spuitstuk 25 tot 30 kg/cm'. Als het klepje bij een lagere druk dan 20 kg/cm' reeds opent moet het
inspuitstuk worden vervangen. Als het inspuitstuk met een druk van 20 kglcm' wordt beproefd
mag zich na 5 seconden nog geen druppel vormen. De uit het inspuitstuk ontwijkende brandstof
moet een kegelvormige nevel vormen. De aluminium pakkingringen in de inspuitstukken moeten
na demon taJte door nieuwe worden vervangen.

6

Automatische ventilateur. doorsnede.

T181,
a

a-a

',S

~10

I. Verende meenemerplaat
(drie stuks).

2. Ankerschijf.
3. Poelie met maRneetwikkeling.
4. Borstel.
5. Thermastatische schakelaar.
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6. Verbinding tussen sleepring en magneet-
wikkeling.

7. Sleepring.
8. \Vaterkeerring.
9. Fiber demperplaatje (drie stuks).
JO. Luchtspleet (1.5 mm).



Koelsysteem: \Vaterkoeling met pomp en thermostaat. De fabriek schrijft voor om. indien ge-
bruik wordt gemaakt van antivries, uitsluitend een niet-verdampend antivriesmiddel te gebruiken.
Bij sommige modellen is de ventilateur met een elektromagnetische koppeling uitgevoerd, waardoor
de ventilateur niet wordt aangedreven zolang de motor niet op werktemperatuur is. Het inschakelen
van de elektromagnetische koppeling geschiedt door een thermoschakelaar welke in de koelwater-
circulatie is geplaatst.

Gegevens:

Thermostaat begint te openen bij
Thermostaat is geheel geopend bij
Thermoschakelaar schakelt in bij
Thermoschakelaar schakelt uit bij
Luchtspleet van ventilateurkoppeling

1290 cm' 1468 cm' 1618 cm'
motor motor motor

70°C 78-74°C 72 °C
77 °C 83-78°C 80°C

84°C 8+-82°C
75°C 75-68°C
l,S mm 0,4 mm

N.B. De voor de 1618 cm' motor vermelde waarden voor de thermostaat gelden voor de rood ge-
merkte thermostaat. Voor zeer koude gebieden is een zwart gemerkte thermostaat verkrijgbaar,
welke bij afwijkende temperaturen opent. De voor de thermoschakelaar van de 1618 cm' motor
vermelde waarden betreffen het eerste en het tweede model. De voor de 1468 cm' motor vermelde
thermostaatwaarden s;relden links voor uitvoering- met vaste ventilateur. rechts voor uitvoering met
ontkoppelbare ventilateur.

Waterpomp: Waterpomp van het schoepenwiel type. De pompas is gelagerd op twee demontabele
kogellagers. Op het vooreinde van de waterpompas is een vaste, dan wel een ontkoppelbare ventilateur
gemonteerd.

Ventilateur: De ontkoppel bare ventilateur vereist geen onderhoud. Er zijn drie stelschroeven voor
het afstellen van de luchtspleet. De constructie van de koppeling is in de figuur op blz. 28 duidelijk te
zien. De waterpomp en de koppeling van de 1618 cm' motor wijken in details iets van de figuur af.

DIESELMOTOR

Algemeen: Met water gekoelde, viercilinder viertakt kopklepmotor in lijn. De motor is met de
koppelinll en de versnellinllsbak tezamen llebouwd en op drie punten in rubber in het chassis ge-
monteerd. Bij sommige modellen is de motor onder een zijwaartse hellinll van 200 gemonteerd.

Motorcompressie: De compressieverhoudinll bedraallt 21 : 1. De compressiedruk bedraagt tijdens
starten met geheel lleopende luchtklep, bij warme motor 35--40 kg/cm'.

Cilinderkop: Lichtmetalen cilinderkop met inllezette voorverbrandingskamer, klepzetels, klep-
geleiders en verstuiverzetels.
Hoollte van de cilinderkop 90 :l: 0,15 mmo
Maximumafwijking in het pasvlak van de cilinderkop 0,1-0,2 mmo
De cilinderkop mail als de afwijking groter is niet worden gevlakt, maar moet dan worden vervangen.
De klepzetels van de cilinderkop kunnen niet verwisseld worden. De cilinderkopbouten moeten
bij koude motor eerst met 3 mkg, daarna met 6,5-7,5 mkll worden aanlletrokken in de volllorde
welke in de figuur op blz. 30 is aanllelleven.

PEUGEOT 403 en 404 diesel, 1961-1963 - 29



voor-
19-9-1-7-17

22 - 15 - 12 - 5 - 3 - 11 - 13 - 21

Nadat met de wagen 1000 km en ongeveer 5000 km is afgelegd moet het aantrekken van de cilinder-
kopbouten op dezelfde wijze worden herhaald en moet tevens de klepspeling worden afgesteld.

Voorverbrandingskamer: Kamer van hittevast staal, welke in de cilinderkop is gemonteerd.
Diameter van de kraag 35,060--35,085 mm
Inhoud 4,057- 4,425 cm'

21,4 -21,6 mm
14,50--14,77 mm

Verstuiverzetels: Ingezette stalen zetels waartegen de verstuivers met een afdichtring worden
gemonteerd.
Diameter van de kraag
Boring in de zetel

Koppakking: De koppakking is in samengeperste toestand 0,6-0,7 mm dik. De koppakking moet
met het opschrift "Dessus" aan de bovenzijde gemonteerd worden.

Cilinderblok: Gietijzeren cilinderblok met aaneengegoten bovencarter. Het cilinderblok is voor-
zien van "natte" gietijzeren cilinderbussen. De cilinders zijn van achteren af genummerd. Cilinder
nr. 1 is dus de cilinder aan de vliegwielzijde. Hetzelfde geldt voor de nummering van de lagers.

0,03-0,07 mm

Cilinderbussen : Geheel bewerkte gietijzeren bussen, welke na de afwerking een oppervlakte-
behandeling hebben ondergaan. De cilinderbussen mogen daarom niet worden geboord of geslepen.
De cilinderbussen zijn aan de fabriek evenals de zuigers in maatklassen geselecteerd. De klasse
is aangegeven door één of twee kerfjes aan de onderzijde van de bus dan wel door een in de boven-
rand ingeslagen letter. Bij montage moet altijd een zuiger met een bus van dezelfde klasse tezamen
worden gemonteerd. Voor het monteren van een cilinderbus moet deze eerst zonder pakking in
het cilinderblok worden geplaatst om te controleren hoeveel de bus boven het cilinderblok uitsteekt.
Pas daarna mag de bus, met de rubber afdichtring aan de onderzijde, in het cilinderblok worden
gemonteerd. Na het monteren van de bussen of na het demonteren van de cilinderkop moeten de
bussen met twee speciale schroeven met grote kop worden vastgezet om te voorkomen dat de bussen
tijdens verdere werkzaamheden aan de motor uit het cilinderblok kunnen schuiven.

Gegevens:
Hoogte van bus boven cilinderblok

Cilinderbus Bijbehorende zuiger Max.speling

Merkteken
A of één kerfje
B of twee kerfjes

Boring
85-85,02 mm

85,02-85,04 mm

Merkteken
A
B

Diameter
84,90 mm
84,92 mm

0,10-0,12 mm

Spruitstukken: Het luchtinlaatspruitstuk met drie spruiten en het uitlaatspruitstuk met twee
spruiten zijn afzonderlijke gietstukken, en beide aan de rechterzijde van de cilinderkop gemonteerd.

Ondercarter: Geperst stalen ondercarter, afneembaar.

zie Zuigerpennen
zie Cilinderbussen
3,5 mm
668 g

1961-1963

Zuigers: Lichtmetalen geovaliseerde zuigers met een klaverbladvormige uitsparing in de zuiger-
bodem. De zuigers zijn in twee maatklassen ingedeeld en telkens met een letter op de zuigerbodem
aangegeven. Bij de montage mogen alleen een zuiger en een cilinderbus van dezelfde klasse tezamen
worden gemonteerd. De zuigers zijn iets taps afgewerkt. De drie compressieveren en de olieveer
zijn boven de zuigerpen geplaatst. De zuiger behoeft voor het demonteren of het monteren van de
zuigerpen niet te worden verwarmd. Bij montage moeten de klaverbladvormige uitsparing in de
zuigerbodem en het cijfer op de drijfstang samenvallen en beide naar de linkerzijde van de motor
gekeerd zijn.
De zuigerpenborinl(en zijn in twee klassen ingedeeld en met een verfstip in de zuil(er gemerkt.
Alleen een zuigerpen met hetzelfde kleurmerk mag in een zuiger worden gemonteerd.

Gegevens:
Zuigerpenboringen
Zuigerdiameters
Diepte uitsparing in zuigerbodem
Gewicht enkele zuiger
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Gewicht met veren, pen en borgveertjes
Hoogte van de zuiger
Ovalitiet onder zuigerpen
Ovaliteit boven zuigerpen
Breedte compressieveersponningen
Breedte olieveersponning
Afstand in BOP van zuiger tot cilinderkop
Afstand welke zuiger in BOP onder cilinder-
blokpasvlak ligt

952 g
95 mm
0,06-0.09 mm
0.10-0,12 mm
2mm
4.5 mm
0.60-1,05 mm

0-0.035 mm

Zuigerveren: Drie compressieveren en één olieveer. boven de zuigerpen gemonteerd. De bovenste
compressieveer is verchroomd. De veren moeten met het merkteken naar de zuigerbodem gekeerd
worden gemonteerd. De compressieveren zijn afgeschuind en dienen met de afschuining naar boven
gekeerd te worden gemonteerd.

Gegevens:

Veerslotopening
Veerhoogte
Veerbreedte
Veerspanning

Compressieveren

0,30 -0,45 mm
1,978-1.990 mm
3.58 -3.82 mm
1170 -1560 g

Olieveer .

0,30 -0.45 mm
4.478-4.490 mm
3.58 -3,82 mm
1580-2100 g

150 -150.025 mm
53,695- 53.708 mm
35.9 35.95 rnrn
30.950- 30.975 mm
29.9 - 30,1 mm

1 1031-1040
J 1041-1050
K 1051-1060
L 1061-1070
M 1071-1080
N 1081-1090
o 1091-1100

Zuigerpennen : Holle stalen zuigerpennen. door middel van borgveertjes in de zuigers geborgd;
in de drijfstang in een bronzen bus gelagerd. Voor reparatie zijn twee overmaten verkrijgbaar.
Zowel de standaard- als de overmaat-zuigerpennen zijn ieder in twee maatklassen ingedeeld. welke
aan een kleurmerk herkenbaar zijn. De klasse van de zuigerpen moet overeenstemmen met de klasse
van de zuiger waarin de pen wordt gemonteerd.

Gegevens (maten in mm):

Kleur- Diameter Kleur- Boring in
merk zuigerpen merk zuiger

Standaard wit 27.997-28,000 wit 28,000-28.003
Standaard zwart 27,994-27.997 zwart 27,997-28,000
Ie overmaat wit 28,047-28,050 ruimen 28.050-28,053

rood
Ie overmaat z\vart 28,044-28.047 rUJn1en 28,047-28.050

rood
2e overmaat wit 28.097-28,100 ruiDlen 28,100-28.103

groen
2e overmaat zwart 28.094-28.097 ruimen 28.097-28.100

groen

Zuigerpenbussen : Bronzen bussen. in de drijfstang geperst en nageruimd. Voor reparatie zijn
bussen met een overmaat-diameter verkrijgbaar. Voor boringen zie onder Zuigerpennen.
Standaarddiameter 31 mm
Overmaatdiameter 31.3 mm
Drijfstangen: Gesmede drijfstangen met H-vormige doorsnede. met losse lagerschalen en ver-
wisselbare bronzen bussen. Het verschil in gewicht tussen de drijfstangen van één motor mag niet
meer bedragen dan 50 g. De drijfstangen zijn door de fabriek naar gewicht geselecteerd en met
letters gemerkt. Voor reparatie worden drijfstangen van de klassen G tot K en L tot 0 geleverd.

Gegevens:
Hartafstand van lagerboringen
Boring voor lagerschalen. diameter
Breedte van' drijfstangvoet
Boring voor lagerbusje, diameter
Breedte van drijfstangoog

Gewicht van de drijfstangen (in grammen):
A 950- 960
B 961- 970
C 971- 980
o 981- 990
E 991-1000
F 1001-1010
G 1011-1020
H 1021-1030
Aa ntrekkoppel van de drijfstangmoeren 5.5-6.5 rnkg.
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0.051-0.092 mm
0.10 -0,25 mm

Drijfstanglagers : Dunwandige stalen schalen. met koper-Ioodlegering gevoerd. De lagerschalen
mogen niet gevijld of geschraapt worden. Voor reparatie worden lagerschalen in 0.30. 0.50 en 0.80 mm
ondermaat geleverd. Voor het monteren van deze lagers moeten de krukastappen op de voorge-
schreven diameter worden geslepen.
Radiale speling
Axiale speling

Krukas: Gesmede krukas met integrale contragewichten. vijfmaal gelagerd. De op de krukas
werkende axiale krachten worden opgenomen door halve drukringen aan weerszijden van het middelste
hoofdlager. De kruktappen zijn aan de oppervlakte inductief gehard en mogen tot de ondervermelde
maten worden geslepen. De lagers zijn van achteren naar voren genummerd. Lager nr. I liJ,ltdus
bij het vliegwiel.

Gegevens (maten in mm):

Lengte van de kruktap
LenJ,lte van de lagerschaal

l\ilaximaal toelaatbare
slingerin~
Standaarddiameter
1eondermaat
2e ondermaat
3eondermaat
Radiale speling
Axi~le speling

Hoofdlagertappen

nr. 1 I nr. 2 en 41 nr. 3 I
38.+-38.6130.+-30.6137.76-37.811
29.8 21,8 29.8

t,o,V. de hvee voorste tappen
t.o.v. de twee achterste tappen

54.99+-55.009
54.69+-54,709
54.49+-54.509
54.19+-54.209
0,052- 0.098
0.08 - 0.29

nr. 5

34,85
29.8

Kruktappen

36-36,01
29

0.02
0,03

49.98+-50,000
49.68+-49.700
49,484-49.500
49.184-49.200
0.051- 0.092
0,10 - 0.25

Totale lengte
Gewicht
Hoofdlagertap nr. laan vliegwielzijde.

594 mm
16 185 g

Hoofdlagers : Dunwandige gevoerde stalen schalen. De lagerschalen mogen niet gevijld of ge-
schraapt worden. Voor reparatie worden schalen in 0.30. 0.50 en 0.80 mm ondermaat geleverd.
Voor het monteren van deze lagers moeten de krukastappcn op de voorgeschreven diameter worden
geslepen.
Naast het middelste hoofdlaJ,ler zijn de halve ringen voor het opnemen van de axiale krachten ge-
plaatst. Deze moeten met de zijde met de oliegroeven tegen de krukas liggend worden gemonteerd.
Standaarddikte
Over maat-dikte

2.30-2.33 mm
2.50-2.53 mm

Voor het monteren van de achterste hoofdlaJ,lerkap en de krukas moeten in het cilinderblok en in
de lager kap nieuwe halve oliekeerringen worden gemonteerd. Deze moeten door zacht tikken
met een passend stuk rondstaal in de groef worden gedreven.
In de achterste hoofdlagerkap moeten bij de montage nieuwe rubber strips worden gemonteerd.
waarvan na de montage het buitenstekende deel wordt afgesneden.
Aantrekkoppel van de hoofdlagerbouten 9.5-10.5 mkg.

Vliegwiel: Vliegwiel van trekvast gietijzer met omgekrompen starterkrans. Het vliegwiel is met
zes bouten aan de krukas bevestigd. De diepte van het vliegwiel bedraagt 25.9 mmo Bij eventueel
opzuiveren Van het koppelingsvlak moet evenveel materiaal van de montagerand voor de druk groep
worden afgenomen om deze diepte ongewijzigd te houden.
Aantrekkoppel Van de vliegwielbouten 6-7 mkg
Diameter van het vliegwiel motor TMD-85 282 mm
Diameter van het vliel{'viel motor XD-85 275 mm
Diepte van het vliegwiel 25.9 mm

Starterkrans :
Aantal tanden
Boring
Dikte

Speciale stalen starterkrans. om het vliel{'viel gekrompen.
IlO
255 -255,081 mm
11.9- 12.1 mm

~-

Nokkenas: Driemaal gelaJ,lerde gietstalen nokkenas. in de rechterzijde van het bovencarter ge-
plaatst. Het nokkenastandwiel is op de nokkenas gekrompen en wordt door een spie tegen ver-
draaien geborgd. De axiale speling wordt opgenomen door een achter het nokkenastandwiel ge-
monteerde plaat.
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Gegevens:
Lichthoogte van de nokken
Lichthoogte van het excentriek
Tandwiel voor aandrijving van de oliepomp
Totale lengte van de nokken.iS
Hoek tussen in- en uitlaatnok. motor TMD-85
Hoek tussen in- en uitlaatnok. motor XD-85
Diameter van de lagertappen
Lenl(te van voorste lal(ertap
Lengte van 2e en 3e lagertappen
Axiale speling

Nokkenaslagers: Integraal in het cilinderblok.

6.173-6.172 mm
13 tanden
3mm
514 mm
103°30'
107°
41.925----41.950 mm
26 mm
20mm
0.05-0,15 mm

Distributie: De nokkenas en de brandstofpomp worden aangedreven door middel van tandwielen
met schuine vertanding. met behulp van een tussentandwiel. dat vrij om een vaste as draait. Alle
tandwielen zijn gemerkt voor het op tijd stellen van de nokkenas en de brandstofpomp. De as waarop
het tussentandwiel draait is in het cilinderblok gemonteerd en is doorboord; aan de achterzijde
staat de boring in verbindinl( met de oliekanalen voor de smering van het lager van het tussentand-
wiel. Aan de voorzijde is de borinl( met een plug afgesloten. In het distributiedeksel bevindt zich
een plug. welke verwijderd kan worden om de axiale speling van het tussentandwie1 met een meet-
klok te controleren. De speling wordt afgesteld met behulp van platen. welke in het distributie-
deksel worden gemonteerd en welke in verschillende dikten verkrijgbaar zijn. Als een nicuw tussen-
tandwiel of een nieuw distributiedeksel is gemonteerd. moet de axiale spe1ing altijd opnieuw worden
afgesteld. Sedert maart 1960 Ileschiedt de afstelling van de axiale speling van het tussentandwiel
echter met behulp van een bOrllring, welke in verschillende dikten verkrijl(baar is.

Gegevens:
Krukastandwiel staal. 20 tanden
Tussentandwiel staal. 44 tanden
Nokkenastandwiel I(elloten. 40 tanden
Inspuitpomptandwiel I(elloten. 40 tanden
Axiale speling van tussentandwiel 0.10-0,15 mm
Afstelplaten verkrijgbaar in dikten van 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 er. 1 mm
Kleppendiallram: Het kleppendiagram wordt voor de diverse motoren bij de volgende theoretische
klepspeling gecontroleerd:
403 modellen tot mei 1962: TMD-85 motor: 0.8 mm
403 modellen vanaf juni 1962: XDP-85 motor: 0,8 mm
404 modellen vanaf juni 1962: XD-85 motor: 0.9 mm

Inlaat opent voor BOP
Inlaat sluit na ODP
Uitlaat opent voor ODP
Uitlaat sluit na BOP

TMD-85
9°
35°
40'
12'

XDP-85
0'

26'
30'
2°

XD-85
0'
28°
43'
1°

Klepspeling: Het afstellen van de klepspelinll moet geschieden met een koude motor. welke ge-
durende minstens zes uren niet heeft I(elopen, Na montage van de cilinderkop moet de klepspe1ing
als volgt worden afgesteld:

Inlaatklepspeling 0.30 mm Uitlaatklepspeling 0.40 mmo

Nadat de wagen 1000 km heeft afgelelld moeten de cilinderkopbouten volgens voorschrift worden
nagetrokken en moeten de kleppen worden afgesteld met:

Inlaatklepspeling 0.25 mmo Uitlaatklepspeling 0.35 mmo

Nadat met de wagen ongeveer 5000 km is afgclclld moet het natrekken van de cilinderkopbouten
en het afstellen van de klepspeling nogmaals Ilcschieden.

Kleppen: Kopkleppen. in lijn Ileplaatst. Na montage van de kleppen in de cilinderkop moet de
afstand tussen de klepkop en het sluitvlak van de cilinderkop worden gecontroleerd. De klepkop
moet 0.75-1.15 mm onder dat vlak liggen,
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Gegevens:

Inlaatklep Uitlaatklep

38.3 -38.5 mm
8.473- 8.495 mm

116.25 mm
8.77 mm

45°
2.2 mm

31.3 -31.5 mm
8,453- 8.475 mm

116.25 mm
8.87 mm

45°
2.2 mm

Klepkopdiameter
Klepsteeldiameter
Tot31e lenIne
LichthOOlne
Klepzetelhoek
Maximumbreedte van draagvlak
Afstand tussen klepkop en zuiger
bij warme motor 0,412 mm 0.367 mm

Klepzetels: Ingeperste klepzetels. Klepzetelhoek: 45°.

Klepveren: Dubbele klepveren. De binnenveren zijn links, de buitenveren rechts gewonden.

Gegevens:

Draaddikte
Aantal werkzame windingen
Veerwinding
Vrije lenIne
Binnendiameter

Binnenveer

2.4 mm
6
links
35.46 mm
15-15,35 mm

Buitenveer

3,8 mm
4
rechts
39.06 mm
23.30-23.65 mm

Klepgeleiders : Gietijzeren klepgeleiders, demontabel. Voor het monteren van nieuwe klepgeJeiders
moet de cilinderkop in kokend water worden gedompeld. Voor reparatie worden overmaat-klep-
geleiders geleverd. De boring in de cilinderkop moet vóór het monteren op de juiste diameter worden
geruimd.

Gegevens:

Ie overmaat
2e overmaat

Kleurmerk

geel
blauw

Diameter

14.28-14.29 mm
14.58-14.59 mm

Boring in cilinderkop

14.20-14.225 mm
14.50-14.525 mm

L

Alle klepgeJeiders worden zover in de cilinderkop geperst, dat het uiteinde 27.5-28.5 mm onder
het sluitvlak van de cilinderkop ligt.

Klepstoters : De klepstoters zijn van het barreltype en kunnen naar boven uit het cilinderblok
worden genomen. Voor reparatie is een overmaat-klepstoter verkrijgbaar.
Standaarddiameter 24 mm
Overmaat-diameter 24.20 mm

Klepstoterstangen: Stalen stoterstangen. alle van gelijke lengte.
Diameter 6,45-6.65 mm
Lengte 242.937-243.937 mm

Kleptuimelaars : Stalen kleptuimelaars met schroef voor het afstellen van de klepspeling. De
tuimelaars zijn alle van hetzelfde model.

Kleptuimelaaras: Holle stalen as, in vier steunen op de cilinderkop gemonteerd. De aseinden
zijn met plul't!len afgedicht. In het midden is de olieleiding van het smeersysteem aan de tuimelaaras
verbonden. Asdiameter 16 mmo

Smering: Volledil'te druksmering door middel van in het carter gemonteerde tandwielpomp. De
olie wordt via een zeef uit het carter aangezogen en via een seriefilter naar het hoofdoliekanaal gepompt.
Vanuit het hoofdoliekanaal zijn kanalen afgetakt voor voedinl't van de hoofdlagers en de nokkenaslagers.
De drijfstanglagers ontvangen olie uit de hoofdlagers via kanalen door de krukas. De kleptuimelaaras
wordt van olie voorzien via een afzonderlijke olieleiding welke op het hoofdoliekanaal is aangesloten.

Oliedruk: De oliedruk bedraaln bij:
650 t./min 1.2 kg/cm'

1300 t./min 2.7 kg/cm'
4000-4400 t./min 3 kg/cm'
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Oliedrukcontact : Het oliedrukcontact schakelt bij een oliedruk van 0,7 kg/cm' uit.

Oliefilter: Seriefilter, aan de buitenzijde van de motor gemonteerd, met verwisselbaar element.
Het element moet elke 6000 km worden vervangen en mag niet worden gereinigd. In de voet van
het oliefilter zijn het oliedrukcontact en het oliedrukventiel gemonteerd. Aantrekkoppel van de.
centrale bout: I-l,S mkg.

Oliedrukventiel : Het oliedrukventiel is in de voet van het oliefilter gemonteerd.

Oliepomp: De in het carter gemonteerde oliepomp is van het tandwieltype en wordt door de
nokkenas aangedreven. Na het monteren van de oliepomp moet de axiale speling van de pompas
als volgt worden afgesteld: Draai de plug in het carter boven de pompas, zonder ringen onder de
plug te leggen, licht vast in het carter. Meet dan met voelers de afstand tussen de plugrand en het
carter. De te monteren ring of ringen moeten 0,05-0,10 mm dikker zijn dan de gemeten afstand.

Inspuitsysteem: Het inspuitsysteem omvat de brandstoftank, de brandstofpomp, het hoofdbrand-
stoffilter, de brandstofinspuitpomp en de verstuivers. Bij het repareren en het monteren van het
systeem moet de grootst mogelijke reinheid worden betracht, omdat het kleinste in het systeem
binnengedrongen vuiltje ernstige schade aan de pomp of de verstuivers kan veroorzaken. Na het
demonteren van een leiding moeten de vrijgekomen openingen van de leiding, de pomp of de ver-
stuiver direct met passende rubber of plastic doppen worden afgesloten.

Brandstofpomp: i'viechanische membraanpomp, aangedreven door de nokkenas en een stoter.
Voor het vullen en het ontluchten van het systeem is de pomp van een armpje voorzien waarmede
bij stilstaande motor met de hand kan worden gepompt. Als pompen met het armpje niet mogelijk
is, moet de motor door even te starten een slag worden gedraaid, zodat het excentriek op de nokkenas
in een andere stand komt te staan.

Gegevens:
Brandstofpomp

Guiot ULP. 521 AC YG. 6057

.'

Opbrengst bij 2000 tot 4000 t./min
Hierbij geleverde druk
Aantal schroeven in pomphuis
Plaatsing van het armpje

201/h
250 g/cm'

6
verticaal

251/h
200 glcm'

8
horizontaal

Pompstoter: Ronde stoter, in een geleiding in het carter tussen de nokkenas en de brandstof-
pomp geplaatst. De stoter is met een rubher afdichting in het carter gemonteerd. Er worden stoters
met verschillende lengte gemonteerd. De langste stoter wordt gemonteerd als tussen de brandstof-
pomp en het carter een isolatieschijf is gemonteerd.

Gegevens:
Lengte lange stoter
Lengte korte stoter

31 mm :l: 0,05 mm
28 mm :l: 0,05 mm

Hoofdbrandstoffilter : Seriefilter met verwisselbaar element. Het element mag niet worden ge-
reinigd. maar moet worden vervangen.

Hoofdfilter op motor TMD-85: Type GA YOA. Ecn deel van het door het filter tegengehouden
water en vuil verzamelt zich op de bodem van de filterpot. Het moet regelmatig worden verwijderd
door het losdraaien van de aftapplug in de bodem van de filterpot en de ontluchtschroef op de kop
van het filter. Na het aftappen moet de aftapplug worden vastgezet. Pomp daarna met het armpje
aan de brandstofpomp de brandstof in het filter tot deze zonder luchtbellen uit de ontluchtschroef
ontwijkt, zet dan de ontluchtschroef vast. Om het filterelement te verwisselen moet de centrale
bout in de kop van het filter worden losgedraaid, waarna de filterpot en het element verwijderd
kunnen worden. Ook na het vernieuwen van het element moet het filter weer worden gevuld en
ontlucht.

Hoofdfilter bij motor XD-85: Type S IL TO. Een deel van het door het filter tegengehouden water
en vuil verzamelt zich op de bodem van de filterpot. Het moet regelmatig worden verwijderd. Draai
hiertoe de centrale bout onder de filterpot enkele slagen los, houd met de andere hand de filterpot
tegen de filterkop gedrukt. zodat de pot niet kan zakken. In de kop van het filter zijn een pompje
voor handbediening en een automatisch ontluchtventiel gemonteerd. De door dit ventiel ontwijkende
lucht en brandstof worden door de retourleiding naar de brandstoftank gevoerd.

Inspuitpomp, type CAC-4: Inspuitpomp met vier in lijn geplaatste plunjers. In het voorste deel
van het carter is een centrifugaalregelaar ingebouwd. Deze dient om het inspuittiidstip te vervroegen
bij het toenemen van het toerental van de motor, tevens voor het begrenzen van het maximum-
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115-125 kg/cm'
0,10 - 0,20 en 0,50 mm
2-3 mkg

L-_

toerental van de motor. Het pompcarter is met olie gevuld voor de smering van de nokkenas en de
lagers. Voor het smeren van de centrifugaalregelaar is deze door een olieleiding met het smeer-
systeem van de motor verbonden. De olie in het pompcartertje moet op de voorgeschreven perioden
worden gecontroleerd of ververst. De pompschroeven zijn gedeeltelijk verzegeld. Voor het repareren
van de pomp is speciaal gereedschap vereist. Alleen de afstelschroef voor de stationaire snelheid
mag. indien nodig, worden versteld. Het juiste stationaire toerental bedraagt 600-650 t./min.
Op de inspuitPomp is een ontluchtschroef geplaatst.

Inspuitpomp, type SILTO: Inspuitpomp met centrale plunjer en in vierkant geplaatste pomp-
kleppen, automatische ontluchtinrichting en centrifugaalregelaar. De pompschroeven zijn meren-
deels verzegeld. Voor het repareren en afstellen van de pomp is speciaal gereedschap vereist. Alleen
de stelschroef voor de regeling van de stationaire snelheid mag zonodig worden versteld. Het juiste
stationaire toerental bedraagt 600-650 toeren/min. Max. automatische vervroeging 8°30'.

Inspuittijdstip: Vaste afstelling van het begin van de inspuiting 13°30' voor het BOP. Vervroeging
van dit tijdstip door de regulateur van de inspuitpomp met 6° (maximum).
Inspuitvolgorde 1-3-4-2.

lnboll1t"en <:ande pomp, type CAC-4:
Verwijder het kleppendeksel. draai de motor tot van cilinder nr. I (de achterste cilinder) de uit-
laatklep sluit en de inlaatklep opent. Draai dan de krukas iets terug en daarna vooruit tot het eerste
merkteken op de krukaspoelie samenvalt met het merkteken op het distributiedeksel.
Sluit de pomp met een slang aan op de uitlaat van het brandstoffilter, vul en ontlucht de pomp
met behulp van de aanvoerpomp. Draai de inspuitPompas tot de brandstof zonder luchtbellen
uit de aansluitingen ontwijkt. Monteer het afstelpeilglas op de aansluiting voor cilinder nr. 4 (voorste
aansluiting), plaats het acceleratiearmpje geheel naar achteren (de stand voor de grootste opbrengst
per plunjerslag). Draai de pompas tot het peilglaasje gevuld is, laat het daarna tot de helft leeglopen
door het iets los te draaien. Draai vervolgens de pomp langzaam rechtsom tot in het pei 19laasje
zichtbaar is dat de plunjer nr. 4 met inspuiten aanv.mgt. Monteer de pomp in deze stand zonder
het tandwiel te verdraaien. Draai de kruka3 iets terug' en weer langzaatn vooruit, controleer nognlaals
of de inspuiting aanvangt als het eerste merkteken op de krukaspoelie samenvalt met het merkteken
op het distributiedeksel. De flens waarmede de pomp aan de motor is bevestigd is voorzien van
sleufgaten, waardoor kleine correctie van de afstelling mogelijk is door het verdraaien van de hele
ponlp, zonder deze van de motor te nemen.

lnbom"m van de Pomp, type SlLTO:
Het inbouwen van de pomp geschiedt op dezelfde wijze als boven omschreven. Het in de juiste
stand plaatsen van de pomp geschiedt echter op andere wijze: verwijder de centrale plug uit de
bovenzijde van de pomp. waarna de van een merkteken voorziene verdeler zichtbaar is. Draai het
a.ndrijftandwiel rechtsom, tot bet merkteken op de verdeler tussen de aansluitingen voor de derde
en vierde cilinder staat (beide voorste aansluitingen). Monteer het support 6.0161 en de meetklok
8.0504-B op de bovenkant van de pomp, draai het tandwiel iets been en weer tot de meetklok
aanwijst dat de plunjer zicb in het ODP bevindt. Stel dan de wijzerplaat van de meetklok op nul.
Draai het tandwiel iets rechtsom, tot de meetklok aanwijst dat de plunjer 0,50 mm omhoog is
gekomen en monteer de pomp op de motor. Draai vervolgens de pomp in de sleufgaten tot de
meter een uitslaR' van 0,72 mrn aanwijst en zet de bouten voor de bevestig-ing van de pomp V3St.

Draai de krukas een kwartslag terug, daarna weer vooruit tot het eerste merkteken op de krukas-
poelie samenvalt met het merkteken op het distributiedeksel, controleer dan of de meter een
uitslag van 0,72 mm aanwijst.

Verstuivers: Type PM-OGD-211-D of OGD-230. De verstuivers dragen in de cilinderkop tegen
stalen zetels. Bij het monteren moet altijd een nieuwe koperen pakkingring worden gebruikt. De
veerdruk van de verstuiver kan worden geregeld door het bijleggen of verwijderen van vulplaaties
tussen de veer en de versn,iverhouder. Deze afstelplaatjes zijn in verschillende dikten verkrijgbaar.
De \'erstuiver mag bij een brandstofdruk welke 10 kg/cm' lager is dan de inspuitdruk en gedurende
15 seconden wordt gehandbaafd geen druppelvormen.

Gegn'ens:
Openingsdruk
Dikte van afstelplaatjes
Aantrekkoppel van de aansluitingen

Ontluchten: Het ontluchten geschiedt bij de motoren met een brandstofpomp van het type CAC-4
op de volgende wijze: draai de ontluchtschroef op het filterdeksel los, pomp met de hand brandstof
door tot deze zonder luchtbellen ontwijkt en zet de ontluchtschroef weer vast. Open vervolgens
de ontluchtschroef op de inspuitpomp en ontlucht deze op dezelfde wijze. Draai dan de vier .an-
sluitingen aan de verstuivers goed los, start de motor met geheel ingedrukt acceleratiepedaal tot
de brandstof zonder lucbtbellen uit de aansluitingen ontwijkt en zet deze weer vast. Het ont-
luchten moet na iedere reparatie aan het inspuitsysteem en als de brandstoftank is leeggeraakt
Rcbeuren.
De SIL TO-brandstofpomp is van een inrichting voor het automatisch ontluchten voorzien. Na
reparatie aan het systeem of na het leegraken van de tank moet echter eerst de inspuitPomp met
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brandstof worden gevuld. Draai daartoe de aansluiting van de toevoerleiding aan de brandstofpomp
een halve slag los, beweeg de hulppomp op de kop van het brandstoffilter tot de brandstof zonder
luchtbellen uit de aansluiting vloeit en zet deze weer vast. Het aanslaan van de motor kan de
eerste maal iets langer duren, omdat eerst de hogedrukleidingen tussen de pomp en de verstuivers
gevuld moeten worden.

Luchtfilter: Het luchtfilter is aan de rechterzijde in de motorruimte bevestigd en door een slang
met het inlaatspruitstuk verbonden. Het moet volgens de aanwijzingen welke op het filterhuis zijn
vermeld worden schoongemaakt.

Koelsysteem: \V"terkoeling met waterpomp, thermostaat en ventilateur. Het systeem werkt onder
een geringe overdruk. Deze bedraagt voor het type XD-85 280 g!cm', bij welke druk de klep in
de radiateurvuldop begint te openen. De temperatuur van het koelwater bedraagt dan 107°C.

Waterpomp: \Vaterpomp van het schoepenwieltype, in de cilinderkop geplaatst, aangedreven
door een V-riem vanaf de krukaspoelie. De pompas is op twee kogellagers gelagerd. Bij het monteren
van de waterpomp moet het schoepenwiel 0,45-1 mm van het pomphuis verwijderd blijven.

Ventilateur: Zesbladige ventilateur. Naar gelang het wagentype is de ventilateur op de water-
pompas, dan wel met een as en twee kogellagers op het distributiedeksel geplaatst.

Ventilateurriem: Enkelvoudige V-riem.
Breedte bovenzijde
Breedte onderzijde
.Len~e indien ventilateur op waterpompas

is geplaatst
Lengte indien ventilateur op distributie-
deksel is geplaatst

10 mm
8 mm

1025 mm

1166 mm

TRANSMISSIE

Koppeling: EnkelvoudÏl:e droge-plaatkoppeling. Vrije slag van het koppelingspedaal 15-20 mmo
Indien de wagen met een kokosmat is uitgerust wordt aanbevolen de vrije slag op 15 mm af te stellen,
teneinde de werkzame slag Van het pedaal niet te kort te maken.

Gegevens:

Koppeling- Toegepast Druklager
Buitendiameter Binnendiameter

type bij motor voering voering

KZ 12 1290 cm' grafietring 200 mm 130 mm
1468 cm'

PKSCI2 dieselmotor kogellager 215 mm 145mm
PKSC14 1468 cm'

1618 cm' grafictring 215 mm 145 mm

Automatische koppeling: Fabrikaat Jaeger, droge elektromagnetische poederkoppeling. De kop-
peling wordt beïnvloed door de volgende bedieningsorganen: de dynamo, een centrifugaal.ichakelaar
(gO\'ernor), een aan het gaspedaal gekoppelde schakelaar (conac), een aan het schakelhandel ver-
bonden schakelaar (pogal) en een kastje met relais en weerstanden.

Koppeling:
Op het vliegwiel van afwijkend model is een ringvormige magneetspoel gemonteerd. welkc aan de
achterzijde is afgesloten door een deksel waarop twee sleepringen zijn geplaatst. In het magneetspoel
bevindt zich een op de koppelingsas geplaatste cilindervormige poelie, welke met een kleine lucht-
spieet vrij in de magneetspoel kan draaien. Dc koppeling is met speciaal poeder gevuld, De magneet-
spoel is via twee borstels en de schakelkast met de dynamo verbonden, Naarmate de dynamo door
toenemen van het toerental meer stroom levert wordt de magneetspoel sterker bekrachtigd, het
poeder aangetrokken en de poelie sterker meegenomen. Voor het vrijmaken van de koppeling wordt
niet alleen de stroomdoorgang onderbroken. maar bovendien een geringe tegenstroom j;tegeven
teneinde de koppeling te demagnetiseren, zodat de poelie op de koppelin!,:sas vrij in de magneetspoel
kan draaien.

Reparatie:
Maak voor het openen van de koppelin!,: alleen de zes bouten langs de omtrek los. De diametraal
!,:eplaatste geel geverfde bouten mo!,:en niet worden losgedraaid. Voor het demonteren van het
vliegwiel van de krukas moet eerst de stand worden afgetekend, zodat later het vliegwiel weer in
de oorspronkelijke stand gemonteerd kan worden. Na het monteren van de koppel in!,: moet deze
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Jaeger automatische koppeling

weer met het poeder worden gevuld. Het rode poeder wordt in zakjes inhoudende lIS gram ge-
leverd, wat de juiste hoeveelheid voor een koppeling is. Om te vullen dient het vliegwiel Verticaal
geplaatst te worden, met de ongeschilderde vulplug aan de bovenzijde. Verwijder de vulplug. Ge-
bruik voor het vullen geen metalen trechter. draai tijdens het vullen de poelie met een koppelingsas
rond. Maak de schroefdraden in het vliegwiel en van de plug goed schoon alvorens deze te monteren.
De borstelhouder met de borstels kan zonder demontage van de versnellingsbak of het koppelings.
huis worden verwijderd en gemonteerd. Gebruik tijdens het aanbrengen van de borstelhouder een
dunne stalen liniaal om de borstels ingedrukt te houden. De aansluitdraden van de borstels mogen
verwisseld worden. Borstellengte: normaal 14 mm, minimaal 9 mmo Maximumopname van de
magneetspoel 4,5-5 ampère tot motor nr. 4 SOl 893. bij de latere typen 5-5,5 ampère.

Centrifllgaalschakelaar (governor):
Deze schakelaar wordt aangedreven door de secundaire as van de versnellingsbak. De contacten
worden l1eopend zodra de wagen een snelheid van 25 km/h heeft bereikt en gesloten zodra de snel-
heid tot 20 km/h is verminderd. Door het openen van de contacten schakelt een relais in de schakel-
kast de koppeling over van de dynamo op de accu. en omgekeerd.

Gaspedaalschakelaar (conac):
Deze dubbele schakelaar is aan het l1aspedaall1ekoppeld. In ruststand zijn beide schakelaars geopend.
Na het iets indrukken van het gaspedaal wordt de eerste schakelaar gesloten, waardoor de voor het
wegrijden vereiste elektrische verbinding tot stand wordt gebracht. Na het grotendeels indrukken
van het gaspedaal wordt de tweede schakelaar gesloten. waardoor de in de schakelkast geplaatste
.. cconomie"weerstand wordt overbrugd. Deze weerstand is in de toevoerleiding vanaf de accu ge-
plaatst en beperkt de stroomop name van de koppeling. Als echter door vol gas geven een groter
koppel overgebracht moet worden wordt hierdoor automatisch de koppeling maximaal bekrachtil1d.

Vers1lelli1lgshalldelschakelaar (poga/):
Deze schakelaar is in ruststand l1eopend en wordt gesloten door het bewegen van het versnellings-
handel. Het bewegen van het versnellingshandel veroorzaakt daardoor: a. het onderbreken van
de stroomdoorgang door de koppelinl1 en b. het geven van een gerinr;:e tegenstroom waardoor de
koppelinr;: wordt gedemagnetiseerd, zodat die direct vrijkomt.
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Schema van elektrische installatie voor Jaeger koppeling.

\. Regulateur.
2. Conac.
3. Pogal.
4. Koppeling.
5. Zekeringen.
6. Verbindingsblokje.
7. Schakelkastje.
8. Dynamo.
9. Massa-aansluiting met schakelaar.
10. Accu.
11. Contactslot.

Schakelkast je:
Het schakelkastje bevat de volgende eenheden:
I. Relais voor het overschakelen van de dynamo op de accu door de governor;
2. Relais voor het ontkoppelen en demagnetiseren door de schakelaar in het versnellingshandel;
3. \Veerstand voor stationair draaien, 7,5 ohm;
4. Economieweerstand 2.5 ohm;
5. Demagnetiseerweerstand 170 ohm;
6. Condensator 0.25 microfarad;
7. Weerstand voor condensator 250 ohm.

VerbilldinRsblokje:
Het verbindingsblokje met zekeringhouder is van vier klemmen voor de doorverbindingen en van
twee zekeringen voorzien. De zekeringen zijn in de leidingen naar de accu en de dynamo geplaatst.
Als het tijdens een reparatie nodig is de koppeling te bekrachtigen kan dat geschieden door de draad
93 tijdelijk van de vierde (rechter) klem te verwijderen en met de derde klem (94) te verbinden.

Dynamo:
Ducellier 7229G. 300 watt met drie borstels. De derde borstel wordt met het verbindingsblokje voor
de koppelingsbediening verbonden. Minimumlengte van de derde borstel 12 mmo

Spmmingsregeiaar:
Ducellier 8-198A. 18 amp.
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Versnellingsbak: De versnellingsbak is samengebouwd met het koppelingshuis en de motor en
heeft vier versnellingen vooruit en één achteruit. Alle vier voorwaartse versnellingen zijn gesyn-
chroniseerd. De versnellingsbakken zijn in drie uitvoeringen gefabriceerd, welke herkenbaar zijn
snellingsbak gemerkt B wijkt van de met A gemerkte versnellingsbak af, doordat de overbrengings-
verhouding en de tand vorm werden gewijzigd. De verandering is ingegaan bij de nummers
aan de letter A, B of C, welke is ingeslagen boven het nummer van de versnellingsbak. De ver-
404 : 4036 783 en 404J : 4 SOl 763. De tandwielen van beide versnellingsbakken zijn niet onderling
verwisselbaar. Wel is het mogelijk een compleet stel tandwielen van het B-type te monteren in
een versnellingsbakhuis van het A-type. De versnellingsbakken, welke met C zijn gemerkt, wijken
van het B-type alleen af, doordat de tandwielengroep op de nevenas, het torentandwiel, uit één
stuk is vervaardigd.

Aantal tanden
Torentandwiel, nr. I (achterste)
Torentandwiel, nr. 2
Torentandwiel, nr. 3
Torentandwiel, nr. 4
Tandwiel Ie versnelling
Tandwiel 2e versnelling
Tandwiel 3e versnelling
Tandwiel prise-as
Tand",ielgroep achteruit

Type A
16
18
23
27
46
28
23
19
27-25

Type B en C
16
18
27
32
46
29
28
23
27-25

Demontage:
Nadat de versnellingsbak uit de wallen is genomen, waarbij de motor ondersteund moet worden.
kan deze als volgt worden gedemonteerd met de gereedschapset 80 301Y en 80 302:
1. Tap de olie af, demonteer het koppelingshuis en het versnellingsbakdeksel. Schakel de vierde
versnellinll en de achteruit in. demonteer de flens van de kruiskoppeling en het aangedreven
tandwieltje van de snelheidsmeter.
Demonteer de governor als de wagen met een automatische koppeling is uitgerust.

2. Demonteer het staartstuk van de versnellingsbak. bewaar de bronzen ringen welke tussen het
kogellager en de oliekeerring gemonteerd zijn. Demonteer het wormwieItje voor de snelheids-
meteraandrijving. het asje van de achteruittandwielen met de tandwielgroep en de drukringen,
de schakelvorkassen en de schakelvorken.

3. Plaats de tegenhouder (gereedschap) op de secundaire as. zodat de eerste versnelling ingeschakeld
blijft. laat de vierde versnelling ingeschakeld staan. Verwijder met de trekker de prise-as met
het kogellaller. de olieslingerplaat en de borgveer uit de bak. Monteer de centreerplaat (gereed-
schap aan de voorzijde van de bak, met de bijbehorende dopsleutel) en verwijder de moer van
het achtereinde van de nevenas. Verwijder het gereedschap, het tandwiel voor de eerste ver-
snelling van de nevenas en de synchroniseernaaf van de eerste versnelling van de hoofdas.
Tik de hoofdas met een houten hamer achterwaarts. laat de klauwkoppeling van de vierde
versnelling ingeschakeld staan. verwijder deze van de as. Verwijder de synchroniseerring van
de synchroniseernaaf voor de vierde versnelling, het tandwiel voor de derde versnelling met
de bus, de synchroniseernaaf voor de tweede en derde versnelling met de naaf en het tandwiel
voor de eerste versnelling. De bus met de kraag van het tandwiel voor de tweede versnelling.
het middelste kogellager en de synchroniseerring van de eerste versnelling blijven op de as
zitten, deze worden later buiten de bak gedemonteerd.

4. Verwijder de borgveer en het achterste kogellager van de nevenas. druk het torentandwiel
naar achteren tot het voorste kogellager uit de boring in d~ bak vrijkomt en neem het toren-
tandwiel uit de bak (C-modellen). Bij de A- en B-modellen moet de voorste moer losgedraaid
worden, waarna het lager en het tandwiel van de 3e versnelling met behulp van een pers ver-
'wijderd kunnen worden.

5. Als de keuzearm van het schakelmechanisme van de versnellingsbak gedemonteerd moet worden.
moet na het verwijderen van de moer eerst de stand ",'aarin de arm op de spiebanen is geplaatst
worden afgetekend. Als nl. de hoek tussen de beide armen niet precies 59° bedraagt kan dat
moeilijk schakelen veroorzaken.

6. Demonteer. indien nodig, het kogellager van de prise-as. De opsluitmoer heeft linkse schroef-
draad.
Maak alle onderdelen zorgvuldig schoon. controleer deze en vervang beschadigde en versleten
onderdelen.

Montage:
1. Monteer op de prise-as achtereenvolgens de oliepJaat. het kogellager en de moer. zet deze met
6-8 mkg vast en borg de moer. Monteer de borgveer om het kogellager.

2. Monteer achtereenvolgens op de hoofdas de conus voor de eerste versnelling, het middelste
kOl:ellager en de bus met de kraal:. Let erop dat de uitsparing in de bus goed over het pennetje
in de as valt.

3. Monteer het torentandwiel met het voorste kogellager. Zet, als het torentandwiel van het type A
is, de moer met 6-7 mkg vast.
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4. l\!lonteer in het staartstuk het kogellager en de borgveer, dus geen afstel ring. Monteer de afstel-
plaat en de afstandbus tegen de achterzijde van het staartstuk, waardoor het kogellager in het
staartstuk wordt gedrukt. Plaats het kaliberblok op het kogellager, plaats het kaliber met de
verstelbare taststift op het vlak van het staartstuk, stel de meetstift tegen het kaliberblok en zet
de meetstift vast. Venvijder vervolgens de drukplaat en de afstandbus, druk daarna het kogel-
lager tegen de borgveer aan. Plaats opnieuw het kaliber met de meetstift op het staartstuk.
Zoek nu een afstelring, welke precies tussen de meetstift en het kaliberblok past; monteer de
gevonden afstelring tussen het kogellager en de borgveer, waardoor het kogellager zonder axiale
speling is opgesloten. De afstelringen zijn in de dikten 1,9, 2 en 2,1 mm verkrijgbaar.

l

Dikte bepalen van op hoofdas te monteren vulringen.
1. Kaliber met verstelbare taststift.
2. Wormwieltje.
3. Kaliberblok.
4. Kaliber (36,5 mm).
5. Kaliber (I) op staartstuk geplaatst.
6. Deze speling bepaalt de dikte van de te
monteren vulringen.

7. Kaliberblok.
8. Afstandsbus.
9. Opsluitmoer (deel van lagertrekker).
10. Prise-as.
1I. Prise-asmoer.
12. Centreerplaat.
13. Kaliber.
14. Deze speling bepaalt de dikte van de te

monteren vulringen.
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5. Breng het torentandwiel in de bank, tik met een houten hamer tegen het torentandwiel om het
voorste kogellager in het huis te monteren. Tik daarna het achterste kogellager op de nevenas
en in het huis, laat daarbij het voorste einde van de nevenas op een stuk hout dral1en. Monteer
de borgveer op het achterste kogellager en het tandwiel voor de eerste versnelling op de nevenas.

6. Steek de reeds gedeeltelijk voorgemonteerde hoofdas van de achterzijde in de bak, schuif hier
achtereenvolgens op het tandwiel voor de tweede versnelling, de synchroniseernaaf voor de
tweede en derde versnelling, het tandwiel voor de derde versnelling met de bijbehorende bus,
de synchroniseer ring en de synchroniseernaaf voor de vierde versnelling. Zet een nieuwe moer
op de secundaire as en draai deze met de hand aan.

7. Monteer aan de voorzijde van de bak de centreerplaat en de dopsleutel (gereedschap), monteer
op het achtereinde van de secundaire as het schuif tandwiel van de eerste versnelling en de
achteruit. Monteer de tegenhouder (gereedschap) op het achtereinde van de as, waardoor de
eerste versnellinl't inl'teschakeld blijft, schakel de tweede versnelling in. Zet nu de moer op de
neven as met 6-7 mkg v.st en borg die moer, zet de moer op de secundaire as met 2-3 mkl't
vast.

8. Controleer met voelers de axiale speling tussen het tandwiel van de tweede versnelling en de
kraag van de bus. Controleer op dezelfde wijze de ruimte tussen het tandwiel van de derde
versnellinl't en het aangedreven tandwiel van de vierde versnelling.
In beide I'tevallen moet de speling 0,3-0,6 mm bedragen. Als de speling te groot is moet de
bus met de kraag voor het tandwiel voor de derde versnelling worden vervangen.

9. Trek de dopsleutel op het vooreinde van de secundaire as iets terug, borg de moer op de as
door de rand van de moer met een doorslag aan beide kanten iets in de groeven in de as te drijven.

10. Verwijder de centreerplaat, de dopsleutel en de tegenhoud er van de bak. Monteer de prise-as
en zet de tand\\~elen in de neutrale stand. Monteer dan het afstelkaliber met de vork over de
synchroniseernaaf van de tweede versnelling en zet het kaliber op de voorzijde van de bak met
twee moeren vast.

11. Leg het koppelinl'tshuis vlak neer, leg hierop twee stukken hout van 20 mm dikte, plaats de
versnellingsbak hierop met de prise-as omlaag. Controleer of de synchroniseerring van de
synchroniseernaaf van de tweede versnelling tegen het kaliber draagt. Plaats dan het worm-
wieltje voor de aandrijving van de snelheidsmeter op de as.

12. Plaats het kaliber met de meetstift op de secundaire .s en zet het met de bout "ast; plaats daarna
het kaliberblok op het achtervlak van de bak, schuif de meetstift tegen het kaliberblok en zet
de meetstift vast. Zet vervoll'tens het staartstuk rechtop met het open einde boven, plaats het
kaliberblok op het kogellager en het kaliber op het bovenvlak van het staartstuk met de meet-
stift boven het kaliberblok. De afstand tussen het kaliberblok en de meetstift geeft de dikte
aan van de afstelringen welke bij de montage van het staartstuk tussen het kogellager en het
wormwieltje voor de aandrijving van de snelheidsmeter moeten worden geplaatst. Schuif de
afstelringen van de juiste dikte dan over de secundaire as. wlonteer de tandwiel groep voor de
achteruit; let op dat de drukringen met de oliegroeven naar het tandwiel gekeerd I'temonteerd
moeten worden, zet het asje met de borgbout vast.

13. Plaats de versnellingsbak horizontaal, maak de moeren aan de voorzijde los en verwijder het
afstelkaliber. Controleer of alle assen goed kunnen draaien. Monteer dan de schakelvorken,
de schakelvorkasscn; monteer het koppelingshuis met een nieuwe papieren pakking.

14. Monteer of controleer de centreerbussen in het achtervlak van de versnellingsbak. Monteer
vervolgens het staartstuk met vloeibare pakking, gebruik zo nodig hiervoor het persgereedschap
en zet de bouten met 1,75-2,5 mkg vast.

15. Monteer de bronzen ringen en de kruiskoppeling met grafietvet, schakel. om de bout vast te
zetten, twee versnellingen gelijktijdig in en zet de bout met 7 mkg vast. Zet de versnelliogen
,veer in de neutrale stand. monteer de governor als de wagen met een automatische koppeling
is uitgerust, monteer het bovendeksel met vloeibare pakking en controleer het draaien en
schakelen van de versnellingsbak.

Versnellingsbak (type C2): De Versnellingsbak is samengebouwd met de koppeling en de motor
en heeft vier versnellingen vooruit en één achteruit. De derde versnelling is prise-directe en de
vierde versnelling is overdrive. Alle vier voonvaartse versnellingen zijn gesynchroniseerd. De Ver-
snellingsbakken zijn in twee uitvoeringen gefabriceerd, welke beide worden aangeduid als type C2
(1e en 2e uitvoerinl't).
De versnellingsbakken van de eerste uitvoering zijn gemerkt met de letter H op de linkerbovenzijde
van het staartstuk, vóór het versnellingsbaknummer, terwijl versnellingsbakken van de tweede
uitvoering gemerkt zijn met de letter ].

Versnellingsbakken van de eerste uitvoering zijn gemonteerd in wagens met onderstaande serie-
nummers:

Type 403
Type 403L
Type 403U5
Type 403U8

tot serienummer 2 131321
tot serienummer 2 752 869
tot serienummer 2 807391
tot serienummer 2 904 621

Daarna zijn bakken van de tweede uitvoering gemonteerd.
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De verschillen in overbrengingsverhouding zijn op blz. 14 vermeld. Bij de versnellingsbakken
van de tweede uitvoering is de instelhoek voor de schakelarm teruggebracht van 45° op 33°30', te
beginnen bij wagens met de volgende serienummers.
403 serienummer 2 130749
403L serienummer 2 752 849
403U5 serienummer 2 807 340
403U8 serienummer 2 904 525

Tevens werd de schakelarm in een andere vorm gebogen en het trekstangetie ingekort van 137 :I:5 mm
tot 116 :I:5 mmo
Verder verschilt de tweede uitvoering op de volgende punten van de eerste uitvoering.
De spiebanen voor de koppelingsplaat op de prise-as zijn verlengd van 40,5 tot 52,5 mmoDe syn-
chroniseerring en schakelmof van de vierde versnelling hebben een andere vertanding gekregen;
bij het eerste model was deze vertanding recht. Bij de overige tandwielen is de tandhoek gewijzigd
van 20° tot 16'30'.

Het aantal tanden is als volgt gewijzigd:

1e uitvoering 2e uitvoering

Prise-astandwiel
Torentandwiel (aandrijving)
Torentandwiel (midden)
2e-versnell inli'S tandwiel
4e-versnellingstandwiel op hoofdas
Loosdraaiend 4e-versnellingstandwiel

19
27
21
25
17
32

23
31
23
28
19
34

De synchroniseerring en schakelmof van de vierde versnelling (2e uitvoering) kunnen zonder meer
in een versnellingsbak van de eerste uitvoering worden gemonteerd.
De overige tandwielen kunnen, met het oog op de gewijzigde tandhoek niet onderling worden ver-
wisseld. Wel kan een complete tandwielgroep van de tweede uitvoering in een versnellingsbakhuis
van de eerste uitvoering worden gemonteerd.
Een gewijzigde schakelarm (2e uitvoering) kan wel in de plaats van een schakelarm van de eerste
uitvoering worden gemonteerd. mits daarbii tevens het korte trekstangetje van de tweede uitvoering
wordt gebruikt.
In de figuur op blz. 40 is de versnellingsbak in doorsnede getekend.

Demontage:
Nadat de versnellingsbak uit de wagen is genomen kan deze als volgt worden gedemonteerd (ge-
bruik de gereedschapset 80 301A):
1. Demonteer het vliegwielhuis en het complete versnellingsbakdekseI.
2. Schakel twee versnellingen tegelijk in (achteruit en 2e versnelling) en demonteer de kruis-
koppeling. Verwijder het snelheidsmetertandwieltje met de biibehorende lagerhuis.

3. Demonteer de zes bouten van het staartstuk en neem het staartstuk van de bak. Neem het "orm-
wieltje voor de snelheidsmeteraandrijving met de vulringen van de hoofdas af.

4. Schuif de schakelvorkassen uit de bak en verwijder de schakelvorken.
5. Demonteer de moer van het achterste uiteinde van de secundaire as en verwijder de complete
schakelmof en het loze tandwiel van de 4e versnelling; schuif vervolgens de bronzen bus van
de as en verwijder het spiepennetje.

6. Demonteer de moer van de hoofdas en verwijder het 4e-versnellingstandwiel.
7. Zet de prise-as vast met de bij het speciale gereedschap behorende klemplaat en demonteer
de prise-asmoer; verwijder dan de klemplaat.
N.B. Deze moer heeft linkse draad!

8. Schuif de bij het gereedschap behorende vork voorzichtig tussen het prise-astandwiel en de
synchro van de derde versnelling en monteer het bijbehorende hulpstuk op de achterwand
van de bak om het achterste kogellager tegen te houden. Verwijder de borgveer van het achterste
kogellager en klop met een houten hamer op het uiteinde van de hoofdas; hierdoor schuift
de complete onderdeelgroep zover vooruit dat de borgveer van het prise-aslager verwijderd
kan worden. waarna het lager van de prise-as kan worden getrokken.

9. Verwijder het hulpstuk waarmede het achterste lager werd gesteund en monteer het daarvoor
bestemde hulpstuk op de voorwand van de bak om de prise-as te steunen.

10. Verwijder de borgveer van het achterste lager van de secundaire as en klop de secundairo as
met de complete tandwielgroep voorzichtig zover naar achteren, dat de borgveergroef van het
hoofdaslager vrij komt. Het lager kan nu met de daarvoor bestemde trekker worden verwijderd.
N.B. Vergeet niet de bij de trekker behorende beschermhuls op het asuiteinde te plaatsen!

11. Verwijder de vork, die tussen het prisetandwiel en de synchro werd gestoken, en het hulpstuk
dat op de voorzijde van de bak werd gemonteerd om de prise-as te steunen. Verwijder ver-
volgens de olieslingerplaat en de vulringen.

12. Trek de prise-as en de hoofdas zover mogelijk uit elkaar en neem beide via de dekselopening
schuin naar boven uit de bak.

13. Trek het achterste kogellager van de secundaire as en neem de as, te zamen met het voorste
kogellager naar boven uit de bak.
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14. Demonteer de borgbout van het achteruitasje en neem het asje en het tandwiel, met de bij-
behorende lagerbus uit de bak.

15. Demonteer zonodig de voorste hoofdasmoer en neem de synchro voor 2e en 3e versnelling
van de as. Verwijder het 2e-versnellingstandwiel en de bijbehorende synchro van de hoofdas.

16. Demonteer het voorste lager van de secundaire as en verwijder het tweevoudige tandwiel.
Controleer na reiniging alle onderdelen en vernieuw W'lt versleten of beschadigd is.

1l1ontage:
1. Schuif het tweevoudige tandwiel op de secundaire as; monteer de moer en borg deze.
2. Schuif de hoofdas in een oude kruiskoppelingsvork en zet deze vast in de bankschroef.
3. Monteer de synchroniseerring van de Ie versnelling, het spietje, de bronzen lagerbus van het

2e-versnellingstandwiel en het 2e-versnellingstandwiel met de bijbehorende synchroniseerring.
4. Monteer de synchronaaf voor 2e en 3e versnelling en zet deze vast met een nieuwe moer (aan-

trekkoppel 5-6 mkg bij assen zonder borgsleuven; 2-3 mkg bij assen met borgsleuven).
Borg de moer door deze op twee plaatsen in te stuiken.

5. Controleer de axiale speling van het 2e-versnellingstandwiel; deze moet 0,35-0,55 mm be-
dragen.

6. Monteer de schakelmof van 2e en 3e versnelling, met de merktekens naar het 2e-versnellings-
tandwiel gekeerd.

7. Schuif tenslotte het schakeltandwiel voor Ie versn. en achteruit op de as.
8. Schuif de centreerplaat van de gereedschapset op de prise-as en monteer de moer; controleer

of de synchroniseerring goed op het tandwiel zit en plaats het geheel in het bij de gereedschapset
behorende kaliber voor het bepalen van de vulringdikte. De speling tussen de centreerplaat
en de haak van het kaliber bepaalt de dikte van de vulringen met inbegrip van de olieslinger-
pIaat (zie 14 in fig. op blz. 42). Verwijder daarna de moer en de centreerplaat van het tandwiel.

9. Monteer het achteruittandwiel met de lagerbus en het asje in de bak.
N.B. Het oliegaatje in het asje moet naar de buitenzijde van de bak gekeerd zijn. De vertanding
van het tandwieltje moet naar de achterwand van de bak gekeerd zijn.

10. Monteer de borgbout van het achteruitasje. l\-lonteer de borgveer voor het achterste kogellager
en de secundaire as in de groef van de lagerboring in de bak.

11. Plaats de secundaire as in de bak en schuif het voorste lager in zijn boring. Monteer het achterste
kogellager. De groef in het lager moet naar buiten gekeerd zijn. Let erop dat de borgveer goed
in de groef valt.

12. Plaats achtereenvolgens de prise-as en de hoofdasgroep in de bak en steek het voorste uiteinde
van de hoofdas in het naaldlager van het prisetandwiel.

13. Monteer de centreerplaat uit de gereedschapset op de voorzijde van de bak om de prise-as op
zijn plaats te houden en steek de vork tussen het prisetandwiel en de synchro van de 3e versnelling.

14. l\-lonteer het hoofdaskogellager (de groef naar buiten). Verwijder de centreerplaat van het prise-
tandwiel en monteer het hulpstuk voor het op zijn plaats houden van het hoofdaskogellager op
de achterwand van de bak.

15. Schuif de vulplaaties op de prise-as en vervolgens de olieslingerplaat. Monteer het prise-as-
kogellager, na de borgveer in de groef te hebben geplaatst.

16. Schakel de 2e versnelling en de achteruit in. Monteer een nieuwe moer en borg deze met een
centerpunt. Verwijder de hulpstukken (vork en lagersteunplaat).

17. Monteer het 4e-versnellingstandwiel op de hoofdas. (Bij wagens na serienummer 2 035 930
moet het tandwiel eerst in olie worden verwarmd tot 100 .C.) Monteer een nieuwe moer en
borg deze door hem op twee plaatsen in te stuiken.

18. Monteer het spiepennetje en het bronzen lager op de secundaire as; monteer het loze tandwiel
van de 4e versnelling en de bijbehorende schakelmof, synchroniseerring en moer. Zet de moer
vast (aantrekkoppel 5-6 mkg bij assen zonder borgsleuven; 2-3 mkg bij assen met borg-
sleuven).

19. Monteer het vliegwielhuis met een nieuwe papierpakking, welke tevoren is ingeolied. Zet de
bouten vast met 3-4,5 mkg.

20. Monteer het wormwieltje voor de snelheidsmeteraandrijving.
21. Plaats de kalibers op de bak zoals in de figuur op blz. 42 is aangegeven en laat de taststift van

het verstelbare kaliber op het kaliberblok zakken. Plaats het kaliberblok en het verstelbare
kaliber vervolgens op het staartstuk, zoals in de figuur is aangegeven, om de dikte van de te
monteren vulringen te bepalen. Verwijder de kaliberbus en hulpstukken.

22. Monteer de schakelvorken en de vorkassen.
23. Schuif de vulringen op de hoofdas, controleer of de centreerbusjes op de achterzijde van de

bak op hun plaats zijn, smeer de pasvlakken van het staartstuk en de achterzijde van de bak
in met vloeibare pakking en monteer het staartstuk.

24. Monteer het snelheidsmetertandwieltje.
25. Monteer de kruiskoppeling en het versnellingsbakdeksel met de bijbehorende pakking, welke

tevoren met vloeibare pakking moet worden ingesmeerd.

Cardanas: De buisvormige cardanas is opgesloten in de cardanaskoker , welke aan de achterbrug
is verbonden en de stuwkracht via een kogelgewricht op de versnellingsbak overbrengt. De cardanas
is in het midden gelagerd, het lager is in rubber in de cardanaskoker geplaatst. Voor het demonteren
en monteren van het lager wordt het gereedschap 80 402Z en 80 403Z gebruikt.
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Achterbrug: Met wormaandrijving door middel van een stalen worm en een bronzen wormwie!.
Naar gelang het wa!(entype en de toegepaste motor worden verschillende overbrengverhoudin!(en
toegepast.
Alvorens het differentieelhuis te vullen met een andere olie. dan voordien gebruikt werd. dient
het huis eerst grondig te worden doorgespoeld en gereinigd. Bijvullen van olie mag slechts geschieden
met dezelfde olie als in het huis aanwezig is; in geval van twijfel de olie aftappen. het huis doorspoelen
en reinigen en daarna met verse olie vullen.

Steekassen: De steekas3en kunnen. na het demonteren van de achterwielen, de remtrommels
en de lagerkappen op de uiteinden van de askokers. met de sla!(trekker 80601 worden verwijderd.
De steek assen van de eerste uitvoering hebben llspiebanen. die van de tweede uitvoering 27 spie-
banen.

Demontage van de achterbrug. type 404:
Nadat de achterbrug onder de wagen is uitgenomen. kan deze als volgt worden gedemonteerd.
met gebruikmaking van de gereedschapset no. 80 505.
I. Tap de olie af.
2. Demonteer de beide askokers en het tussendeksel aan de rechterzijde van het differentieelhuis.
3. Neem het differentieel uit het huis. demonteer de bouten waarmede het wormwiel en het dif-
ferentieel te zamen worden gehouden en neem het differentieel uit elkaar.
N.B. Deze bouten moeten na demontage altijd vernieuwd worden. Houd de differentieel-
lagers en hun loopringen bij elkaar. zodat deze onderling niet verwisseld worden.

4. Demonteer de oliekeerring en de ring aan de voorzijde van de worm en verwijder het achterste
wormdekseltje.

5. Leg het differentieelhuis in kokend water tot het doorgewarmd is en plaats het vervolgens met
de achterzijde omhoog op een bankschroef met loden spanplaten; tik de worm en de worm-
lagers naar de voorzijde uit het huis.

6. Pers, indien nodig, de lagers v.m de worm. Controleer na reiniging alle onderdelen en vernieuw
wat versleten of beschadigd is.

Montage achteras. type 404:
1. Smeer de lagertappen van de worm en pers de kogellagers erop met behulp van een passend
stuk pijp. dat op de binnenring wordt geplaatst. Het grote kogellager (30-72-19) komt aan de
voorzijde; het kleine kogellager (25-62-17) aan de achterziide.
N.B. Let erop dat de lagers niet achterstevoren worden gemonteerd; de brede rand van de
buitenste loopringen moet bij beide lagers naar buiten gekeerd zijn.

2. Indien de tapeinden van het differentieelhuis werden verwijderd. monteert men deze met
vloeibare pakking; de langste tapeinden komen dan aan de rechterzijde (open zijde). Het langste
tapeind voor de bevestiging van de cardanaskoker (l0 X 60 mm) komt in het bovenste gat
(in het "driehoekige" pasvlak); de vier korte tapeinden (l0 X 50 mm) in de overige gaten.

3. Dompel het huis in kokend water tot het doorgewarmd is (:i: 90 'C) en monteer de buitenring
van het linkerdifferentieellager in de lagerboring met behulp van de daarvoor bestemde montage-
stempel uit de gereedschapset.
De loopring moet voorlopig ongeveer I mm binnen de rand van de lagerboring liggen; de juiste
diepte wordt later bepaald. Monteer de buitenste loopring van het rechterdifferentieellager
op dezelfde wijze in het tussendekse!.

4. Plaats het differentieelhuis. met de voorzijde omhoog. in een bankschroef met loden spanplaten.
Plaats de worm met de worm lagers in het huis en schuif de voorste drukring zonder de rubber-
ring op de worm. Leg hier tijdelijk een drukplaat op. zet deze gelijkmatig met twee moeren vast.
Hiervoor kan een tussenplaat van de 203 achterbrug worden gebruikt. Men kan ook in een
stuk plaat van 100 X 100 mm een centraal gat voor de wormas en vier gaten voor de tapeinden
boren. en deze plaat gebruiken.

5. Keer het huis om en klop voorzichtig met een stempel of een passend stuk pijp op de buiten-
ring van het achterste wormlager tot de voorste loopring geheel tegen de plaat aanligt.

6. Laat het hUIS volkomen afkoelen en controleer of de ,",orm gemakkelijk en zonder speling draait.
Plaats de kaliberplaat met stelpen uit de gereedschapset op de bewerkte pasrand op de achterzijde
van het huis en draai de stelpen zover aan dat deze op de buitenste loopring van het achterste
wormlager rust. Plaats de stelpen vervolgens op de drukrand van het achterste wormlagerdekse!.
Het verschil in hoogte tussen de drukrand en het uiteinde van de stift van de stelpen bepaalt
de dikte van de te monteren vulplaatjes.

7. l\lonteer vulplaatjes van de juiste dikte. Smeer het pasvlak van het wormlagerdeksel in met
vloeibare pakking en monteer het dekseltje met de spleet in de drukrand naar de linker- of
de rechterzijde van het huis gekeerd. Monteer geen papieren pakking. Controleer of de worm
gemakkelijk draait.

8. Keer het huis om. verwijder de hulpplaat en monteer de oliekeerring op de voorste drukring
van de worm.

9. Plaats de differentieeltandwielen met de bijbehorende celerondrukringen in de helften van
het satellietenhuis. Pla'lts een helft in het wormwiel en let erop dat de twee gaten van 8 mm
voor de uitsparingen liggen. waarin de drukblokjes van de satellieten komen. Plaats het satellieten-
asje met de satellieten en de drukblokjes in het wormwiel en monteer de tweede helft van het
satellietenhuis.
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10. Monteer zes nieuwe bouten en zes nieuwe moeren. trek deze kruislings gelijkmatig aan met het
voorgeschreven koppel.
N.B. Gebruik hiervoor geen normale handelsbouten. Controleer of het differentieel gemakkelijk
draait en borg de bouten door ze in de moeren te stuiken.

11. Pers de differentieelIagers op de lagertappen van het satellietenhuis indien de lagers daarvan
werden verwijderd. Plaats het differentieel in het huis. met de merktekens op het wormwiel
naar rechts (open zijde). Draai de worm. om er zeker van te zijn dat het wormwiel goed in de
worm ligt.

12. Monteer het tussendeksel met een papieren pakking. welke tevoren met vloeibare pakking
moet zijn ingesmeerd en let erop dat één van de oliegaten naar de onderzijde van het huis is
gekeerd. Het tussendeksel is voorzien van een nokje op de buitenrand; als het deksel in de juiste
stand is gemonteerd. ligt dit nokie tegenover het gat van de aftapplug. Zet het deksel vast met
drie moeren en de daarvoor bestemde afstandbusjes uit de gereedschapset.

13. Keer het huis om. zodat de linkerzijde boven ligt en draai het differentieel zó. dat de beide
gaten in de linkerhelft van het s'itellietenhuis voor de oliegaten van het huis liggen. Plaats de
grote ronde trommel van de gereedschapset. met de rand omhoog. op het differentieelhuis.
zodat de twee pennen van de trommel op het wormwiel rusten; zet de trommel vast met de
bijbehorende klem en bouten. Keer het geheel om zodat de trommelrand op de werkbank rust.

15. Monteer de tweede klem van de gereedschapset op het tussendeksel en draai de centrale bout
zover aan dat de buitenring van het differentieellager het laller spelingvrij op,luit (niet forceren
door te vast aandraaien). Het wormwiel staat nu in de juiste stand. Bepaal de dikte van de te
monteren vulringen met het daarvoor bestemde kaliber uit de gereedschapset. Monteer deze
vulringen en de opsluitplaat met nieuwe borgstrippen; zet de vier bouten met 3-3,5 mkg vast
en buig de borgstrippen om.

16. Keer het huis om. demonteer de trommel en monteer de klem die eerst aan de rechterzijde
gemonteerd was op de linkerzijde. Draai de centrale bout aan tot de buitenring van het dif-
ferentieellager het lager spe1ingvrij opsluit (niet forceren door te vast aandraaien). Bepaal de
dikte van de te monteren vulrinll'en op dezelfde wijze als dit voor het rechterdifferentieellager
werd gedaan. Monteer deze vulrinll'en en de opsluitplaat met nieuwe borgstrippen, zet de vier
bouten met 3-3,5 mkg vast en buig de borgstrippen om. Verdere montage geschiedt in om-
gekeerde volgorde van demontage.

De bouten voor de bevestiging van het wormwiel en de differentieelhuishelften hadden bij de eerste
series een diameter van 10 mmo Zet deze bouten met 5.5-6.5 mkg vast.
Bij de latere series is voor deze montage gebruik gemaakt van bouten van 11 mm diameter. Zet
die bouten met 6,5-7.5 mkg vast.
Bij de modellen 404L en 404U6 zijn cardanaskokers en cardanassen van grotere lengte gemonteerd.
De diameter van de cardanas en van het middenlallertje zijn eveneens groter.

CHASSIS

Chassis: Chassis en carrosserie zijn tezamengelast en vormen een zelfdragend geheel (mono-
constructie). Voor richtmaten (403) zie bladzijde 49. Voor het type 404 zijn geen richtmaten be-
schikbaar.

Voorwielvering 404: Onafhankelijke voorwielvering, door middel van schroefveren en dubbel-
werkende hydraulische schokbrekers. De modellen 404 Berline en Cabriolet zijn bovendien van
een stabilisator voorzien.

Uitbouwen:
Krik de wallen oP. plaats steunen onder de voorste traverse. Demonteer de wielen. de remtrommels
en de remankerPlaten (het is niet nodig de remslang los te maken). Maak de stuurkogels los van
de stuurarmen. demonteer de bouten uit de achterste en voorste veerarmen. Verwijder de drie
bouten uit de bovenste bevestiging van het veerelement aan de carrosserie. neem het veerelement
van de wagen.

Inbouwen:
Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van het uitbouwen met inachtneming van de volgende
punten:
Monteer het veerelement eerst aan de carrosserie. let erop. dat het gat voor het afvoeren van het
water goed geplaatst wordt, zet de drie bouten met 1.25-1.5 rnkg vast en monteer de stofdop.
Monteer vervolgens de voorste en achterste veerarm. vergeet niet de rubber ring tussen de arm
en de steun te plaatsen. steek de bouten van de voorzijde in de draaipunten en slechts zover. dat
het gekartelde gedeelte van de bouten buiten de steun blijft liggen. Monteer de remankerplaat en
de vetvangring. zet de bouten met 5.5-6.5 mkg vast. Controleer of de bovenste bout niet zóver
door de fusee steekt. dat deze de schokbreker raakt. Zaag zonodig het doorstekende deel van de
bout af. Dicht de naad tussen de fusee en de remankerplaat af met een laag Festinol of soortgelijk
afdichtmateriaal. Monteer de naven, de remtrommels en de wielen, laat de wagen zakken. Plaats
aan weerszijden een blokje van 20 mm dikte tussen de stootrubbers en de traverse, belast de wagen
aan de voorzijde zodanig dat de blokjes net door de stootrubbers worden vastgeklemd. Tik in die
stand van de wagen de bouten geheel in de draaipunten van de veerarmen, monteer de moeren op
de bouten. zet deze met 8-9 mkg vast en borg de moeren. Trek vervolgens de moeren waarmede
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Voonvielvering, 404

I. Steun voor schokbreker.
2. Veer.
3. Stofhoes.
4. Afsluitkap.
5. Druklager.
6. Veerschotel.
7. Schokbrekercilinder.
8. Aanslag.
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9. Draaipunt.
10. Draag'lrm.
11. Voorste dwarsbalk.
12. Rubber.
13. Fusee.
H. Kogel.
15. Sluitkap.



de voorste veerarmen aan de achterste veerarmen zijn bevestigd met 3-4 mkg aan en borg de moeren.
Monteer de stuurstangen aan de stuurarmen. zet de moeren op de stuurkogels met 5-5.5 mkg'
vast en borg de moeren. Verwijder de blokjes en stel het toespoor van de voorwielen af: .

Demolltage:
Voor het demonteren en het monteren wordt de gereedschapset 80 902 gebruikt. Zet het veerelement
met behulp van de klem (gereedschap) in de bankschroef. plaats de veerspanner over de veerschotels
en trek de spanner iets vast. Demonteer de centrale moer aan de bovenzijde en verwijder de veer-
spanner met de ertussen geklemde onderdelen. Verwijder de borg van de bovenste schokbreker-
dop. trek de zuigerstang langzaam uit de schokbreker. Keer de schokbreker ondersteboven en laat
de vloeistof weglopen. Zet de schokbreker met behulp van de klem ondersteboven in de bankschroef.
verwijder de opsluitveer. het dekplaat je. de schotelveertjes en de nyloncup uit de achterste veerarm.
Verwijder de nu vrijgekomen moer. tik tegen de onderzijde van de veerarm. zodat de kogel van de
conus los komt.

Veerelement. gedemonteerd. 404

Molltage:
Reinig alle onderdelen grondig. ook het inwendige van de schokbrekercilinder en het veerelement.
Controleer de zuigerstang en de ventielen op slijtage en vervangversleten delen. Vervangalle pakkingen
en afdichtringen door nieuwe.
Monteer eerst de geleiderbus en de glandpakking met de bijbehorende ringen in de juiste volgorde
op dc zuigerstang. Deze volgorde is op de afbeelding duidelijk te zien. Let erop. dat de bolle ring
onder de glandpakking met de bolle zijde tegen de veer geplaatst moet worden.
Schuif dan de afstandbus van 175 mm lengte (gereedschap) over de zuigerstang. indien zich bij de
schokbreker geen bufferveer tussen de zuiger en de geleiderbus bevindt (eerste uitvoering. tot nrs.
404-4018318 en 404J-4 500 698).

Schuif de afstandbussen van 175 mm en 15 mm lengte over de zuigerstang als de schokbreker van
de tweede uitvoering, is (dus met een bufferveerl.
Monteer vervoll(ens de moer op de zuigerstang en draai deze aan tot de op de zuigerstang gemonteerde
delen licht zijn opgesloten.

Deze maatregel is nodig om te voorkomen dat tijdens het later vastdraaien van de schokbrekerdop
de dekring of de afdichtring worden beschadigd. Monteer nu de schokbrekercilinder in de buiten-
cilinder en vul deze met 350 cm3 Esso-oleoftuid 40 EP. Monteer de zuigerstang in de cilinder. be-
weeg deze langzaam omlaag. tot de bus tegen de bovenzijde van de cilinder stuit. De bus moet
bij schokbrekers van de tweede uitvoering 3-3.5 mm boven de rand uitsteken (bij schokbrekers
van de eerste uitvoering bedraagt deze afstand 2-2.5 mm). Monteer vervolgens de dopmoer op
de cilinder. zet die met 6-7 mkg vast. .

Verwijder de moer en de afstandbus(sen) van de zuigerstang. beweel( de zuigerstang over de volle
slag heen en weer en draai de stang om de goede werking van de schokbreker te controleren. Monteer
daarna het kogeldruklager met Esso-multipurpose grease H. Plaats de bovenste veerschotel op de
veer. monteer de onderste ring in de rubber balg en plak de balg met een weinig Bostik op' dé
onderste veerschotel (monteer bij schokbrekers van de eerste uitvoering de rubberring op de onder-
ste veerschotel). Plaats dan de veer op de onderste veerschotel. zet de veerspanner erop en trek de
veer samen.

Plaats daarna het geheel over de zuigerstang. Vergeet niet de bovenste rinl( over de zuigerstang en
op de rubber balg te leggen. vóór de zuigerstang door de bovenste veerschotel wordt gestoken:
Monteer een nieuwe moer op de zuigerstang. zet deze met 5-6 mkg vast en verwijder de veer-
spanner. Plaats de veercilinder met behulp van de klem ondersteboven in de bankschroef om' de
kogel aan de onderzijde te kunnen monteren.

Let bij het monteren op de juiste stand en volgorde van de schotel veert jes. Deze volgorde is op de
afbeeldinp: duidelijk te zien. Monteer de kogel met een nieuwe moer. zet deze met 4--5 mkg vast
en borl( de moer. Gebruik voor het monteren van het dekplaat je altijd een nieuwe opsluitv"er.
Tot september 1962 zijn schroefveren met een diameter van 144 mm gemonteerd. nadien met een
diameter van 164 mmo
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Fuseekogd. gedemonteerd. 404

1. Borgveer.
2. Drukstuk met vetnippel.
3. Veerplaten.
4. Kogelkap (bovenste).
5. Moer.

6. Kogel.
7. Kogelkap (onderste).
8. Rubber stofhoes.
9. Kogelbout.

Voorwielafstelling 404: De voorwielafstelling moet gecontroleerd worden bij onbelaste wagen.
rijklaar.

Wielvlucht (camber) 0°30' :!: 45'
Fuseedwarshelling (KPl) 9°50' :!: 10' niet verstelbaar
Fuseelangshelling (caster) 2° :!: 1°
Toespoor 2 mm :!: I mm
Uitsporing in bocht. buitenwiel 18°30' of 20°

binnenwiel 20° of 21°30'
naar gelang een linker- of een rechterbocht wordt genomen.

Voorwielvering 403: Onafhankelijke voorwielvering door middel van onderliggende transversale
bladveer en dubbelwerkende hydraulische zuigerschokbrekers en driehoeksarmen.

Veermaten:

wagen-Itype

403
403L en U

Onderdeelnr.
van de veer

5001.37
5001.39

Belasting
in kg

590
650

Doorvering
per 100 kg
inmm

Aantal
bladen

I

Lengte tussen
de veerooghart-
lijnen in mm

1102
1102

Totale dikte
van het

veerpakket

45
47.5

l

52 - PEUGEOT 403 en 404. 1961-1963



De voorwielafstelling moet gecontroleerd worden bij onbelaste wagen.

0'46' positief tot 0'2' negatief. bij voorkeur 0'10'
positief
9°48'
3° 2' positief tot I '50' positief bij voorkeur
2°26' positief. niet verstelbaar

Toespoor 1-3 mmobij voorkeur 2 mm
Uitsporing in de bocht buitenwiel 20°. binnenwiel 23'27'
Wanneer de wielvlucht aan één zijde evenveel groter is als aan de andere zijde kleiner. kan de voor-
veer een weinig worden verschoven.

Fuseedwarshelling (KP!)
Fuseelangshelling (caster)

Voorwielafstelling 403:
rijklaar.
Wielvlucht (camber)

Voorschokbrekers 404: De voorschokbrekers maken deel uit van de voorvering.

Voorschokbrekers 403: De voorschokbrekers zijn van het dubbelwerkende. hydraulische zuiger-
type. De als driehoeksarmen uitgevoerde schokbrekerarmen vormen de bovenste wielgeleiding.

Achtervering: Schroefveren in combinatie met dubbelwerkende hydraulische schokbrekers. De
modellen 404L en 404U zijn aan beide zijden met twee schroefveren uitgerust.

Gegevens:

Wagentype Serie nr. Kleurmerk Belasting Lengte Buitendiameter

404 tot nr. blauw 318 kg 245-250 mm 133 mm
4022808 geel 318 kg 250--255 mm 133 mm

404J tot nr. blauw 318 kg 245-250 mm 133 mm
4501030 geel 318 kg 250-255 mm 133 mm

404 vanaf nr. enkel
4022808 groen 318 kg 240-245 mm

404J vanaf nr. dubbel
4 501030 groen 318 kg 245-250 mm

Achterschokbrekers: Dubbelwerkende hydraulische telescoopschokbrekers.
Dwarsgeleidingsstang van de achterbrug: Deze stang is aan het linkereinde aan de achterbrug
bevestigd en met het rechteruiteinde aan de carrosseriebodem. Beide uiteinden zijn in rubber ge-
monteerd en vereisen derhalve geen smering.

Voornaven: De voornaven zijn op nastelbare kogellagers gemonteerd. Bij het monteren van de
naven moet de moer op de fusee eerst met 3 mkg worden vastgezet. vervolgens worden losgedraaid
en dan met I mkg worden vastgezet. De remtrommels zijn afneembaar. Vóór het demonteren van
een remtrommel moet de stand op de naaf worden afgetekend en dient de remtrommel weer in
dezelfde stand op de naaf te worden gemonteerd. aangezien de naaf en de remtrommel samen ge-
balanceerd zijn. De remtrommels met een diameter van 280 mm mogen niet van de naaf worden
gedemonteerd en worden niet afzonderlijk geleverd.
Achternaven: De achternaven maken deel uit van de steekassen en zijn van afneembare remtrom-
mels voorzien. De steekassen zijn op niet nastelbare kogellagers in de achterbrug gemonteerd.
Stuurinrichting: Stuurinrichting met rondsel en tandheugel. Aantal tanden van rondsel en heugel
6 en 25. Na motornr. 404-4025 423 en 404J-4 SOl 173 aantal tanden van rondsel en tandheugel
8 en 30.

Uit- en inbouwen en demontage:
Deze werkzaamheden leveren geen bijzondere moeilijkheden op.

Montage:
Plaats de tandheugel. met het linkereinde omhoog. verticaal met loden spanplaten in de bank-
schroef. Controleer de diepte van de boring in het linkereinde van de tandheugel; deze moet 22.5 mm
bedragen. Leg als deze diepte groter is eerst een vulring op de bodem van de boring. leg daarop het
eerste schotelveertje met de holle zijde naar beneden gekeerd. Plaats vervolgens telkens een paar
schotelveertjes met de holle zijden tegen elk-.ar in de boring en daarna de afstelringen. Monteer
daarboven de cuP. de kogel en een nieuwe moer. zet deze met 4-5 mkg vast. Borg dan de moer.
Monteer vervolgens het kogellager en de opsluitveer in het stuurhuis. Monteer de complete flexibele
koppeling met nieuwe bouten en moeren, zet deze met 1.5-2 mkg vast en borg de moeren. Schuif
nu de tandheugel in het stuurhuis tot deze aan de rechterzijde 98 mm buiten het stuurhuis steekt;
zet nu het rondsel in het stuurhuis. zorg dat de boring vóór de klembout aan de onderzijde van
het stuurhuis komt te liggen. evenwijdig aan de tandheugel. Monteer op het ondereinde van het
rondsel een nieuwe moer. zet deze met 4 mkg vast en borg de moer. Monteer de plug en de geleide-
taatsen met de afstelringen in het stuurhuis. controleer vervolgens of het rondsel zonder zwaar
punt tot beide einden gedraaid kan worden.
Monteer dan de rubber balgen en de stuurstangen; de afstand aan de linke'rzijde tussen de kogelkap
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en de moer moet 24 mm bedragen. de afstand aan de rechterzijde tussen de oogbout en de contra-
moer moet 9.5 tot 11 mm bedragen.

Fusees 403: De fusees zijn gelagerd op bronzen bussen. Voor het controleren van de fusees en
de fuseearmen op eventuele verwringing moet gebruik worden gemaakt van het kaliber 80 603.
Ontzette fusees moeten worden vervangen.

Remmen: De voetrem werkt hydraulisch op de vier wielen. de parkeerrem mechanisch op de
achterwielen. De remmen zijn rondom als trommelremmen uitgevoerd. De remmen worden bij-
gesteld d.m.v. stelschroeven welke zich aan de achterzijde van de remankerplaten bevinden. De
voorremmen zijn elk voorzien van twee enkelwerkende remcilinders; de achterremmen hebben
elk één remcilinder. De remvoering is op de segmenten geklonken. De parkeerrem zal als regel
geen afstelling behoeven als de remsegementen juist zijn afgesteld. Indien nodig kan na het afstellen
van de remsegmenten de parkeerremkabel worden ingekort. .

. SPecificaties en mate" i" 111111:

403B BDA 404 404 met in- 404U6
403B BD spuitmotor 404U6D

en 404C 40+L
40+LD

Remtrommeldiameter
voorremmen 253 253 280 280
achterremmen 233 233 255 280Voeringbreedte
Voorrenlmen 30 60 65 63
achterremmen 35 33 33 50Voeringlengte
voorremmen 250 250 280 280Voeringlengte
primai re achterremsegmenten 200 200 200 2+8
secundaire achterremsegmenten 250 230 230 280

Ho ofdremcilinderdiameter:
403. 404 en 404C
40+L. 40+LD. +0+U6 en +0+U6D

22
25.+

Wielremcilinders: De voorwielremmen zijn .uitgerust<met elk twee enkelwerkende cilinders;
de achterremmen zijn. ieder: uitgerust met één remcilinder.

Mate" (i" 111111):

Model

403 en +0+ met carburateur
40+ met inspuitmotor en 40+C
+O+L;.+O+LD.404U6 en 40+U6D

Voorremcilinders

30
28.57 30 na juli 1962
30

Achterremcilinder

25.+
25.4
28.37 of 30

,Wielen en banden,: Geperst stalen schijfwielen. Zie ook op blz. 61 voor belangrijke notitie.

Gegeveus:

WielenModel Bandenmaat Aantal Bolling- Velg-
boutgaten diepte maat

.+()~B 135 X 380 ' , "3,
20mm 153 X 3804P3~.oA 165 x 380 3 20 mm 155 X 380403BD ,165 X 380 3 20 mm 155 X 380+04 165 x 380

" 3 30 mm 155 X 380404C 163 X 380X 3 30 mm 155 X 3804û+L' .,
40+LD 165 X 380X 5 +Omm404U6

SJ 15-5-40+0406D '165 X 380X 5 40 mm

Max. toelaatbare slingering van de velgrand 3 mmo
Aantrekkoppel van de wielmoeren 6 mkg.
Zowel wielen van het fabrikaat lVIichelinals Dunlop worden gemonteerd. Voor deze wielen worden
de.;bijbw.orende wielmoeren gebruikt. welke niet verwisseld mogen worden.
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE

./ Elektrische installatie: Merk Ducellier of Paris-Rhóne. 12 volt; minpool aan de massa.

Schema's: Zie bladzijden 56 en 58.

Accu: 12 volt, 55 Ah, bij wagens met dieselmotor 75 Ah. De negatieve accuklem is voorzien van
. een vleugelmoer. welke als hoofdschakelaar dienst doet. Door deze vleugelmoer twee slagen los
te draaien wordt de accu uitgeschakeld.

Startmotor: Merk Paris-Rhóne, type D 8E 31
Ducellier type 6056. zwaardere uitvoering.
Aantal tanden van starterrondsel
Stroomafname onbelast bij 7500 toeren/minuut
Koppel bij 1000 toeren/min
Blokkeerkoppel
Max.vermogen

of Ducellier, type 6081, 12 volt. Bij dieselmotor

9
12 ampère
O,S mkg, stroomafname 260 ampère
1 mkg, stroomafname 400 ampère
1 pk, stroomafname 240 ampère

DYnamo: Merk Paris-Rhóne, type G 11 R 110 of Ducellier, type 7210 A of G, 12 volt.
Aantal borstels 2. indien wagen met Jaeger-koppeling is uitgerust 3.
Maximumcapaciteit 16 A (bij wagens met dieselmotor 23 A).
Sluitspanningstoerental 1240-1280 t./min.
\Veerstand van veldspoelen 6,5-7,5 ohm.

Spanningsregelaar: Merk Ducellier, type 1341 (14 A), 8297A (16 A) of 8198A (18 A) of Paris-
Rhóne, type YD2l (14 A) of YD2l (16 A) Het nastellen of repareren van spanningsregelaars wordt
door de fabriek ontraden. In geval van storingen is het beter de spanningsregelaar te vervangen.

Elektrische klok: Sommige wagens zijn van een elektrische klok voorzien. Deze is niet zelf-
startend en moet na het ontkoppelen van de accu altijd op gang gebracht en gelijkgezet worden.
Het verbruik van de klok is 5 milli-ampère.

Koplampen: Merk Marchal, Ducellier of Cibié, 12 volt met asymmetrische lichtbundel. De
lamphouders kunnen in twee standen in de reflector worden geplaatst, waardoor de asymmetrische
lichtbundel naar links of naar rechts gericht kan worden. In landen met rechts verkeer moet erop
worden gelet dat bij het monteren van de lamphouder de lichtbundel naar rechts wordt gericht.

'"
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SCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Peugeot 403 sedan

EL
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CVL CVR

l
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De in het schema bij de bedrading vermelde nummers zijn op de kabelaansluitingen aangebracht.
De niet genummerde draden zijn de volgende:
rood - dimlicht
geel - R'rootlichten stoplichten
zwart - achterlichten

Lettercode bij schema elektrische installatie op blz. 56

A.
ADL.
ADR.
AE.
AO.
AP.
AR.
BC.
BD.
BE.
BK.
BLLA.
BLLV.
BLRA.
BLRV.
BLV.
BM.
BN.
BQ.
BR.

BSL.
BSR.
BV.
C.
CC.
CE.

Accu.
Claxon. links.
Claxon. rechts.
Claxoncontact.
Dashboardverlichting.
Schakelaar voor AO.
Dynamo.
Interi eurver lichting.
Schakelaar voor BC.
PortÎercontact.
Klok.
Knipperlicht. links achter.
Knipperlicht. links voor.
Knipperlicht. rechts achter.
Knipperlicht. rechts voor.
Knipper Iicht-verklikker licht.
Knipperlichtautom~at.
Knipper lichtschakelaar.
Koelwater-temperatuurmeter.
Koelwater-temperatuurmeter-
contact.
Koplamp. links.
Kophmp. rechts.
Lichtschakelaar.
Achterlichten.
Motorruimteverlichting.
Kentekenverlichting.

CF.
CH.
CN.
CVL.
CVR.
CW.
DM.
DN.
DNA.
DS.
DVL.
DVR.
EA.
EEL.
EER.
EF.
EG.
EI.
EK.
EL.
EM.
ES.
F.
FB.
N.
Q.

Oliedrukcontact.
o liedruk-verklikkerlicht.
Contactschakelaar.
Parkeerlicht. links.
Parkeerlicht. rechts.
Parkeerlichtschakelaar.
Ruitewisser.
Ruitewisserschakelaar.
Automatisch contact voor DM.
Spanningsregelaar.
Stadslicht. links.
Stadslicht. rechts.
Startmotor.
Stoplicht. links.
Stoplicht. rechts.
Stoplichtschakelaar.
Stroomverdeler.
Tankweerstand.
Thermostatische schakelaar.
V er"rarmingsrnotor.
Schakelaar voor EL.
Zekeringen.
Ampèremeter.
Elektromagnetische ventilateurkop-
peling.
Bobine.
Benzinemeter.
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SCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Peugeot 404 sedan
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1. blauw
2. blauw/rood
4. blauw/wit
5. bhuw/groen
6. blauw/paars
7. blauw/bruin
8. blauw/zwart
9. wit
10. wit/rood
11. wit/geel
12. wit/blauw
13. wit/groen
15. wit/bruin
16. wit/zwart
18. groen/rood
19. groen/geel
20. groen/blauw
23. groen/bIuin
24. groen/zwart
25. geel
26. geel/rood
27. geel/blauw
28. geel/wit
29. geel/groen
30. geel/paars

Kleurencode bij de fig. op blz. 58

32. geel/zwart
33. bruin
35. bruin/geel
36. bruin/blauw
37. Bruin/wit
38. bruin/groen
39. bruin/paars
40. bruin/zwart
44. rood/,,;t
46. rood/paars
47. rood/bruin
48. rood/zw<trt
49. paars
50. paars/rood
52. paars/blauw
54. paars/groen
55. paars/bruin
56. paars/zwart
58. zwart/rood
60. zwart/blauw
61. zwart/wit
62. zwart/groen
63. zwart/paars
65. leigrijs
66. leigrijs/rood

Lettercode bij de fig. op blz. 58

•••

LU.
LUS.
LS.
MF.
MFS.

TG.
TGS.
VR.
WI.
WIS.
WRR.

A. AmpèremeIer.
B. Accu.
CL. Klok.
CO. Bobine.
DF. Knipperlichtautomaat.
DIS. Stroomverdeler.
DS. Knipperlichtschakelaar.
DS\V.L. Portierschakelaar, links.
DS\V.R. Portierschakelaar, rechts.
DW. Knipperlicht-waarschuwingslicht.
EP. Stekkerplug.
FG. Benzinemeter.
FGU. Benzinemeter-tankweerstand.
FU. Zekeringen.
GEN. Dynamo.
H.L. Claxon, links.
H.R. Claxon. rechts.
HB. Claxondrukknop.
HL.L. Koplamp, links.
HL.R. Koplamp, rechts.
HM. Verwarmingsmotor.
HS. Schakelaar voor verwarmingsmotor.
IL. Binnenverlichting.
ILS. Binnenverlichtingschakelaar.
IN. Instrumentverlichting.
IR. \Veerstand voor instrumentverlich-

ting.
IS/STS. Contact/startschakelaar.
LL. Kentekenverlichting.

Bagageruimtever 1ich ting.
Bagageruimte-verlichtingsschakelaar.
Lichtschakelaar.
Elektrische ventilateur.
Thermoschakela<tr voor elektrische
ventilateur.

OL. Oliedruk-controle licht.
OP. Oliedrukschakelaar.
PL.L. Parkeerlicht, links.
PL.R. Parkeerlicht, rechts.
PLS. Parkeerlichtschakelaar.
SL/D I.R.F. Stadslicht/knipperlicht,

rechts voor.
SL/D I.L.F. Stadslicht/knipperlicht,

links voor.
SM. Startmotor.
SSO. Startsolenoïde.
SSW. Stoplampschakela<tr.
STL.L/R.L./DI.L. Stoplamp, achterlicht en

knipperlicht, links.
STL.R/R.R./DI.R. Stoplamp, achterlicht en

knipperlicht, rechts.
Temperatuurmeter.
Temperatuurzendere len1ent.
Spanningsregelaar.
Ruitewisser.
Ruitewisserschakelaar.
Automatische afslagschakelaar.
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SMERING EN ONDERHOUD
Peugeot 403 - Peugeot 403 Sept. (1300)

Peugeot 404 en 404 met injectie, 403-404diesel

INRIJDEN
Voor het inrijden van de nieuwe wagen beveelt de fabriek aan de eerste 1000 km de snelheid niet
op te voeren boven:
eerste versn. 20 km/h
tweede versn. 45 km/h
derde versn. 70 km/h
vierde versn. 90 km/h
Rijd tijdens de inrijperiode niet te lang achtereen met dezelfde snelheid. Accelereer niet te snel
en rijd niet te langzaam in een hoge versnelling. doch schakel tijdig terug om overbelasting van
de motor te voorkomen.

BIJZONDERHEDEN
Motor: Inhoud motorcarter 4 liter.

Olieviscositeit: zomer
winter onder 0 'e
alle seizoenen

SAE 40 (Diesel SAE 30).
SAE 20W.
20W-40.

Versnellingsbak: Inhoud 1.5 liter.
Olie: motorolie SAE 40.

DieselI 404 Insp. I404I 403 Sept. I403

Inhouden: (liters)
Motorblok 4 4 4 4 4Differentieel 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4Koelsysteem 9 9 7.8 7.8 9Brandstoftank 50 50 50 50 50Schokbrekers 0.21 0.21
Remsysteem 0.4 0.4 0.65 0.65 0.65Versnellingsbak 1.25 1,50 1.25 1.25 1.25Benz. inspuitPomp 0,45
Mstelgegevens: (mm)
Klepspeling (koud)
inlaat 0.10 0.10 0.10 0.10 0.25uitlaat 0.25 0.20 0.25 0.25 0.35Onderbrekerp untafstand 0.4 0.4 0.4 0.41:0.05Elektrodenafstand 0.6 0.6 0.6 0.4-0,5

Speling koppelingpedaal 20 20 20 15 20
Banden: (kg/cmZ) V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.155-380 1.3/1.4

1.6/1.75
155-380X 1.3 11.4

1.6 I 1.75
165-380 1.3 / 1.5 1.3 I 1.4 1.4/ 1.6 1.4/1.6 1.45/1,5

1.6/1.75
I65-380X 11.25/ 1.55 1,4/1.6 1.4/1,6 1.35/1.55
Kléber VlO 1.6/1.8 1.6/1.8 1.6/1.8
Dunlop Spec. 1.6 I 1.8 1.6 11.8 1.6/1.8

1.8 I 2.0 1.8 I 2.0
Klébert S 75 } 1.3 /1,5 1.4/1.6Dunlop D5
Michelin SDS
170-380 1.4/1.8
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No".", I. ~nI ., ". W"," ""oodb••d<o (b;;'. M;,h,H. X bmol,.1 ;• .,mb;=,;, m,~
ander type banden worden gemonteerd, moeten deze achter worden gemonteerd, daar anders de I

wegligging zeer ongunstig kan worden beïnvloed. Het is dan ook niet mogelijk de wielen kruiselings
te verwisselen.

Achteras I
differentieel:

Stuurhuis:

Inhoud 1,4 liter.
Olie: Hypoïdolie (bijv. Mobilube P, G X 90 of Esso-versnellingsbakolie
VT, non-mineral) SAE 90 EP. Voordat men bijvult met zuiver minerale
olie, moet, indien een andere oliesoort gebruikt is, het differentieelhuis
grondig doorgespoeld worden. (Benzol/spiritus 50/50.)

Lithium-basis multi-purpose grease.

Waterpomp:

Voorwiellagers :

Achterwiellagers :

Enkele druppels motorolie zomer
winter

Lithium-basis multi-purpose grease.

Geen speciaal onderhoud vereist.

SAE 40,
SAE 20W.

Kruiskoppelinghuis: Lithium-bClSismulti-purpose grease.

Smeerpunten:

Schokbrekers:

Stroomverdeler:

Dvnamo:

Remvloeistof:

Smeerpunten
carrosserie:

Lithium-basis multi-purpose grease.

Vul de schokbrekers bij met schokbrekervloeistof tot max. 28 mm onder de
rand van de vulopening (403 modellen).

Enkele druppels motorolie SAE 20\V op vilt onder rotor.

Achterlager smeren met motorolie zomer SAE 40,
winter SAE 20W.

Lockheed 31.

motorolie SAE 20.
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Type 403 D
CONTROLE

Dagelijks: Motorolie, koelsysteem, brandstoftank, verlichting en banden.

Wekelijks: Accuvloeistof en bandenspanning.

A. IEDERE 500 KM
AI. Controleer remvloeistofreservoir, indien nodig bijvullen.

B. IEDERE 3000 KM* Motorolie verversen (warm aftappen).
BI-B8. Smeren met lithium-basis vet.
BI. Fuseepennen (2 nippels).
B2. Stuurstangkogels, links en rechts (2 nippels).
B3. Stuurhuisrondsel (I nippel).
B4. Stuurhuis tandheugel (2 nippels, slechts spaarzaam smeren.)
BS. Voorveer (2 nippels, slechts spaarzaam smeren).
B6. Koppelingspedaalas (I nippel).
B7. Kruiskoppelingshuis (1 nippel).
B8. Cardanas, middelste iager (I nippel).
B9. Versnellingsbak, controleer olieniveau, indien nodig bijvullen.
BlO. Achteras/differentieel: controleer olieniveau, indien nodig bijvullen.
BIt. Koppeiingsdruklager: oliepotie vullen met 1 cm" motorolie.
B12. 'Vaterpompas: smeren met een paar druppels motorolie.
Stangen van het schakelmechanisme smeren met lithium-basis vet.
Stangenstelsel van rem- en koppelingspedaal, starter, motorkapslot, kabel en scharnieren, rails van
schuifdak (indien gemonteerd) smeren met enige druppels motorolie.
Portierscharnieren en knoppen, vangplaten en stops, rails van voorzitting, slot van kofferdeksel en
scharnieren smeren met glycerine.
Indien PM-pomp, type CAC4, is gemonteerd, dient het oliepeil gecontroleerd te worden.

C. IEDERE 6000 KM
Cl. Versnellingsbak: (warm) aftappen en opnieuw vullen.
C2. Achteras/differentieel: (warm) aftappen en opnieuw vullen.
C3. Oliefilter: filterelement schoonmaken in benzine of trichloor-ethyleen.
C4. Dynamo: achterste lager smeren met een paar druppels motorolie.
CS. Luchtfilter, droog type: element reinigen volgens voorschriften op filterhuis.
Wielen verwisselen en zonodig opnieuw uitbalanceren.

D. IEDERE 9000 KM
Accu: klemmen en polen reinigen en insmeren met een weinig speciaal vet. Controleer elektrisch
systeem, stuurinrichting en voorwielafstelling. Controleer afstelling van automatische ventilateur
(0,35--0,40 mm); vrije slag koppelingspedaal en rempedaal, remsysteem, uitiaatieiding. portier-
.Joten, scharnieren en vangplaten, dynamo en startmotor. Trek de kopbouten na (koude motor).
Controleer de brandstofleidingen en brandstofpomp.

E. IEDERE 15 000 KM
EI. Voorwiellagers: reInigen en opnieuw met vet verpakken (lithium-base vet).
E2. Controleer voorschokbrekers: niveau max. 28 mm onder vulopening. Zonodig vullen met

voorgeschreven vloeistof.
Controleer en stel zonodig de distributieketting en de klepspeling af.

F. IEDERE 18000 KM
Fl. Luchtfilter (droog type): vernieuw filterelement.
F2. Brandstofpomp: vernieuw filterelement.
Indien PM-pomp, type CAC4, is gemonteerd: olie verversen.

G. IEDERE 30 000 KM
GI. Remsysteem: tap remvloeistof af. spoel het systeem en vul het met nieuwe remvloeistof.

JAARLIJKS
Koelsysteem aftappen. doorspoelen en opnieuw vullen.
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Type 404 met inspuiting
CONTROLE

Dagelijks: Controleer oliepeil, koelsysteem, brandstoftank, verlichting en banden.

Wekelijks: Accuvloeistof en bandenspanning.

A. IEDERE 500 KM
Al. Controleer remvloeistofreservoir, indien nodig bijvullen.

B. IEDERE 1000 KM
BI. Benzine-inspuitPomp, controleer oliepeil, indien nodig bijvullen.

C. IEDERE 3000 KM* Motorolie verversen (warm aftappen).
CI-C7. Smeren met lithium-basis Vet.
Cl. Kogelgewrichten voorveerelementen (2 nippels).
C2. Stuurstangkogels (3 nippels).
C3. Stuurhuisrondsel (I nippel).
C4. Stuurhuistandheugel (2 nippels, slechts spaarzaam smeren).
CS. Koppelingspedaalas (I nippel).
C6. Kruiskoppelingshuis (I nippel).
C7. Cardanas. middenlager (I nippel).
CS. Koppelingsdruklager, oliepotje vullen met I cm' motorolie.
C9. Waterpompas, smeren met enige druppels motorolie.
CIO. Stroomverdeler: enige druppels motorolie op vilt onder rotor.
Cil. Versnellingsbak: controleer niveau, zonodig bijvullen.
C12. Achteras/differentieel: controleer niveau. zonodig bijvullen.
C13. Oliefilter: reinig filterhuis en filter in benzine. controleer pakking.
Smeer de volgende punten met vet:
Schakelmechanisme, handremmechanisme, koppelingsmech~nisme, gaspedaalstangenstelsel, choke-
kabel, starterkabel, automatische vervroeging, kabel van motorkapslot.
Smeer de volgende punten met motorolie.
Motorkap- en kofferdekselsloten, rails van schuifdak, scharnieren van portieren, motorkap en koffer-
deksel, rails van voorzitting.
Smeer met enkele druppels glycerine:
Portiervangplaten, stops en drukknoppen.
Controleer soortelijk gewicht van accuvloeistof.
Controleer de werking van de automatische ventilateur.

D. IEDERE 6000 KM
Dl. Versnellingsbak: warm aftappen en opnieuw vullen.
D2. Achteras/differentieel: warm aftappen en opnieuw vullen.
03. Dynamo: achterste lager enige druppels motorolie.
D4. Luchtfilter: reinig element volgens voorschriften op filterhuis.
Controleer: ontsteking, onderbrekerpunten en bougies. vernieuw indien nodig.
Controleer afstelling automatische ventilateur (0,35-0,40 mm).
Verwissel en balanceer de wielen.

E. IEDERE 15000 KM
El. Voorwiellagers: reinigen en opnieuw verpakken met lithiumvet. Vernieuw bougies.

F. IEDERE 20000 KM
FI. Luchtfilter: vernieuw element, reinig filterhuis. Controleer benzineverstuivers; vernieuw

indien nodig: pakking na het inlaatspruitstuk te hebben verwijderd (inspuitdruk 20 kg/cm').

G. IEDERE 30 000 KM
Gl. Remsysteem: aftappen, doorspoelen en opnieuw vullen.

JAARLIJKS
Koelsysteem aftappen, doorspoelen en opnieuw vullen
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TYPE 403
CONTROLE

Dagelijks: Controleer oliepeil, koelsysteem, brandstoftank, verlichting en banden.

Wekelijks: Accuvloeistof en bandenspanning.

A. IEDERE 500 KM
AI. Controleer remvloeistofreservoir, indien nodig bijvullen.

B. IEDERE 3000 KM* Motorolie verversen (warm aftappen).
BI-BS. Smeren met vetspuit.
BI. Fuseepennen (2 nippels).
B2. Stuurstangkogels (2 nippels).
B3. Stuurhuisrondsel (l nippel).
B+. Stuurhuistandheugel (2 nippels, slechts spaarzaam smeren).
B5. Voorveer (2 nippels, slechts een weinig smeren).
B6. Koppelingspedaalas (l nippel).
B7. Kruiskoppelinl(shuis (l nippel).
BS. Cardanas, midden lager (l nippel).
B9. \Vaterpompas, enil(e druppels motorolie.
BlO. Stroomverdeler, enige druppels motorolie op vilt onder rotor.
BIl. Versnellingsbak: controleer niveau, indien nodig bijvullen.
B12. Achterasjdifferentieel: controleer niveau, zonodig bijvullen.
B13. Koppelingsdruklal(er, oliepotje vullen met I cma motorolie.
B14. Oliefilter, reinig element in benzine of trichloor-ethyleen.
Smeer het schakelmechanisme met een weinig vet.
Smeer de volgende punten met een paar druppels motorolie:
Handremmechanisme. koppelingsstanl(enstelsel, gaspedaal-stangenstelsel, chokekabel, ontstekings-
vervroegingsmechanisme, startmotorkabel, kabels, slot en scharnieren van motorkap, rails van
schuifdak (indien gemonteerd).
Smeren met glycerine: portierscharnieren, -sloten, vangplaten en stops, rails van voorzitting, slot
en scharnieren van kofferdeksel.

C. IEDERE 6000 KM
Cl. Versnellingsbak: (warm) aftappen en opnieuw vullen.
C2. Achterbrugjdifferentieel: (warm) aftappen en opnieuw vullen.
C3. Dynamo: achterste lagers met enige druppels motorolie.
C4. Luchtfilter (droog type): element reinigen volgens voorschrift op huis.
'Vielen verwisselen en opnieuw balanceren.

D. IEDERE 9000 KM
Controleer stuurinrichting en voorwielafstelling.
Controleer afstelling van automatische ventilateur (0,35-0,40 mm).
Cilinderkopbouten natrekken. Controleer klepspeling en ontstekingstijdstip.
Controleer onderbrekerpunten en lichthoogte.
Reinig, controleer en stel de bougies af.
Maak carburateur, brandstoffilter en luchtfilter schoon.
Controleer de slangen van het koelsysteem. Controleer de elektrische installatie, maak accupolen
en klcmnlen schoon en smeer deze in met een weinig speciaal vet.
Controleer vrije slag koppelingspedaal en rempedaal; controleer remsysteem en uitlaatleiding.
Controleer portierscharnieren. sloten en vangplaten.
Trek alle bouten en moeren aan.

E. IEDERE 15 000 KM
El. Voorwiellagers: reinigen en opnieuw verpakken met vet.
E2. Schokbrekers: controleer niveau, max. 2S mm onder vulopening; indien nodig bijvullen.
Bougies vernieuwen.
Controleer spanning van de distributieketting.

F. IEDERE 18000 KM
FI. Luchtfilter (droog type): vernieuw element.

G. IEDERE 30 000 KM
GI. Remsysteem: aftappen, doorspoelen en opnieuw vullen.

JAARLUKS
Koelsysteem aftappen, doorspoelen en opnieuw vullen.
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TYPE 404
CONTROLE

Dagelijks: Motorolie. koelsysteem, brandstoftank, verlichting en banden.

Wekelijks: Accuvloeistof en bandenspanning.

A. IEDERE 500 KM
Al. Controleer remvloeistofreservoir; indien nodig bijvullen.

B. IEDERE 3000 KM
Motorolie verversen (warm aftappen).
Smeren met lithium-basis vet.
Kogelgewrichten voorveerelementen (2 nippels).
Stuurstangkogels, links en rechts (2 nippels).
Stuurhuisrondsel (1 nippel).
Stuurhuistandheugel (2 nippels. slechts spaarzaam smeren).
Koppelingspedaalas (1 nippel).
Kruiskoppelingshuis (1 nippel).
Cardanasmiddenlager (t nippel).
Koppelingsdruklager. oliepotje vullen met I cm' motorolie (bij veelvuldig gebruik met
kortere tussenpozen).

B9. Waterpompas. smeren met enige druppels motorolie.
BlO. Stroomverdeler. enige druppels motorolie op vilt onder rotor.
BIl. Versnellingsbak. controleer niveau. bijvullen indien nodig.
B12. Achteras/differentieel. controleer niveau, bijvullen indien nodig.
B13. Oliefilter: schoonspoelen in benzine of trichloor-ethyleen.
Schakelmechanisme: smeren met vetspuit.
Handremmechanisme. stangenstelsel van koppeling en gaspedaal. chokekabel, starterkabel, kabel
van motorkapslot en scharnieren, rails van schuifdak (indien gemonteerd): smeren met motorolie.
Portierscharnieren. drukknoppen van de sloten. vangplaten en aanslagen. rails van voorzittingen.
sloten en scharnieren van kofferdeksel: smeren met glycerine.
Controleer de schokbrekers en de spanning van de venti lateurriem.

C. IEDERE 6000 KM
Cl. Versnellingsbak: (warm) aftappen en vullen.
C2. Achteras/differentieel: (warm) aftappen en vullen.
C3. Dynamo: achterste lager smeren met enkele druppels motorolie.
C4. Luchtfilter: reinigen en controleren op lekkage.
Wielen onderling verwisselen en opnieu'v uitbalanceren.

D. IEDERE 10000 KM
Controleer stuurmechanisme en voorwielafstelling. Controleer afstelling van de automatische ven-
tilateurkoppeling (0.35-0,40 mm). Trek de cilinderkopbouten na (motor koud).
Kleppen stellen. ontstekingstijdstip controleren. .
Controleer onderbrekerpunten; opnieuw afstellen (indien nodig).
Maak de bougies schoon. controleren en puntafstand afstellen.
Carburateur, brandstoffilter en luchtfilter reinigen.
Controleer de koelwaterslangen en de slangklemmen.
Controleer de elektrische installatie; maak de accupolen schoon en smeer deze in met een weinig
speciaal vet.
Controleer het remsysteem. uitlaatleiding en knaldemper; controleer de vrije slag van het koppelings-
pedaal.
Controleer portierscharnieren, vangplaten en sloten.
Trek alle bouten en moeren na.

E. IEDERE 15 000 KM
Voorwiellagers: schoonmaken en opnieuw verpakken met vet.
Vernieuw de bougies.

F. IEDERE 20 000 KM
Fl. Luchtfilter: vernieuw element.

G. IEDERE 30 000 KM
Gl. Remsysteem: aftappen en opnieuw vullen met remvloeistof.

Koelsysteem doorspoelen.
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