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nmet carburateur en benzine-injektie en van de· diesel motor 
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De berg ioemotore.n, w~lke uitgerust zijn met een carburateur of een ben~jne injektie- ;f 
systeem'zijn explbsie ri!dtoren-TTtet een aparte ontsteking, terwij) 'de diesel eeri motocils' met zelf-
ontbninding. ' . · ii ·~. ' .. ;~: 

De enige overeenKQmsf tussen de motoren benzine-injektie en diesel motore'n bp.<;tilat,~., • 

hierin, dat bij beide typen de"oraBastof ingespoten wordt. .:(: . ~J:<) ,;,' ~, ,, . 

De brandstof toevaersystemen zijn verschillend : 
",. ,,/: ' ~ t 

Bij benzine·injektie en c?rburateur motoren wor~t.' het;'Perizine- lu¢1trTrengs~(ge.regeld . 
. ' " . . · . ·::f: .·· ~ ' .~~ .... "-

regeld. 
'Bij;de diesel motor~n wornt aileen de hgeveelheid fJ nges~ten .bra,n1t~~~Jes~loIJ&) ge-
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, .j. .~i~ss.la.l!i:.' . -,'. Diesel Benzin'e - ipj~tie C'arburateur 
.1:J:,,4~ .. 'Ow .. ' ~ •• *'~ " ~'~'. 

:; . t!':.~'i< ; .;. . "." .. , '~~-t;, '. ., aileen aanzuiging van lucht , ,aanzuiging doo~.de !!<ltbu-
.. ..l,~~;r ~Uee~;~~£~.J~!ng val.t:' h' , benzine injektie gedur~r:!de. · _.:" " rateur gedose~rde l~cht- ... 

, . "" " ~ uc 4· • d I h . . ' . b' '\ • • , ;{." d, ,' , ' e lIC taa~~Ulgmg" .: ' '.; ':.>. '''{ enzme mengse ' ; '.::: 

90MPRESSIE 

ei.nd van de stag 
" 

• ' i eer hb;e c~';'~r~£~illa(l" d ' r: 
1ucllt co6.pi:~~ie~erh~~all'ltl .' 
22;2f.1. te;;'~~r~tuur 600 00 t 

insPuitin'~N~i'i de brandstof . 
wat spon,taan. to verbran· '~~. 

ARBEIDSSLAG Verbranding en expansie 

,. , . 
" -', Ho~;~~~~~i~sSle van, het mengsel " 

. .' ·t~.T~tgs.~J~ve~~p!otd.~~,g;8,8/1. Tempe!jt:uur 
~ ~!. " , ' ~., t ,38.9\0 ~e;t1' . .. 
, :en~~"g vat:'l:het~~?-%~~~ door de bO[J9levon. 

, -<,,"M' .. 
Explosie en ei pansie ,\ , 

.... . ) .. 

. UITLAAT 'Afvoer van de verbraride ·ga5sll.~ . ~ , 
~'«.'<:"-: 

CJ Zuivere lucht 
~ Benzine mengsel 
_ I nspuiting 

[ ,c."" d Verbranding 

IIIIIDll Uitlaat 

R.F.E. - Nasluiti'ng uitlaat 
A.O.A: - Voar-opening inlaat 
R.F.A .. Nasluiting inlaat 
A.O.E .. Voorofilening uitlaat. 

Exp. - Ontsteking 

R.F.E, 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

IDENTIFICATIE 

{

4000 omw.!min. - 404 U6D (stationcarl, U8D en U10 0 (bedrijfswagens) 

XD 88 . 404 0 (sedan), LD (familiaal) 

4500 omw./min. - 504 M20. (sedan luxe), 504 E20 (stationcar) 

[

4000 omw./min . - bestelwagens J7 - 1400 kg. 
XDP88 

4500 omw.!min. - bestelwagens J7 en afleidingen 1800 kg (totaan de Salon 1967) 

Motomummcr 

XD 88 XDP88 

SERIENUMMERS VAN DE MOTOREN XD EN XDP 88 

vanaf 620 001 (vanaf het begin) 
4000 omwjmin. vanaf 650 001 (vanaf september 1967) 

vanaf 501 (begin van de serie) 

4500 omw/min. 
vanaf 705 001 (vanaf september 1967) 

XD88 vanaf 2600 000 (vanaf het begin van de serie 504 E20) 
vanaf 2605 463 (begin van de serie 504 M20) 

4000 omw/min. vanaf 355001 
XOP 8S 

4500omw/min. vanaf 350 001 

. 
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WERKINGSPRINCIPE V AN DE INDENOR 01 ESE'L 

Wervelkamer type "Ricardo Comet V" 

loeibougie 
De brandstof wordt in een nagenoeg bolvor· 

mige wervelkamer ingespoten, welke in de cilin· 
derkop is geplaatst. Het volume hiervan bedraagt 
ongeveer 3/4 van het totale volume aan het einde 
van de compressieslag, 

Deze wervelkamer staat tangentiaal in verbinding met de cilinder door middel van een 
nauw - en schu in geplaatst kanaal. 

De inlaatlucht wordt tijdens de compressieslag in de wervelkamer in een krachtige 
werveling gebracht, welke toeneemt naar mate de zuiger het bovenste dode punt nadert. (B. D.P.) 

De ingespoten brandstof wordt tijdens de zuigerbeweging voor het B.D.P. gelijkmatig 
met de lucht vermengd. 

De druk in de wervelkamer neemt toe zodra de verbranding begint; de lucht, de verbran
de gassen en de onverbrande brandstof worden in de cilinder verspreid, waardoor de zuiger naar be· 
neden gedreven wordt. Hierdoor wordt opnieuw een hevige werve ling in tegengestelde richting ver· 
oorzaakt. 

De klaverblacl...vormige uitsparing op de zuiger dient om 
de expansie van de ontvlamde gassen, afkomstig uit de wervel
kamer in een dubbele symetrische richting te verspreiden, zodat 
de brandstof zo gunstig mogelijk gelijkmatig en volledig verbrand 
wordt. 

De verbranding wordt eveneens bevorderd door de ver· 
menging van de luchtbaven de zuiger door de omgekeerde 
turbulentieri.chting in de wervelkamer tijdens de arbeidsslag. 
Hi,erdoor wordt met dit type d iese l motor een laag specifiek 
brandstofverbruik en een haag rendement verkregen, mede 
doordat de gecomprimeerde inlaatlucht bijna volledig wordt 
verbruikt. (ongeveer 70 °/~ bij volle belasting). 

.' 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

KENMERKEN 

Fiscaal vermogen (Frankrijk) 

Plaatsing 
Aantal cilinders 
Boring 

,S!ag 

Cilinder inhoud 
Compressie verhouding 

{
ingesChakelde vent, 

Maximaal vermogen DIN . h k Id Ultgesc a e even. 

Overeenkomstig toerental 

Maximum koppel 

Overeenkomstig toetental 
Maximu m toelaatbaar onbel. toerental 
Cilinderkop 

Verb rand ingskamers 
Kleppen 
Krukas 

Distributie 

I Nokkenas 

Koelsysteem 

Ventilator 

Thermostaat 

Radiateur 

Luchtfi Iter 
- merk 

I nhoud van het motorcarter 

Oliepomp 

Oliefilter 

Oliefilterelement 
Brandstof inspuitsysteem 

(1) 8 CV voor J7 B08 - 7 CV va or J7 GO. 

8 CV 8 CV 

onder een hoE' K van 200 R. 
4 
88 

80 
1948 

21,8/1 

49 pk 51 pk (2) 
~ 57 pk 

4000omw./min 4500 omw/min 

11 m.kg 11 m.kg(3) 

2000 omw/min 

XDPsa 

(1) 8 CV 

Ver·t ikaal 
4 

88 

80 
1948 

21,8/1 

48 'pl< 51 pk (2) 
. 56 pk 

4000oli'lwhni fl 4500 omw/min 

lO;9 m.kg 11 m.kg 

2000« mw/min 

4250 omw/min 4750 omw/min 42~O 'Qmwlmin ' 4750 omw/min . 

vast 

Alumir:ll ml~gerihg 
'Licet:1qe:'RicarC!p tQm~t V 

If) de cml'lder~op ,mettujm. 

5 maal ' gel~!jer9 

:d.mN. tal')dwielen 

in t1et:cnjha~rblok 

pen~t.ifqg~ie wqterpor:Tlp 

au'tom. I vast 
72 \) ,yp~ V 48'4:7 

Koper koeJblok 

i:l'rQog, (4J Olieh1td 

autom. 

Teealemit I Permatic Tecalamit 
:3 

5 Itr. of dm3 ( ) 4 Itr of dm 4 Itr. of dm3 

Roto·Diesel 

met tandwielen 

Easy change 

Purflux LS 127/5 

Bosch of Rtto-Diesel Roto-Die~el 

(2) 50 pk voor 504 M20 en 504 E20 - Ventilator met 8 bladen. 
(3) 10,9 m.kg voor 504 sedan luxe el' -tationcar. 
(4) Met oliebad!fchtfilter voor sommige wagens ( op aanvraag voor sommige landen) 
(5) 4 Itr. of dm tot aan december 1968. 

, 



INDENOR MOTOREN XD ~ XDP 

fDENTIFICATIE 

504 A20 (sedan) 
XD 90 - 4500 omw./min. 504 F20 (familiaal) 

Bestelwagens J7 en afleidingen 1800 kg 
XDP 90 - 4500 omw./min. Vanaf de salon 1967 tot juni 1970 (1) 

XD 90 

XD 90 

XDP90 

Vanaf jul i 1970 (2) 

Motornummer 

XDP90 

SERIENUMMERS VAN DE MOTOREN XD EN XDP90 

\lanaf 900 001 
----- 1-----------------------------------1 

distributie aandrijving d.m.v. tandwie len-vanaf . . 
3100 001 

distribut ie aandrijving d.m.v. ketting·vanaf 110001 

(1 1 Fiscaal vermogen 8 CV· 

(21 Fiscaal vermogen 7 CV' 

• Dit ve rschi l van f iscaal vermogen is veroorzaakt doordat de Service des Mines het gebruik van een t ussen coefficient 0 
voor de berekening voor de J 7 van personen wagens en vrachtwagens goedgekeurd heeft_ 



MOTOR •••• •• 
'-

0201 

bladz. 

Uitbouwen van de motor bij de 404 en 504 02 11 tot 02 15 

Inbouwen van de motor bij de 404 en 504 0216 tot 0220 

Uitbouwen van de motor bij de J7 0231 tot 0233 

Inbouwen van de motor bij de J7 0233 

· 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

KENMERKE N 

Fiscaal vermogen 
Plaatsing 

Aantal cilinders 
Boring 

Slag 
Cil inderinhoud 
Compressieverhouding 

{ 
ingeschakelde ventilator 

Maximaal vermogen DIN uitgeschakelde ventilator 

C>~leenkpmstig toerental 

Maximum koppel 
Overeenkomstig toerental 
Maximum toelaat baar onbelast toerental 
Cilinderkop 
Verbrand ingskamer 
Kleppen 
Krukas 
Distributie 
Nokkenas 
Koelsysteem 
Ventilator 
Thermostaat 
Inhoude van het koelsysteem 
Radiateur 
Luchtfilter 

- merk 
I nhoud van het motorcarter 
Oliepomp 
Oliefil te r 
Oliefiltere lement 

Brandstof inspu itsysteem 

(1) 8 CV voor J7 BO· BOP· BOS· BOT· 7 CV voor J7 HO· HOP· HOS· HOT. 

(2) Behalve sommige j7's van de voorserie. 

(3) 4 Itr of dm3 voer de XOP 90 (jn tot aan december 1968. 

(4) Met variabele inspuitinrichtlng. 

XD 90 (504) I 
8 CV 

onder een hoek van 20 · 
naar rechts 

XDP 90 (J7) 

Vertikaal 

4 
9Q mm 

83 mm 

2,2/1 
21l

t
· cin3 

59 pk of 43,4 kW 57 pk of 42 kW 
65 pk of 47,8 kW 62 pk of 45,6 kW 

4500 omw/min l 42500mw./min. 

12 1 m.kg 
2500 omw/min 2250 0mw/min 

47500mw/min 4550omw/min 

aluminium legering 
Licence ~icardo Comet V 

in de cil inderkop met tuimelaars 
5 maal gelagerd 

d.m.v. ketting d.m.v. tandwielen( 2) 
In het cilinderblok 
Centrifugale waterpomp 

- 8 bladen ~ 360 mm 
720 TYP1 V 4847 

autom. 

Droog 
Tecalemit 

2200 AR 12 

101tr. 
Koper koelblok 

Oliebad 
Permatic 

5 Itr.1 of dm~ 13) 

met tandwielen 
Easy - Change 

Purflux I-S 127/5 
80S,,!': EPN M 

(4) 2200 AR 10 
tot aan het begin 
van november 1972 

tot aan maart 
1972 

Bosch 
EP!VA 4.90 

H2250CR 173 14) 

Roto - Diesel 

R.34.42.870 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

UITBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE 404 EN 504 

, 
~ i ,1' 

. C, 
~; 

TE GEBRUIKEN GEREEDSCHAP 

8.0112 X 
Motor hijsbalk bestaande uit: 

D Dwarsbalk 

G Korte haken (2) 

OPMERKING . Ditapparaat vervangt 8.0112 Y 
dat niet meer vervaardigd wordt, maar weI gebruikt kan 
worden. 

8.0125 

Gereedschap voor ondersteuning van de 
motor of de versnellingsbak ( 504) 

8.0103 Z 

Gereedschap voor ondersteuning van de 
motor of de versnellingsbak (404) 

8.0208 

Sleutel voor de bevestigingsbouten van het 
koppelingshuis aan de motor. 

.. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

UITBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE 494 en 504 o ~[lJ 
- Verwijder de retourleiding van de kachel. 

- Maak los: 

- de startmotor 
- het ma!10r;ontact van dp. oliedruk 
- de voedingsdraad van de gloeibougies 
- het thermocontact. 

- Verwijder de startmotor. 

- Maak los: 

- de wisselstroomgenerator, 

- de kachelslang op de cifinderkop. 

- Maak de uitlaatpijp los. 

- Demonteer de bevestigingsmoer van de rechter 
motorsteun. 

- Demonteer: 

- de afdekplaten van het vliegwielhuis, 

- de bovenste bevestigingsbout van dit carter. 

- Demonteer de bevestigingsmoer van de linker 
motorsteun. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

UITBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE 404 EN 504 

- Demonteer : 

... de motorkap, 
- de accu en de accusteun, 
- het ontluchtingstankje, 
... het luchtfilter 

Bij de 504: 

- Maak de aanzuigslang op de vacuumpomp los. 

- Maak de bovenste- en onderste waterslangen 
los. 

- Verwijder de bovenste- en onderste bevestigin
gen van de radiateur. 

- Maak de aansluiting van het thermocontact 
van de in- en uitschakelende ventilator los. 

- Verwijder de ventilator. 

- Verwijder de rad iateur. 

J---------------..... - ............ _"._ .. _ -------1--- - - - ------------- --1 

- Maak de bediening van de brandstofpomp los. 

- Maak de brandstof toevoer en afvoerleidingen 
los. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

UITBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE 404 EN 504 

- Trek de motor naar voren am de primaire as 
van de versnellingsbak los te maken. 

- Verwijder de motor uit het motorcoinparti-
ment. . 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

UlTBOUVEi\l VAN DE ~JiOTOR BIJ DE 404 EN 504 

- Demonteer de bevestigingsbout van de uitlaat
steun op de versnellingsbak. 

- Verwi jder de rechter afdekplaat Varl het vl ieg
wielhuis. 

- Bevestig de hi jsbalk 8 .0 102 X aan de motor. 

- Kante l de motor zodanig, dat de versne llings
bak net tegen de tunnel komt te liggen. 

- Breng het ondersteuningsapparaat op z'n 
plaats : 

404 : 8.0103 Z 
504 : 8.0125 

- Ondersteun de versnell ingsbak door de draad
spil aan te draaien. 

- Demonteer de twee onderste bevestigingsbou
ten van het vliegwielhuis. 

( 
I. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

INBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE 404 EN 504 

- Breng de moeren van de motorsteunen op z'n 
plaats en haal deze aan. 

- Monteer de uitlRatflens met een nieuwe pak· 
king. 

- Monteer de startmotor. 

- Sluit aan: 

- de startmotor, 
- de voedingsdraad van de gloeibougies, 
- het manocontact, van de oliedruk 
- het thermocontact. 

- Monteer de retourleiding van de kachel. 

- Sluit de toevoer- en afvoer brandstofleidingen 
aan op de brandstofpomp. 

- Sluit de bediening aan. 

- Monteer de ventilator. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

INBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE 404 EN 504 

- Plaats de motor in de hijsbalk 8.0102 X zoals 
~ iernaast is aangegeven . 

OPMERKING . Het is aan te bevelen om de spiebanen 
van de primaire as van de versneflingsbak met een dun 
laagje molykote 321 te voorzien. 

- Schuif de primaire as in de koppelingsplaat. 

- Druk de motor naar achteren. 

- Wanneer het vl iegwielhuis goed tegen de motor 
aanligt, wordt de bovenste bevestigingsbout 
gemonteerd. 

~-------.--------------.. --l--------------- --l 

- Vervolgens worden de beide onderste vl ieg· 
wie lhuis bouten op z'n plaats gebracht. 

- Haal de drie bouten aan. 

Aanhaalkoppel : 6 m.kg. 

- Verwijder de steun. 

- Verwijder de motor h ij sbalk 8 .0 102 X. 

.J 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

INBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE 404 EN 504 

- Bevestig de uitlaatpijp op de versnellingsbak. 

- Monteer de afsluitplaten van het vliegwielhuis. 

- Vul het motorcarter rm~t motorolie. 

Hierbij wordt verwezen naar de voorschriften
tabel (groep 14) 

- Vul het koelsysteem door het ontluchtings
tankje. 

Inhoud 10 liter. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

INBOUWEN VAN DE MOTOR 404 EN 504 

- Sluit aan: 

. de kachelslang op de cilinderkop, 

. de wisselstroomgenerator. 

- Monteer de radiateur met het ontluchtings
tankje en de bovenste- en onderste waterslang. 

- Zet de radiateur vast. 

- Sluit het thermocontact van de in- en uitschaket 
len de ventilator aan. 

- Zet het ontluchtingstankje vast. 

- Sluit aan : 

- de retourleid ing van het ontluchtingstankje, 
- de vacuumleiding op de pomp. 

- Monteer : 

- het luchtfilte r, 

- de accu en de accubak. 

a 

( 



INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

UITBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE J7 

~ 
~~:-'-.-' . ,;,.,...,..~ . 

~ c;. ~ .. :~ r:J ,C ~ C-, 

GEREEDSCHAP 

8.0123 Z - HEFGEREEDSCHAP VOOR DE 
MOTOR' 

Omvat: 

A - Rail van 3 mtr. lengte met verrijdbare steun. 
B - Achter dW<-lrsba!k 
C - Hoeksteunen van de achter-dwarsbalk 
D - Schroefsspil met moer 
E - Hijsanker 
F - Geleide pen met kraagmoeren 
G - H ijskabel L : 1 meter 
H - Hijskabel L : 1,28 meter 

Plaats de wagen op de hefbrug . 
- Tap het koelwater van de radiateur en het moo' 

torblok af, waarbij de kachelkraan geheel 
open moet staan. 

In de kabine :
- Verwijder : 

- de motorkap, 
- de beide voorstoelen, 
- draai de vleugelmoer van de massa-aansluiting 

van de accu op het voorfrontpaneel los. 
- Maak los: 

- de gaskabel , de handgaskabel, de kabel voor 
versneld stat. draaien, de stopkabel, 
- de brandstoftoevoer- en afvoer leidingen 

V<!n de brandstofpomp, . 
- de bovenste waterpompslang, 
- bedrading van: de gloeibougies, manocon-

tact, het thermocontact, de wisselstroomgen. 
- Demonteer: 

. de uitlaatflens, 
- de slang tussen het luchtfilter en het' inlaat

spru itstuk , 

Aan de voorzijde : 

- Demonteer : 
- de grill, 
- de bumper, ~," - ' 
- de onderste voorfrontplaat, 
- de 2 onderste bevestigingsbouten van de rad. 
- de onderste radiateursteunbalk, 
- de radiateur, nadat de onderste waterslang 

en de draden van het thermocontact los ge
maakt zijn, 

- de bovenste keerplaat (verwijderen), 
- de linker- en rechter kachelslangen, 
- de ventilator, 
- de uitslag begrenzer op het voorste subframe 
- verwijder de koolborsthouder van de in- en 

uitschakelende ventilator op de waterpomp. . 
l 

L 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

INBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE 404 EN 504 

- Ontlucht het brandstofcircuit (zie groep 1, 
bladz. 12.77 en12.78). 

- Start de motor en laat deze draaien tot de be· 
drijfs temperatuur is bereikt (ventilator inge
schakeld). 

- Stel het stationaire toerental af : 

- 404 670 omw.!min. 

- 504 . . 730 omw.!min. 

Bij de 504 

- Controleer de afstelling van de variabele in
spuitinrichting (zie groep 1, biz. 13.15 en 13. 
17). 

- Vul zonodig het koelsysteem bij tot het nive
au. 

- Monteer de motorkap. 

OPMERKING . Na de eerste proefrit moet het niveau 
van het koelsysteem bij koude motor gecontroleerd 
worden. 

( 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

UITBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE J7 

- Demonteer het voorste subframe: 

- 8 bouten op de langsliggers, 

- 4 bevestigingsbouten van de elastische motor 
steunen. 

- Takel de rail iets or. 

- Zorg ervoor dat de motor en de versnellingsba 
volkomen in lijn blijven met behulp van een . 
houten blokje dat tussen de versnellingsbak 
en de traverse geplaatst moet worden. 

- Duw de gehele motor naar voren met behulp 
van de loopkat op de rail, totdat de voorste 
loopkat vergrendeld wordt door de haak (l) 
op het einde van de rail . 

- Haak de veiligheidsring (2) aan ter vergrende
ling van de loopkat 

- Maak de schroefsspil van de rail op de achterst 
dwarsbalk los en schuif het geheel naar voren. 

INBOUWEN 

Het inbouwen geschiedt in omgekeerde 
volgorde van het uitbouwen. 

- Zorg er voor dat de bevestigingsvlakken goed 
schoon zijn (tussen motor en vliegwielhuis) . 

JPMERKING . Nadat het koelcircuit gevuld is, moetde 
motor enkele minuten draaien, totdat het verwarmings
circuit ontlucht is; daarna moet tot het juiste niveau wor
den bijgevuld. I 

I , 
.J 



INOENOR MOTOREN XD - XOP 

UITBOUWEN VAN DE MOTOR BIJ DE J7 

Onder de wagen. 

- Demonteer de bevestigingsbout van de uitlaat
pijp op de versnellingsbak, laat de gehele uit
laat zakken, draai deze naar links en leg hem 
daar neer. 

- Maak de startmotor los en verwijder hem. 

- Demonteer : 

- de 3 beschermplaten van het vliegwielhuis, 

- de 3 achterste bevestigingsbouten van de mo-
tor op het vliegwielhuis en vervang de 2 on- . /' 
derste door de 2 geleide pennen 8.0123 F '"", 

Breng de onderdelen (8) - (e) - (0) en (A) 
van het hefgereedschap 8.0123 Z op z'n plaats 
en zorg ervoo~ dat de haak van de takel in het 

(1) gemerkte gat van de rai I wordt geplaatst. 

- Schuif de hijskabel 8.0123 H (de langste) on
der de motor; en schuif deze tussen het onder
carter van de motor en het vliegwielhuis. 

- Hang de hijskabel op in de pen van de loopkat 
sluitschalm. 

- Zet de takel iets onder spanning evena ls het 
achterste gedeelte van de rail door het aandraal 
en van de schroefspil (0) op de dwarsbalk 
(8) . 
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INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

OPMETEN VAN OE EINO COMPRESSIEDRUK 

TE GEBRUIKEN GEREEDSCHAP 

- Compressiemeter Denis Gandard. 

Motor op werktemperatuur ( ongeveer 800 ) 

- Demonteer de 4 verstuivers. 

- Zet de stopbediening van de brandstofpomp 
vast in de stopstand: 

- 1 - bij het Rotor-Diesel brandstof injectie
systeem . 

- 2 - bij het Bosch brandstof injectiesysteem. 

r 

I 



INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

DEMONTAGE VAN DE CILINDERKOP 

Deze werkzaamheden moeten beslist uitgevoerd worden bij een koude motor. 

- Tap het koelsysteem af. 

404 en 504 

- Demonteer : 

- het luchtfilter, 

- het ontluchtingstankje, 

- de waterslangen, 

- de aanzuigslang van de vacuumpomp,(504). 

'-

J7 

- Demonteer ': • 

- de grille, 

- de radiateur, 

- de ventilator, 

- de waterslangen . 

I 

}~ 

I 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

OPMETEN VAN DE EINDCOMPRESSIEDRUK 

:~~. 
" "~"" .'1 ... ' ." ...• ....... ... ~ . .- - . 

s ' ~ ." ~ '~~J. " .... 
~.,~ , 

~ 

- Monteer de compressiemeter op de 1e cilinder. 

- Draai de kartel knop vast. 

- Laat de startmotor ongeveer 4 seconden werkerl 
(de motor moet dan draaien met ongeveer 300 
omw/min.l 

l-------"-........ , ..... --.... -------------t------------------~ 

- Voor een motor op werktemperatuur moet de 
druk tussen de 40 en 45 bars of kg/cm2 
bedragen. 

- Breng de wijzer van de meter weer op 0 door 
de kartelknop los te draaien. 

J----------------.................. -.--.... - .. -----L-----------=-...c------ ---'l 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

DEMONTAGE VAN DE CILINDERKOP 

- Demonteer : 

- het kleppendeksel, 

- de kleptuimelaaras (verwijder de pakkingring 
van de smeerolieleidingl, 

- de stoterstangen (zorg ervoor dat de klepsto
ters blijven zitten). 

- Demonteer de 2 kopbouten (zie afbeeldingl en 
vervang deze door de geleide pennen 8.0114 
(draai zover door, dat het bovenste gede-'Ite 
van de pennen gedemonteerd kunnen wordenl. 

- Demonteer de verstuiverhouders. 

't 

- Demonteer aile cilinderkopbouten. 

- Verwijder : 

- de cilinderkop, 

- de koppakking, 

- het onderste gedeelte van de geleide pennen 
8.0114. 

Zet de cilinderbussen vast met de 2 klembouten 
8.0110 F 

" 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

DEMONTAGE VAN DE CILINDERKOP 

- Demonteer : 

- de vacuumpomp en de aandrijfriem (504 en 
J7), 

- de .aandrijfriem van de waterpomp en dp. span -
rol. 

- Maak los: 

- de luchtfilterslang (J7) I 

- de kachelslang (504), 

- de smeerolieleiding van de kleptuimelaars, 

- de uitlaatflens. 

- Maak de brandstofinspuitleidingen los. 

- Demonteer de retourleidingen. 

- Maak de electrische bedrading van de accessoi
res los. 

( 



INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

MONTAGE VAN DE CILINDERKOP 

Voorbereidende werkzaamheden 

- Reinig de pakkingvlakken van het cilinderblok en de cilinderkop zorgvuldig. 

- Controleer of de cilinderkop vlak is. 

- Gebruik nieuwe onderlegringen voor de cil inderkopbouten. 

- Draai een tap van 11 mm 0 met een spoed van 150 in aile gaten van de cilinderkopbouten om de 
schroefdraad te re inigen. 

- Borstel de bouten schoon en olie de schroefdraad in. ( motorolie) 

Zorg er voor dat geen resten van water of 
olie zich in de boringen van de cilinderkopbou

I ten bevinden. 

- Verwijder de klembouten 8.0110 F. 

- De koppakking moet droog worden 
(de brede omgefelsde rand naar boven gericht, 
cilinderkopzijde) . 

- Centreer de koppakking met de geleide pennen 
8.0114. 

- Monteer de cilinderkop, waarbij er ge let dlent 
te worden op de plaatsing van de bouten wel
ke verschillen in len9te. 

- 6 bouten KS L 118 mm, 

- 7 bouten KL 108,5 mm, 

- 8 bouten KC.91 ,5 mm, 

- 1 massa bout (19). 

( Verwijder de geleide pennen 8.0114 qm de bou
ten (17) en (19) te kunnen aanbrengen : 

.~ 

i 
I 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

MONTAGE VAN DE CILINDERKOP 

MOTOR 4000 omw/min. 

- Draai de 4 bevestigingsmoeren van de tuime' 
laaras vast. 

- Controleer de zijdelingse speling van de inlaat· 
tuimelaars no 1 en 4 en contro!eer of ze Ifr!j 
kunnen bewegen. 

Speling : 0,35 en 0,55 mm . 

OPMERKING ,De afstelplaatjes zijn in verschillende 
dikten leverbaar. 

Te st el len 

kl eppen 

8 ij geheel 
geopende 

klep 

.' " 
- Stel de kleppen af in de hiernaast aangegeven 

volgorde met de volgende spelingen : ..... , -

A3 El ! 
E3 1 

E4 

E2 

- Monteer en sluit de ~leidingen en accessoires aan . 
. l) 

- Stel de spanning van de aandrijfriemen af. .. ... 

Inlaat = 0,25 mm 

Uitlaat = 0,35 mm 

- Monteer het kleppendeksel. ~ 

(' 

Het opnieuw aanhalen van de kopbouten na 50 km 

Deze werkzaamhed~n moeten beslist uitgevoerd worden, wanneer de k\~ppakking vervang~n is of wanneer 
ruilmotor is gemonteerd: . 

- bout v09r bout i ~' de aangegeven volgorde een kwart slag losd raaien en d.aarna weer t~C1 halen met 7 m 
- herhaal de gehele bewerking een tweede keer. !.. f-

Opnieuw aanhalen na 1000 km. 
,I· . . 

Ga op dezelfde wijze te werk als na de "50 km" , maar stel de klepspel ing af op de normale speling : 
I a 

In laat : 0,15 

Uitlaat : 0,25 :"':#Y. 

Door de samenstelling van de koppakking mag deze niet meer worden aangehaald na de 1000 km contra
Ie beurt. 
,/).angeraden ~ordt om de motor voar de 1000 km niet ap vallast ~e laten draaien. 

Periodieke afstelling van de kleppen : 
bij 10.000 km 
bij 20.000 km 

el ke 20.000.krn 
~,' Ii'!I' 

1 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

MONTAGE VAN DE CILINDERKOP 

- Het a~n halen van de cilinderkopbouten moet 
geschieden in de hiernaast aangegeven volgord 

- haal de bouten eerst aan met 4 m.kg, 

- haa l deze vervolgens aan met 7 m.kg, 

- draai daarna bout VOOI' bout een kwart slag 

t' 

los en vervolgens weer vast met 7 m.kg (in de
zelfde volgorde als hiernaast is aangegeven). 

- Monteer : 

- de verstuiverhouders (m.et nieuwe pakking
ringen) , 

v"' . • t~ 

- de klepstotersstangen, 

- de tuimelaaras. 

Vergeet niet de a-ring van de smeerolieleidingnippel 

te brengen. 

MOTOR 4500 omw./min. 

- Schuif een voelermaatje van 0,10 mm tussen 
de inlaatkleptuimelaars no. 1 en 4 en de lagers 
op het uiteinde van de tuimelaaras. 

- Aanhaalkoppel van de lagers : 

- de tussenlagers : 5 m.kg, 
- de buitenste lagers: 2 m.kg, 

- VJ rwijder de voelermaatjes, 

- Controleer de zijdelingse speling van de tuime
laaras. 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

KLEPPEN 
',", ) 

KLEPPEN SCHUREN 

Het kaalmaken van de cylinderkop 

- Bevestig de cylinderkop in de Desvilsteun. 

- Demonteer: 

- het in- en uitlaat spruitstu k, 
- de gloeibougies, 
- de waterpomp, 
- de klepspieen, klepschotels en klepveren, 
- de afdichtingsringen. 

- Cylinderkop omgedraaid: 

- maak de steunplaat onder de kleppen los, 
- demonteer de kleppen en merk deze , 
- maak de cylinderkop los van de steun . 

HET REINIGEN VAN DE ONDERDELEN 

Speciale voorzorgsmaatregelen 

De klepveren zijn tegen oxydatie 
beschermd door een synthetische laklaag. 

Maak ze schoon met benzine of met dieselolie . 

- Ontkool zorgvuldig met een zachte roterende 
staalborstel: 
- de ruimten boven de kleppen, 
- de uitlaatkanalen, 
- de klepgeleiders en de kleppen. 

GEBRUIK GEEN SCHERPE GEREEDSCHAP
PEN. 

- Maak de onderdelen goed schoon en blaas 
deze hierna goed droog. 

HET CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN 

Het pakkingvlak van de cylinderkop. 

- Plaats een stalen rij over: 
- de diagonalen, 
- de lengte en de breedte van het pakkingvlak. 

- Controleer het oppervlak. 
- de max imum afwi jking: 0,15 mm .. 

De rij mag niet op de wervelkamers rusten. 
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INDENOR MOTOREN XD-XDP O~~Jl CYLINDERKOP 

VlAKKEN (OPZUIVEREN) VAN HET PAKKINGVlAK VAN DE CYlINDERKOP 

Deze bewerking moet worden uitgevoerd, wanneer de maximale vervorming 0,15 mm bedraagt. 

Alvorens te beginnen met het opzuiveren van het pakkingvlak moeten eerst de volgende 
controle werkzaamheden worden uitgevoerd: 

1 - De basishoogte ( a) van de cylinderkop: 
nominale hoogte 90 ± 0,15 mm. 

2 - De vervorming van het pakkingvlak: 
er mag maximaal 0,50 mm worden 
afgeslepen. 

In geen geval mag de !fIaat (a) na het vlakken minder zijn dan 89,35 mm daar anders 
het volume van de wervelkamers te veel wordt verminderd, waardoor de werking van de 
motor nadelig wordt beihvloed. 

Deze bewerking, die met zeer grote nauwkeurigheid moet geschieden, kan aileen maar 
worden uitgevoerd door een hiervoor gespecialiseerde werkplaats.(motorreyisie bedrijf) 

1 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

KLEPPEN 

KLEPPEN SCHUREN 

Het is aan te raden deze bewerking uit te 
voeren met een pneumatische kleppen slijp
machine vanwege de tijdwinst en de kwaliteit 
van het schuren. 

Gebr!lik v00ra! geen grove schuurpasta maar 
bij voorkeur fijne Valvex met olie, wat lever
baar is door het onderdelen magazijn. 

- Werk zorgvuldig en schoon zonder overmatig 
gebruik van schuurpasta. 

- Verwijder aile overtollige schuurpasta zeer 
zorgvuldig uit de cylinderkop en van de 
kleppen. 

- Gebruik een klein doekje voor het schoon
maken van de klepgeleiders. 

- Controleer: 
- de toestand van de draagvlakken van de 

klepzittingen, deze moeten perfect gepo
lijst zijn, 

- het juiste aanliggen van de kleppen op de 
zetels met Pruisisch blauw .. 

(Draai de kleppen 1/8 slag, met een lichte druk) 

Wanneer het resultaat twijfelachtig is: 
- Contra leer dan opnieuw het aanliggen van 
de klep en, indien nodig, moet de klepzitting 
gefraisd en de klepzittinghoek gecontroleerd 
worden. 
- Schuur de klep opnieuw in. 

HET OPBOUWEN VAN DE CYLINDERKOP 

Aile onderdelen moeten zorgvuldig gereinigd 
worden en de cylinderkop moet worden vast
gezet op de Desvil steu n. 

- Olie de klepstelen in wanneer deze weer op 
hun juiste plaats worden gemonteerd. 

Monteer de Desvil steunplaat om de kleppen 
op hun plaats te houden. 

- Draai de cylinderkop am en monteer achter
eenvolgens: 
- de drukringen van de klepveren, 
- de afdichtingsringen van de klepstelen, 
- de klepveren, 
- de klepveerschotels, 
- de nieuwe klepspieen. 

- Monteer en zet vast: 
- het in- en uitlaatspruitstuk 
- de waterpomp 
- de loeibou . ies. 

" 



INDENOR MOTOREN XD -::- XDP 

CILINDERKOP 

Gereinigde en !leheel kaal gemaakte cilinderkop : 

- Verwijder de hiernaast aangegeven tapeinden. 

- Sia de 4 centreerpennen van de wervelkamer 
0,7 mm diep ten opzichte van het pakkingvlak, 
wanneer de cilinderkop nooit eerder gevlakt 
is. 

"Gebruik een doorslag met een afgeschuind 
uiteinde" . 

Merk de wervelkamers. 

- Tik voorzichtig met korte slagen om het inwen
dige oppervlak niet te beschadigen. 

OPMERKING - Het zal kunnen voorkomen tijdens het 
verwlideren, dat de wervelkamer scheef gaat zitten ten
opzichte van z'n boring: BLlJF DAN NIET DOORGAAN. 

~ Draai de ciJinderkop dan om en zet de kamer 
weer vlak, door met een houten hamer op de 
vlakke buitenkant te tikken. 

j 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

CYLINDERKOP 

ZELF TE VERVAARDIGEN GEREEDSCHAP 
(zie groep 15). 

0.0139 

Stuik gereedschap voor het op de juiste wijze . 
afstellen en monteren van de wervelkamers. 

0.0140 

Cylinderkop steunblok (van hout) . 

1----.-... --------------------+--- ------------- - _ -1 

0.0141 

Steun veor meetklokje . . 

0.0142 

Doorslag voor de wervelkamer 0 6,5 mm (van 
koper of messing) veer een cilinderkop, niet 
voerzien van verstuiverbeschermers. 

0.0148 

Deorslag voor de wervelkamer 0 4,5 mm (van 
koper of messing) veer een cilinderkop voor
zien van verstuiverbeschermers. 

. , 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

CILINDERKOP 

Rondom de 'gasgeleiding kunnen ook haar
scheuren ontstaan. 

Deze zijn niet schadelijk voor de werking 
van de motor en de wervelkamers hoeven hier
voor niet vervangen te worden. 

MONTAGE VAN DE WERVELKAMERS 

- Verwijder de scherpe bramen van de randen 
van de verschi llende gaten in het pakkingvlak. 

- Zorg er voor dat aile onderdelen volkomen 
schoon zijn en in het bijzonder de verschillen
de aanlegvlakken van de wervelkamers (d) 

- De aanlegvlakken moeten weer precies evenwij I 
dig gemaakt worden ten opzichte van het nieu .6 

we pakkingvlak met behulp van het stuikge
reedschap. 

- Plaats het gereedschap 0.0139 met de lange zij 
de van het steunvlak evenwijdig aan het vlak 
van de cilinderkop. 

- Controleer of de stuikstift goed geplaatst is. 
(ten opzichte van de centreerpen) 

- Sia enige malen met de hamer, waarbij de steu 
stevig op het pakkingvlak aangedrukt moet · 
worden',.zodat dit niet beschadigd wordt. 

- Voer de bewerk ing uit voor de 4 boringen. 

~ Verwijder de scherpe bramen. 



INDENOR MOTOREN XD XDP 

11 

CI L1NDERKOP 

VLAKKEN (opzuiveren) 

- Zuiver eerst het pakkingvlak van het kleppen
dekselop. 

Slijp maximaal 0,20 mm af. 

- Draai de cilinderkop am en bewerk het pak
kingv lak. 

Slijp maximaal 0,50 mm at 

- Aan de oppervlakte bewerking moeten hoge 
eisen worden gesteld. 

R2 
(theoretische waardev-Es 

a - Vulplaatjes van 0,1 tot 0,5 mm (indien nood
zakelijk). 

HET CONTROLEREN VAN DE WERVELKA
MERS. 

- Contra leer de dikte van de kraag. 

- Controleer of de geleiding van de gassen bij 
het punt (a) niet vervormd is door het demon
tage gereedschap . 

- Controleer of er geen barsten of scheuren op 
het cilindrische gedeelte (b) zijn te bespeuren. 

( 

" ,r 

.1' -
Of 

In twijfelgevallen moeten de beschadigde wervel- "'':'' 

kamers systematisch vervangen worden. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

CILINDERKOP 

Evenwijdigheid. 

- Meet de verschillende punten. 

- Het verschil tussen twee uiterste punten van 

een zelfde kamer mag niet meer bedragen dan 
0,03 mm. 

HET UITSTEKEN 

- de tolerantie van het uitsteken moet liggen 
tussen a en 0,03 mm. 

- wanneer het uitsteken meer is dan deze waar
den dan moeten de wervelkamers verwijderd 
worden en afgedraaid worden . 

- Trek van de opgemeten uitstekende maat de 
toelaatbare tolerantie af (0 tot 0,03) 

- het verschil moet van beide vlakken zowel 
(d) als (e) worden afgenomen (slijpen). 

- de bewerking van het vlak (e) is noodzakelijk 
am de maat van de diepte van de boring te 
kunnen handhaven (0,1 0 tot 0,50 mm) 

- maak een schuine uitsparingshoek op het vlak 
(d). 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

CILNDERKOP 

- Plaats de wervelkamers in de cilinderkop, waar 
bij rekening gehouden dient te worden met de 
merktekens,welke bij de demontage werden 
aangebracht. 

In geen geval mogen de wervelkamers 
105 worden gemonteerd. Wanneer dit wei het ge
val is moet de boring van de centrering opgezui
verd worden en aangepast aan de overmaat wer· 
velkamers. 

Bij elkaar behorende cilinderkop - wervelkamer 

Maat (a) van de ci· Maat (b) van de 
IinderkQp wervelkamer 

+ 0 04 
1 e over- tot aan 85,09 35,11 +0' 

maat 

+004 
2e over- g.=bruiken tot 35,56 +0' 

maat 35,50 

- Monteer een meetklokje op de steun 0.0141 
en ijk deze op de vlakplaat (marmer). 

- PLaats het geheel op de cilinderkop. 

~ 

" 
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INDENOR MOTOREN XD XDP 

CILINDERBLOK 

CONTROlE EN MONTAGE 

- Reinig het cilinderblok zorgvuldig en let er bijzonder 
op of de oliekanalen goed schoon zijn . 

- Sluit af : 

- de oliekanalen : met messing stoppen en vloeibare 
pakking "Plastex". 

Hoofdoliekanaal : 

a - \loorzijoe : !Il 15 mm, spoed 1,50 - irlous vierkant 
6 mm cilindrisch, 

b - Achterzijde: 0 15 mm,spoed 1 ,50 - inbus vierkant 
. 6 mm konisch. 

Secondair oliekanaal : 
o 13 mm, spoed 1,50 - inbus vierkant 
6mm. 

- De riJimte voor de nokkenas : - 1 stop van 0 42 mm 

- De waterkamers : 4 stoppen 0 32 mm van roestvr.ij 
staa . 

Montage van de as van het tussentandwiel )distri
butie d.m.v. een ketting) 

- Sluit het oliekanaal van de as af. 
Stop 0 9 mm, spoed 100 (koper). 

- Borg de stop door de schroefdraad met een 
centerpons 0,:) te stuiken. 

- Monteer de as met een pers en let op de juiste 
maat van het uitsteken van 5,3 -t 0,2 mm. 

Montage van de as vanhet tussentandwiel (dis
tributie d.m.v. tandwielen). 

- Breng een kerfstift (1) van 4 x 12 voor de cen
trering van de as op z'n plaats (met de vertan
ding in de as). 

- Stop het oliekanaal in de as af. 
Stop (2) 0 9 mm, spoed 100 (koper). 

- Borg de stop door opstuiking van de schroef
draad met een centerpons. 

- Monteer de as met een pers en let hierbij op de 
juiste stand van de kerfstift ten opzichte van 
z'n ligplaats. 

- De rna at van het uitsteken bedraagt 33,5 mm, 
-0 
-0,1 

I: 

I 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

CI L1NDERKOP 

- Gebruik de steun 0.0141 voorzien van een 
meetklokje. 

- Eik het geheel op een vlakplaat (marmer). 

- Controleer de vrije ruimte van de kleppen : 

0)5 tot 1,15 mm. 

- Bij onvoldoende vrije ruimte: moeten de kleppen op de juiste hoogte gebracht worden, door de klep
zittingen te vrezen (slijpen) 

- De maat van de vrije ruimte is zeer belangrijk : monteer desnoods nieuwe kleppen en wanneer dit niet 
voldoende is, moet de cilinderkop in een gespecialiseerde werkplaats (motorrevisie bedrijfJ van nieuwe 
klepzittingen worden voorzien. 

, . . 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

VERVANGING VAN CILINDERBUSSEN EN ZUIGERS 

- Demontage : 

-- Bouw de motor uit. 
- Tap de motorolie af. 
- Demonteer : 

- de cilinderkop, 
- het ondercarter, 
- de oliepomp. 

- Merk de drijfstangen in de volgorde 1-2-3-4, 
de 1 e aan de vliegwielzijde van de motor. 

- Demonteer de drijfstanglagerkappen. 
- Verwijder de drijfstangen met de zuigers via 

de bovenkant en monteer de drijfstanglager
kappen. 

- . Bescherm de krukas met geolied papier. 
- Verwijder de cilinderbussen met behulp van 

de trekker 0.0101. 

- Demonteer de circlips van de zuigerpennen . 

- Verwijder de zuigerpennen. 

- Reinig aile onderdelen alsmede het cilinderblok 
zorgvuldig. 

CONTROlE EN GEREED MAKEN VAN DE 
ONDERDElEN. 

Cilinderbussen en zuigers. 

Het is uiterst belangrijk, dat de cilinderbussen, de 
zuigers en de zuigerveren onderling niet verwisseld 
worden.Deze zijn bij de fabrikage d.m.v.precisie
apparatuur bij elkaar gezocht. 

- Verwijder de zuigers uit de cilinderbussen en 
rein ig deze zorgvuld ig met trichloor. 

- Controleer of de beschermlaag goed uit de zui
gerveergroeven verwijderd is. 

- Controleer of de zuigerveren gemakkelijk in de 
groeven kunnen bewegen. 

- Demonteer de zu igerveren nooi t v66r het ' 
schoonmaken. ". 

J 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

VERVANGING VAN DE CILINDERBUSSEN EN ZUIGERS 

MONTAGE 

-Monteer de nieuwe cilinderbussen zander rub
ber ring. 

- Monteer de klembouten 8.0110 F. 

- Controleer met behulp van een meetklokje of 
de cilinderbussen 0,03 tot 0,07 mm boven het 
ral<:kill9vlak van het cilinderblok lIitsteken . 

- Demonteer de klembouten en de cilinderbus
sen. 

- Monteer een rubberring op iedere cilinderbus. 

- Breng de cilinderbussen op hun plaats en zet 
ze vast met de klembouten 8.0110 F. 

- Verwijder het beschermingspapier van de kruk
tappen en reinig deze zorgvuldig. 

1 _ Olie de zuigers en de .. lagerschalen in met mo
toralie'. 

- Plaats de zuigerveersloten van de drie bovenste 
veren elk op een derde van de omtrek. 

- Gebruik de zuigerveer klemband Muller 582 
bis T van 80 mm hoogte, met de sleutel van de 
klem naar boven gericht om te voorkomen dat 
een lip van een zuigerveer klem komt te zitten 
in de afschuining van de cilinderbus. 

- Plaats de merktekens aan de kant van de 
brandstofpomp. 

, - Monteer de zuigers met drijfstangen in de volg
orde 1-2-3-4- vanaf de bovenzijde van het cilin 
derblok. 

- Druk de zuiger voorzichtig in de cilinderbus. 

- Monteer de drijfstanglagerkappen op de over
eenkomstige drijfstangen. 

- Monteer nieuwe drijfstangmoeren : aanhaal 
koppel 6 m.kg. 

.I 
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iNDENOR MOTOREN XD - XDP 

VERVANGING VAN DE CILINDERBUSSEN EN ZUIGERS 

Drijfstangen 

- Controleer : 
- de algemene toestand, 
- op knik, 
- op verbuiging, 
- op wringing, 
- de zuigerpenbus. 

- i ndien de zu igerpen te zwaar gaat, moet de 
zuigerpenbus geruimd worden. 

- Wanneer de zuigerpen te veel speling heeft, 
moet de zuigerpenbus vervangen worden. 

Montage van de drijfstangen op de zuigers: 

- Verwijder de circlips van de zuigerpennen. 

- Trek de zuigerpennen gedeeltelijk uit de zui
ger (niet verwarmen). 

- Plaats de uitsparing van de zuiger en de merk
tekens op de drijfstang aan dezelfde kant. 

- Manteer de ingeoliede zuigerpennen . 

- Monteer de circiips van de zuigerpennen zorg
vuldig in hun groeven. 

Drijfstanglagers en kruktappen. 

- Controleer de toestand van de draagvlakkken. 

- Vervang de drijfstanglagers indien nodig. 

- Laat de krukas slijpen en monteer overmaat 
lagers, indien de draagvlakken gegroefd of 
ovaal zijn of indien de speling te groat gewor
den is. 

- De lagerschalen magen noait bewerkt worden. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

KRUKAS 

AXIALE DRUKRII\IG 

- Zijdelingse speling: van 0,08 tot 0,29 mm ver
kregen door 2 paar halve lagerschalen, welke 
geplaatst zijn aan iedere kant van het middel
ste hoofdlager tegen het cilinderblok en de 
hoofdlagerkap. 

- 'Om.deze tol3rantie te verkrijgen, levert het on· 
derdelen magazijn halve druklagerschalen als 
setjes van 2 verschillande dikten : 

- nominale maat : 2,30 tot 2,33 mm 

- overmaat : 2,50 tot 2,53 mm " 

Montage richting : bewerkte zijde naar de krukas 
gericht. 

ACHTERSTE HOOFDLAGER 

Montage 

AFDICHTING 

Breng de door het onderdelen magazijn ge
leverde afdichting in de juiste vorm. 

- Plaats deze met de hand in de groeven van het 
motorblok en de lagerkap. 

- Plaats het stempeinummer 8.0110 A op de af
dichting. 

- Sia met een hamer op de platte zijde van het 
stempel. " . 

- Controleer of de afdichting goed in de groef is 
gecentreerd en niet be§ch"8digd is. _ 

- Snij de afdichting op het p'akkingvlak .af, d~.f.,e 
mag beslist niet hierboven uitsteken. . 

LAGERKAP AFDICHTING 

- Monteer de plaatjes 8.0110 CZ op het gereed
schap 8.0110 BZ. 

- Monteer de beide afdichtingen voor de zijkant 
op de lagerkap. 

- Breng het gereedschap op z'n plaats door de 
twee plaatjes iets naar buiten te drukken. 

- Druk het buitenste gedeelte van de plaatjes 
met de hand naar binnen. 

- Zet het gereedschap vast op de lagerkap met 
een carterbout van Ql 7 mm , met een "Bloc-
for" onderlegplaat onder de boutkop en de I 
sluitring onder een van de bevestigingsbouten . . 
van de plaatjes. I 

- Olie de montage plaatjes in. t 
cilinderblok te brengen. . . 

- Monteer het geheel door het iets schuin in het '.1 

J 



INDENOR MOTOR EN XD - XDP 

VERVANGING VAN DE CILINDERBUSSEN EN ZUIGERS. 

- Breng de oliepomp op z'n plaats. 

- Monteer : 

- het ondercarter en de oliezeef, 

- de cilinderkop (zie groep 1, blz.05 15), 

- het tuimelaarmechanisme (zie groep 1 biz. 
11 01) , 

- de verstuivers (zie groep 1, biz. 13 54) , 

- de motor (zie groep 1, biz. 02 16). 

- Maak een proefrit en stel het stationaire t oe
rental af bij warme motor. 

- Laat de motor afkoelen. (minimum 6 uur) . 

- Haal de ci linderkopbouten aan en controleer 
de klepspeling (zie groep 1, biz. 0417). 

- Na vervanging van de cilinderbussen en zuigers 
moet de aldus gereviseerde motor weer op de
zelfde wijze als een nieuwe motor worden in_ 
gereden. 

- Controleer het ol ieverbruik. 

- Een olieverbruik van een ingelopen motor 
van maximum 1,5 liter per 1.000 km is nor
maal, terwijl in de inloopperiode het oliever
bruik hoger kan zijn. 

!--_________ "_ .. ".,,._ . ______________ l __________ _ _____ . __ --1 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

KRUKAS 

HOOFDLAGERKAPPEN 

- Van giGtijzer met 2 gaten 0 ' 14,5 mm . . 
- De middelste- en achterste lagerkap worden 

d.m.v. kerfstiften van 14,5 x 18 x 14 mm ge
centreerd. 

- De tussenlager~ppen (2) en (4) zijn gelijk . 

Merktekens op de lagerkappen 
- De tussenlagerkap (2) verschilt van de tussenla, 

gerkap (4) door een letter, welke achter het 
nummer is ingeslagen. 

- Bevestigingsbouten 14 x 87, spoed 200 mm 
met "Onduflex" veringen . 

BELANGRIJK - Gebruik aileen "Onduflex" ve
ringen. Het gebruik van zowel in- als uitwendig 
getande ringen wordt niet meer toegestaan. 

AANHALEN VAN DE LAGERKAPPEN 

- Monteer de lagerkappen : 

- merktekens aan de zijde" van de brandstof-
pomp, 

- aanhaalkoppel : 10 m.kg. 

- Controleer met behulp van een voelermaatje 
van 0,05 mm of de lagerkap goed op z'rl 
plaats in het blok zit. 

Onderdeelnummer 9760.91 

Gereedschapskistje voor benzine motoren 404 ell 
afleidi;'1gen -504 - J7 en dieselmotoren TMD -
XDP - XD - XLD 403 - 404 en afleidingen '504-
204 - D4B - J7. 

Samenstelling : 

A - Stempel voer de montage van het afdichtkoord van 
het achterste hoofdlager bij diesel motoren . 

BZ - Gereedschap voor het plaatsen van de zijdelingse 
afdichtingen van het achterste haofdlage r. 

ez - Een set extra montage plaatjes voor de dieselmotQ~ 
e1 - Een set reserve montage plaatjes voar de 404 benz. 
D - Kaliberplaatje van 0,5 mm dikte voar het afsnijden 

van de afdichtingen. 
E - Gereedschap met pennen vaor cantrole van het 

krukaskoppel van de di eselmotor. 
F - Twee klembouten voor de cilinderbussen van de 

dieselmotor. 
GY - Montage set voor het meetklokje omva t : 

G1 - steun, 
G2 - voetstuk. 

H - Steun voar meetklokj e. 

OPMERKING - Om de montage plaatjes 8. 0110 e t(1 
v:ijzigen in ez, kunnen de bestaande plaatjes met 15 m~ 
mgekort worden vofgens de hierboven a'!ngegeven schetS. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

KRUKAS 

'- Kantel de lagerkap vervolgens loodrecht en 
sla het voorzichtig met de hamersteel op z'n 
plaats. 

- Zet de lagerkap met beide bouten vast, 

- Aanhalen met 10 m.kg. 

- Cont roleer met behulp van een voelermaatje 
van 0,05 mm of de lagerkap goed tegen het 
vlak van het cilinderblok aanligt, 

CONTROLE OP HET VRIJ DRAAIEN VAN 
DE KRUKAS 

Het draaiende gedeelte (krukas, drijf
stangen en zuigers) is in de motor gemonteerd 
(de bevestigingsbauten van de lagerkappen en 
drijfstangen zijn met het juiste aanhaalkoppel 
vast gezet) : 

- Plaats het speciale gereedschap 8.0110 E in 
twee gaten van de vliegwielflens van de kruk_ 
as, 

- draai de krukas enkele omwentelingen, 

- controleer met behulp van een momentsleutel 
of het koppel niet grater is dan 6 m.kg, 

HET AFSNIJDEN VAN DE LAGERKAPAF
DICHTINGEN 

Na montage van de achterste lagerkap : 

- plaats het kaliber 8.0110 D(dikte 0,5 mm) 
op beide uiteinden van de pakking. 

- snij de rubber afdichtingen af met behulp van 
een zeer scherp mesje, waarbij het mesje op 
het kaliber steunt. 

OPMERKING - De afdichtingen moeten dus 0,5 mm 
boven het pakkingv/ak van het ondercarter uitsteken. I r" 



INDENOR MOTOREN XD..,)(DP 

DISTRIBUTIE DOOR MIDDEl V~N EEN KETTING o l~ ~l 
DEMONTAGE: 

Bij gedemonteerd distributiecarter : 

- Ontspan de kettingspanner ("Allen" sleutel 
van 3 mrn) . 

- Draai de moer van het exentriek van het tus
sen tandwie l los. 

- Verschuif deze in de stand van minimum span
ning. 

- Demonteer : 

- het tandwiel (1) -van de brandstofpomp en 
de ketting. 

- de naaf van het pomptandwiel en het lager 

- het tussentandwiel (2) en het exentri e~ (3) 

- het spanblokje van de kettinggeleiding (4) , 

- het krukastandwiel (5), 

- de kettingspanner (6) , 

- de pakking van het distributiecarter (7) 

- het tuimelaar mechanisme, de inspektie dek, 
sels van de klepstoters, de klepstoterstangeij 
en de klepstoters, 

- de nokkenas (8) , 

- de tussenplaat (9) en de pakking. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

DISTRIBUTIE DOOR MIDDEL VAN EEN KETTING .1~ ~J 
MONTAGE 

- Monteer de tussenplaat met de pakking en zet 
deze vast. 

- Borg de verzonken bout met twee centerpunter< 

- Monteer en zet vast: 
- het lager van de brandstofpomp en de pakkirg 
- de naaf van het brandstofpomptandwiel, 
- de kflttingspanner met hp.t p illatjp., 
- de nokkenas. 

- Breng de pakking van het distributiecarter op 
z'n plaats, 

- Monteer het spanblokje voor de kettinggelei
ding. 

(Zet de moeren nog niet vast) 

Krukastandwiel. 

- Er zijn 3 typen tandwielen om tijdens de fabri- ! 

_ kage een nauwkerige distributie afstelling te 
kunnen verkrijgen door de' samenstelling van d 
fabrikage toleranties van de verschillende onde 
delen. 

- Aileen de tandwielen met 1 of 3 merktekens, 
welke een meest nauwkeurige "uitlaat sluit. na 
BOP" zijn voor een reparatie bruikbaar (zie 
controle methode voor de afstelling groep 1, 
biz. 1004 ). 

- Monteer : 

- het krukastandwiel,(wanneer een van de sa-
menstellende onderdelen van de distributie 
vervangen is, moet he~ originele krukastand
wiel warden vervangen door een tandwiel 
met drie merktekensj 

- het tussentandwiel (am de distributieketting 
gemakkelijker te kunnen monteren moet de 
exentriek in de stand mini worden geplaatst) 

- het merkteken van de krukaspoelie moet 
naar beneden worden gericht, monteer gelijk 
tijdig het tandwiel van de brandstofpomp en 
de distributieketting, waarbij gelet dient te 
worden op de merktekens. 

- de koperen schakel op het merkteken IIiln 
het krukastandwiel, 

- de schakels gemerkt met een streepje op de . 
merktekens van het nokkenastandwiel en . 
van het lager van de .brandstofpomp, 

- zet het tandwiel van het lager van de brand
stofpomp voorlopig vast en monteer de 
Mecanindus kerfstift. ", 

--------------~------------------------~-" -- ---- -------
, . r 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

DISTRIBUTIE DOOR MIDDEL VAN EEN KETTING 

MONTAGE 

LAGERSTEUN VAN DE BRANDSTOFPOMP 

Nadat een van de samenstellende onder
delen van het lager vervangen is, moet de zijdeling 
se speling van het lager worden gecontroleerd : 
0,06 tot 0,94 mm. 

Om de loopeigenschappen te verbeteren, 
is de naaf van het lager gephosphateerd : 

- Spoel nooit een nieuw onderdeel af met water. 

- Olie de nieuwe naven overvloed ig alvorens deze 
te monteren. 

MONTAGE VAN EEN NOKKENASTANDWIEL 

(Ga op dezelfde wijze te werk voor de distributie 
met tandwielen (1) of met een ketting (2). 

- Verwarm het tandwiel in verhitte olie (ongev. 
250°C) . 

- Monteer achter een volgens op de nokkenas : 

- de voorste drukring, 

- de spie, 

- het tandwiel. 

- Druk het tandwiel met de pers zodanig op de 
nokkenas dat de speling van de drukring 0,05 
tot 0,15 mm bedraagt. 

l' 
'-.: ... ; 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

DISTRIBUTIE DOOR MIDDEL VAN EEN KETTING 

HET AFMONTEREN. 

- Monteer : 

- de spie van de krukaspoelie, 

- het distributiecarter, 

- het ondercarter, 

- de smeerolieleiding van het lager van de 
brandstof pomp, 

- de krukaspoelie: 
- de moer wordt geborgd met Loctite, 
- aanhaalkoppel : 21 m.kg, 

- de inspektiedeksels van de klepstoters, 

- de verstuivers of de gloeibougies. 

- Stel de brandstofpomp af. 

- Sluit de brandstofpompleidingen aan. 

- Monteer het kleppendeksel. 

- Monteer de ventilatorriem en stel deze af . 

.. I 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

DISTRIBUTIE DOOR MIDDEl VAN EEN KETTING 

AFSTELLING VAN DE KETTINGSPANNING 

Deze handelingen kunnen worden uitgevoerd bij 
een reparatie aan de cilinderkop (kleppen schuren) of bij 

de vervanging van de cilinderbussen en zuigers, wanneer 
gekonstateerd wordt dat de kleppen in aanraking komen 

met de zuigers. 

- Stel het exentriek van het tussentandwiel af door 
deze te verdraaien, tegen de draairichting van de 
motor in, zodat de 5pelin~ tusse" het 5paroblokje 
v.an de kettingspanner en het huis 0,5 tot 1 mm is 

-- Borg de bevestigingsmoer van het exentriek, aanhaal
koppel: 5 m.kg. 

- Span de kettingspanner door de zeskant sleutel naar 
rechts te draaien (draai totdat het spanblokje tegen 
de ketting aanligt.) . 

- Draai het afsluitboutje vast en borg dit. 

~------------------t--"'--.-.. --... --- ---------I 

AFSTElLiNG VAN DE UITSLAGBEGREN
ZER VAN DE DISTRIBUTIEKETTING GELEI· 
DING 

- Plaats een stalen rij op de ketting, terwijl deze 
steunt op de tandwielen van de nokkenas en 
de brandstofpomp. 

- Schuif de uitslagbegrenzer (5) tegen de ketti ng 
en zet de moeren vast. 

CONTROlE VAN DE AFSTELLING VAN DE 
DISTRIBUTIE. 

Deze handelingen moeten w')rden ver

richt na de vervanging van een van de samenstel
lende onderdelen van de distributie. 

- Monteer : de klepstoters, 

de klepstoterstangen, 

het tuimelaarmechanisme. 

- Demonteer de gloeibougies of de verstuivers 
om de compress ie weg te laten val len. 

- Stel de speling af tussen de kl eptuime:aars en 
de klep: inlaat: 0,15 mm 

uitlaat: 0,25 mm 

- Plaats tussen iedere inlaat klepstecl en tuime
laar een voelerpiaat van OAO mm en contro
leer tijdens het draaien van de motor met de 
hand, of de inlaatkleppen bij geopende stand 
niet in kontakt komen met de zu igers. 

- Wanneer dit wei het geval is moet het krukas
tandwiel met 3 merktekens vervangen worden 
door een tandwiel met 1 merkteken. 

, . 
\.~, 
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INDENOR MOTOREN XD ... XDP 011 ~1 \<LEPTUIMELAARMECHANISME 

". 

r-----~·,CL.r-----' 

, 
EVISIE VAN HET KLEPTUIMELAARMECHA

, IS~E 

Uit elkaar nemen 

- Klem de tuimelaac.as in de bankschroef bij de middel

' ste smeerolie aansluiting, 

- Demonteer de buitenste lagers en verwijder achtereen- i 

volgens : 
- de tuimel,aars. 
- de lagers en de veren. 
- de dru kringen. 

- Demonteer de centreerbout van de smeernippel en 
schuif de as bLiiten boring . 

CONTROLE 

- Controleer het oppervlak van : ' 
- het drukvlak van de tuimelaars. 
- het klepstelboutje alsmede de sChroevedraa iergleuf. 

- Meet de as diameter op de plaats, waar de tuim.elaars 
dragen: 

• III minimaal : 18.96 mm. 

- Vervang zonodig de as en de' tuimelaar; , wanneer deze 
sporen van invreting vertonen. . ' 

- Zuiver het drukvlak van de tuimelaars op met een Indi 
slijpblokje, wanneer de slijtage gering is. 

DE DRUKVLAKKEN MOGEN NOOIT AFGESLEPEN 
WORDEN. 

MONTAGE VAN HET KLEPTUIMELAARMECHANIS
ME. 
- Schuif de tuimelaar as in de nippel waarbij de smeer

oliegaten aan dezelfde kant maete n liggen als het be-
werkingsgat in de nippel. . 

- Controleer of het draadgat in de aansluitnippel van het I 
aliekanaal precies tegenover het bevestigingsgat in de 
as ligt (de schuin e kant gericht naar het borgboutje). 1 

- Monteer de borgbout van de as met een koperen ring 
onder de boutkop en zet deze vast 

-- Klem de centrale oliekanaainippel voarzichtig in de 
bankschroef. 

- Olie de as in en monteer achtereen volgens : 
- de opsluitringen (AI, de slappe veren (81) • 
. de tuimelaars (C1) • de lagersteunen (E1), de tuime

laars (C21. de veren (82) • de tuimelaars (C3). 
- de lagersteunen (E2) . de tuimelaaras (C4). 

Stel de axiale spel!ng van de buitimste tuimelaars at. 

Deze afstelling kan pas worden uitgevoerd. wanneer 

het tuimelaarmeachnisme op de cilind.erkop is gemOf"l_ 
teerd. 

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

L-________________________________________________________________ ~ ____ ._____ _______ ----



IINDENOR MOTOREN XD - XDP 

DISTRIBUTIE DOOR MIDDEL VAN TANDIIVIElEN 

TUSSEN TAr~DWIEL 

- Controleer of de drukring geen belangrijke 
slijtage vertoonf 

Zijdeiingse speiing van het tandwiel : 0,05 tot. 
_. 0,35 mm. 

" 

MONTAGE VAN HET NOKKENASTANDWIEL 

(zie groep 1, bladz. 10.02) 

AFSTELLING VAN DE DISTRIBUTIE 

Plaats de merktekens volgens de afbeelding 
hiernaast. 

OPMERKING . De merktekens van de distributie tand· 
wielen staan weer precies tegenover elkaar bij 22 omw. 
van de krukas. 

~ 1t'. j4 
i-=--'lZ.'';'';'' -.,.--.;..... ~,-----------_ __ ,_, __ ~ ... "'._"' _________________ -I 

- Monteer : 

- het distributiecarter, 

- de krukaspoelie, 

Borg de moer met Loctite. 
) .. 

Aanhaalkoppel : 21 m.kg. 
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Luchtfi lters 1251 tot 53 
brandstoffi Iters 

- onderhoud 1275 en 76 

- ontluchten van het circuit 1277 en 78 

Contro le van het toevoercircuit 1281 
, 

.. 

Bosch brandstofpompen 
i 

- uitbouwen 1301 I 
- i nbouwen en afstellen 1302 tot 08 (1) 

- afstellen van het stationaire toerental 13 11 
I - afstelling van de variabele inspuitinrichting 13 15 tot 18 

I 
DPA brandstofpompen 

I - uitbouwen 1331 
, , - inbouwen en afstellen 1332 tot 35 

- afstelling van het stationaire toerental 1336 
"'. . 

Verstuivers 1351 tot 54 
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Af te stel- Bij geheel 

len kleppen geopende 

uitlaatklep 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

TUIMElAARMECHANISME 

AFSTElLiNG VAN DE KlEPSPELING 

De motor moet koud zijn en gedurende tenmin
ste 6 uur niet gedraa id hebben. 

Inlaat: 0,15 mm 
Uitlaat: 0,25 mm 

CONTROlE VAN DE KLEPSPELING 

Uit te voeren telkens waneer de cilinderkop is 
aangehaald. 

a - Geen nastelling van de klepspeling is noadza
kelijk wanneer de speling ligt tussen : 

Inlaat: 0,15 en 0,25 mm 
Uitlaat: 0,25 en 0,35 mm. 

b - I ndien de klepspeling grater of kleiner is dan 
deze waarden (zelfs ind ien zich slechts bij 
een tuimelaar het geval is), moeten aile klep
pen opnieuw afgesteld worden. 

Draai de moeren van de stelbautjes aan met: 

1,5 m.kg. 

. 
1 



INDENOR MOTOR EN XD - XDP 

DROOGLUCHTFILTER 404 ·504 

ONDERHOUD 

l JI 
- Elke 5.000 km ( tussentijds indien noodzakelijk) reinigen van het filterelement. 

- Elke 20.000 km vervangen van het filterelement. 

Het reinigen. 

- Demonteer het filterelement 

- Spoel het filterelement uit in dieselolie. 

- Laat het uitdruipen. 

I . Dieselolie 

II . Uitdruipen. 

I I 

III 
- Dompel het filterelement in motorolie. 

- Na het uitdruipen monteren. 

III . Motorolie. 

IV· Uitdruipen. 
IV 

l ____ _ ._, __ •.. _ ..... _ _ ~~_. ~ _ _ .. _ . .;f 
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INDENOR MOTOREN XD '-. XDP 

OLi EBADLU CHTFI LTER J7 o I[ JJ 
ONDERHOUD 

Elke 5.000 km. 

- Demonteer het filterhuis. 

- Verwijder het fi lterelement. 

Reinig het filterelement door enige malen 
onder te dompelen in dieselolie. 

Laat het uitdruppelen . 

. Dieselolie. 

- Tap de vuile olie af en rein ig het filterhu is. 

- Vul het huis met motorolie : 

,/ " 3 
Tecalemit : 0,350 dm

3 
Permatic : 0,750 dm 

- Monteer het geheel. 

2 . Motorolie. 

Bij gebruik op zeer stoffige wegen moeten deze werkzaamheden ook tussentijds uitgevoerd worden . 

i 
. .J 



l[ J[ 0 INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

OLiEBAD LUCHTFILTER 404 

ONDERHOUD 

- El ke 5.000 km : reinigen van het filtere lement en verversen van de olie. 

- Elke 20.000 km : vervangen van het element. ··-···-··---.----r 
Reinigen 

- Demonteer het complete filter met deksel 
en de rubberslang. 

- Verwijder het fi lterelement. 

- Reinig het fi ltere lement door het enige malen 

in dieselolie onder te dompelen. 

- Laat het uitdruppelen. 

1 • Dieselolie. 

l-=========~.~--.. --.. ----... -.----t-----------___ --I 

- Reinig het filterhuis. 

- Vul met motorolie tot aan het niveau aange· 

geven door een groef in de omtrek. 

Inhoud van het huis : 0,250 dm3. 

- Monteer het geheel. 

Bij het ~:je bru jk op zeer stoffige wegen moeten deze werkzaamheden oak tussentijds uitgevoerd worden. 

~ ... ", . 
J",'"t-!" :t 



INOENOR MOTOREN XO - XOP Ol~ lJ BRANDSTOFFILTER - PURFLUX CP 30 OK 

Vervangen van het filterelement. 
(elke 20.000 km) 

- Draai de centrale bevestigingsbout los en neem. 
het geheel uit elkaar. 

- Monteer een filter Purflux C112. 

- Ontlucht het filter. 

ONDERHOUO 

Ontluchten (elke 2.500 km) 

- Draai de ontluchtingsschroef (1) los. 

- Beweeg de opvoerpomp (2). 

- Draai de ontluchtingsschroef (1) los wanneer 
al het water verdwenen is door het pijpje (3) 

- Draai het ontluchtingsboutje (4) 105. 

- Pomp met de hefboom (2) . 

- Draai het ontluchtingsboutje (4) weer vast zo
dra men weerstand voelt. 

Sommige wagens bestemd voor de export zijn uitgerust met een filter Purflux CP 30 ADK met 
voorverwarming door koelwater circulatie. 

De onderhoudsvoorschriften voor dit filter zijn gelijk. 

1 
I 

I 
i 
t 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

BRAI\IDSTOF FI LTER 

HET VULLEN VAN HET BRANDSTOF· 
CIRCUIT. 

- Controleer of de tank voldoende met brand· 
stof gevuld is. 

SYSTEEM BOSCH EP/VM EN EP/VA.C 

- Draai de puntschroef (1) los. 
- 8eweeg de hefboom (2) van de hand pomp 

totdat de brandstof uit het ontluchtingspijp· 
je (3) stroomt. 

- Draai de puntschroef (1) weer vast. 
- Draai de ontluchtingsschroef (4) los. 
- Beweeg de hefboom (2) van de hand pomp. 
- Draai de ontluchtingsschroef (4) weer vast 

zodra men weerstand voelt. 

Met het systeem Bosch EP/VM. 

- Draai de ontluchtingsschroef van de brand
stofpomp (5) los. 

- 8eweeg de hefboom (2) van de handpomp 
totdat de brandstof er zonder luchtbellen 
uitstroomt. 

- Draai de ontluchtingsschroef (5) weer vast. 

Met het systeem Bosch EP/VA.C 

- Zet de "stop" hefboom in de "stop" stand . 

- Beweeg de hefboom (2) van de handpomp 
van het filter ongeveer 30 tot 40 slagen. 

- Zet het kontakt aan (Iaat de stophefboom los) 

- Draai de bedieningsknop voor het "versneld 
stationair draaien" rechts om (in de richting 
van de wijzers van het uurwerk l. 

- Laat de startmotor ongeveer 10 tot 15 sec. 
draaien . 

- Gloei voor totdat het control e-Iampje aan
gaat. 

- Laat de startmotor draaien . 



l NDENOR MOTOREN XD .- XDP 

BRANDSTOFFILTER ROTO-DIESEL 

Vervanging van het filterelement 

( elke 20.000 km ) 

- Maak het geheel los door de centrale be
vestigingsbout los te draaien. 

-- Monteer een filter 7111 /296. 

- Monteer het geheel. 

- Zet de centra le bevestigingsbout vast met 
maximaal 1 m.kg. 

- Ontlucht het filter . 

ONDERHOUD. 

Ontluchten van het f ilter (elke 2.500 km) 

- Draai de ontluchtingsschroef (2) en de punt
schroef (3) los. 

- Wanneer al het water verdwenen is ka n de 
puntschroef (3) vast gedraaid worden. 

- Pomp het opvoersysteem (2) door totdat 
aile luchtbelletjes verdwenen zijn. 

- Draai tenslotte de ontluchtingsschroef (2) 
weer vast . 



INDEOOR IVOTOREN XD - XDP 

CONTROlE VAN HET TOEVOERCIRCUIT O l ~l 
Deze controle dient voornamelijk te worden uitgevoerd in de volgende gevallen: 

~ .. . . 

" -.-' ~ "" - ..,.;"-1' ,, 
. . - ' . 

.. ,-,' - . 

- , -

- onregelmatig stationair draaien en afstellen, 
- bij onvoldoende vermogen, 
- onregelmatig toerental. 

Gebruik : 

- een doorzichtige nylon slang: 
lengte 100 mm - inwendige 0 8 mm, 

- een koperen buisje: 
lengte 40 mm - uitwendige 08 mm, 

- twee slangklemmen. 

- Sluit deze hulpleiding aan op de toevoer van 
de brandstofpomp. 

laat de motor lopen en controleer het uitstromen van de brandstof door de nylon slang. 

Er mogen geen luchtbellen zichtbaar zijn bij een toerental van lager dan 3000 omw/min. (bij een 
hager toerental is de luchtbellenvorming normaal) . 

Wanneer er zich wei luchtbellen vertonen, contra leer dan: 
- de pakkingen op het filter en de pomp, 

- de aansluitingen, leidingen en slangklemmen. 



]l l~ O 
INDENOR MOTOREN XD - XDP 

BRANDSTOFFI LTER 

Installatie Rota-Diesel 

- Draai de ontluchtingsschroeven (1), (2) ,(3), 
los. 

- Maak de brandstofleidingen aan de kant van 
de verstuivers los. 

- Pomp met de opvoerpomp (4) . 

- Draai de ontluchtingsschroef (1) vast als de 
brandstof eruit stroomt. 

- Blijf pompen totdat de brandstof door de 
ontluchtingsschroef (2) stroomt. 

- Zet deze schroef vast en de pompbedienings
knop. 

- Laat de startmotor ·.iraaien bij geheel inge
trapt gaspedaal. 

- Draai de ontluchtingsschroef (3) vast zodra 
de dieselaHe er zonder luchtbellen uitstroamt. 

- Laat de startmotor draaien totdat de brand
staf uit de brandstof leidingen stroomt. 

- Sluit de brahdstofleidingen aan (aanhaalkop- ' 
pel: 3 m.kg). 

- Laat de motor lopen en controleer het geheel 
op lekkage. 

Opmerking - Deze ontluchtings methode moet 
na het vervaflgen van brandstofpomp uitgevoerd 
worden , maar het is niet noodzakelijk de brand
stofleidingen en de hydrauLische systeem te ont
luchten fla het aftappen van een gedee/te van het 
circuit. 



INDENOR MOlOREN XD - XDP 

UITBOUWEN VAN DE BRANDSTOFPOMP BOSCH EP/VM O il m 
- Maak de accuklemmen los. 

- Zet het kontaktslot in de stand "marche". 

- Maak de volgende bedieningskabels van de 
brandstofpomp los : 

_. de stapk!3be!. 

- de handgaskabel (versneld statio· 
nair draaien). 

- de gaskabel. 

- Maak de volgende aansluitingen van de brand
stofpomp los: 

- de rubberslang van het retourcircuit van de 
verstuivers. 

- de aansluitingen van de brandstof toevoer
en afvoerieidingen. 

- Verwijder aile inspuitleidingen, maar laat de 
nippels op de brandstofpomp en op de ver- . 
stuiverhouders zitten. 

- Monteer de beschermkapjes op de aansluiting
en. 

- Demonteer de achterste steun van de brand
stofpomp op het cilinderkop. 

Motor met distributie d.m.v. een ketting. 

Demonteer de twee bevestigingsbouten van de 
brandstofpomp op de lagersteun (de stelbout 
voor de vervroeging) met de sleutel8.0117 D. 

Motor met distributie d.m.v. tandwielen. 

- Demonteer de bout en de twee bevestigings
bouten van de tussenflens van de brandstof
pomp op het distributiecarter. Gebruik voor 
de onderste bout (Allen bout van 8 x 125 mm 
een zeskantsleutel van 6 mm. 

- Verwijder de pomp door deze naar het motor
blok te kantelen en te gel ijkertijd naar achte
ren te trekken. 

j 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BRANDSTOFPOMP BOSCH EPNM O il ~J 
B - GEREEDMAKEN VAN DE POMP 

- Monteer het tandwiel (distributie d.m.v. tand
wielen) of de naaf met spiebanen (distributie 
d.m.v. een ketting). 

Aanhaalkoppel : 6,5 m.kg. 

- Bij de pomp met distributie d.m.v. tandwielen 
moet de twee Allen bevestigingsoouten van de 
brandstofpomp op de tussen:flens ongeveer in 
het midden van de flens-gaten zitten. 

- Monteer de steunschroef (1) van het gereed
schap 6.0168 (EFEP 401) met de koperen 
onderlegring. 

- Monteer de tastpen van het meetgereedschap 
onder spanning in het pomphuis. 

D = 20 mm 

- Zet het gereedschap vast op de steunschroef 
(1) (met een inbussleutel van 3 mm). 

, 

- Plaats het meetklokj. 8.0117 Aop d. st.un. ;~ 
- Controleer of de tasthefboom en het meet-

klokje vrij kunnen bewegen. 
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INDENOR MOTOREN XD· ·- XDP 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BRANDSTOFPOMP 80S0 
EP/VM 

VOORAFGAANDE HANDEL1NGEN 

A - HET GEREEDMAKEN VAN DE MOTOR. 

- Kantel de tuimelaar van de uitlaatklep no. 4 
weg, zonder deze te ontstellen door als voigt 
te werk te gaan : 

- draai de motor totdat de uitlaatklep van de 
1e cilinder juist opent 

- druk de kiepveer van de uitlaatklep no. 4 
samen met het gereedschap 8.0105 V, 

- schuif de tui melaar naar achteren met het 
drukstuk naar boven gericht. 

OPME RKING - Trek de stoterstang niet omhoog 

- Zet de kleppen van de 1e cilinder op tuimelen. 

- Demonteer de twee klepspietjes, de klepscho
tel en de klepveren van de 4e uitlaatklep. 

I _ Controleer of de klep soepel i ~ de geleider 
schuift en laat deze op de zuiger rusten. 

- Demonteer de verbindingsstrip van de gloei
bougies en de gloeibougies van de 3e en 4e 
ci linder. 

t----------- --------.. --··- ----+---- ------- --- ----I 

80110 G1 

8 1504 

- Schroef op het voo rste bevestigings tape ind 
van het kleppendeksel : 
- de steun (G1) van het gereedschap 8.0110 G 

V, 
- de steunen (A 1) en (A2) van het gereedschap 

8.0504 Z, 

-' het meetklokje 8.1504 met de taststift op de 
klepsteel. 

- Zet de schaal van het meetklokje op nul als de 
zuiger in het B.D.P. staat. 

- Draai de krukas in tegengestelde richting tot 
dat de wijzer van het meetk lokje 4 omwente
lingen heeft gemaakt. 

- Draai de krukas in de draaLrichting totdat de 
4e zuiger correspondeert met een afstelwaar
de van de brandstofpomp: 

EPNM A R5-7-8: 1,40 mm voor B.D.P. 

EPIVM ARlO -12 1,46 mm voor B.D.P . 

EPNA CR 173 : 0,51 mm voor B.D.P. 

'. 

r 
\ .... 



INDENOR MOTOR EN XD -- XDP o 1J ~J MONTAGE EN AFSTELlING VAN DE BRANDSTOFPOMP BOSCH EP/VA.C 

VOORBEREIDING VAN DE POMP 

- Verwijder de accumulator van de variabele 
inspu iti nrichti ng 

.~------"-.------------f----------:-----------4 

- Draai de aandrijfas zodanig dat de distributie
groef van de pompplunjer zich tegenover de 
persaansluiting gemerkt B bevindt. 

- Monteer de steun van het meetklokje 8.0117 P 
op de pomp. 

- Monteer het meetklokje met de verlengde 
taststift. 

.1 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BRANDSTOFPOMP BOSCH EPNM 

Motor met distributie d.m.v. een ketting 

- Plaats de dubbele tand van het tandwiel in 
een lijn met de aansluitnippel no. 4. 

t-------------- - -------.---.. -.- -.~--- .... --.--- --- --------I 

Motor met distributie d.m.v. tandwielen 

- Plaats het merkteken van het aandrijftandwiel 
in een lijn met de aansluitnippel no. 1 gemerkt 
D. 

- Zet het meetklokje op nul in het O.D.P. 
(Onderste Dode Punt) . 

- Draai het aandrijftandwiel een beetje heen en 
weer in het O.D.P. : de wijzer van het meet
klokje moet op nul blijven. 

- Draai het tandwiel in de draairichting tot op 
het moment waarop de wijzer van het klokje 
aangeeft dat de plunjer omhoog komt (ongev. 
0,02 mm). 



INDENOR MOTOREN XD - XDP OIJ ~] MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP 

Type van de pomp 

BOSCH EP/VM AR5 - AR7 
BOSCH EP/VM ARB 
BOSCH EP/VM ARlO - AR12 
BOSCH EP/v~ CR 173 

D - EINDCONTROLE VAN DE AFSTELLING 

a) - Controleer de aanwijzing van het meetklok
je in het B.D.P. (bovenste dode punt van de 
motor) (de wijzer op nul). 

b) - Draai de krukas tegen de draairichting in, 
totdat de wijzer van het meetklokje "op de 
motor" 7 omwentelingen gemaakt heeft. 

Kiji< bij de laatste omwemeiing naar de wij
zer van het klokje "op de pomp", deze 
moet dan het O.D.P. van de brandstofpomp 
aangeven. 

c) - Controleer de aanwijzing van het meetklok
je "op de pomp" in het O.D.P . van de pom 

d) - Draai de krukas in de draairichting en con
troleer of de stand van de zuiger en het om
hoog komen van de pomp overeenstemt 
met de afstelling van het type brandstof
pomp. 

e) - Indien nodig, moet de afstelling gewijzigd 
worden . 

van de zuiger voor 

het B.D.P. 
Lichthoogte van de pompp!un

jeI. 

1,40mm 
1,40mm 
1,46 mm 

51 mm 

0,38 mm 
0,55 mm 
0,55 mm 
0,65 mm 

- Zet de zuiger in het B.D.P. en verwijder de 
afstelgereedschappen . 

- Monteer de accumulator van de variabele 
inspuitinrichting (brandstofpomp EP/V A.C) 
monteer twee nieuwe pakkingringen, aan
haalkoppel : 5 m.kg. 

- Monteer de klepveren, de bovenste klepscho
te l en de klepspietjes met behulp van het ge
reedschap 8.0105 Y. 

- Draai de krukas in tegengestelde richting, t ot
dat de uit laatklep van de 1 e cilinder gaat ope
nen. (vooropening uitlaatklep) 

- Breng de kleptuimelaar op z'n plaats met het 
gereedschap 8 .0105 Y. 

- Bevestig de achterste steun van de brandstof
pomp op het motorblok. 

L _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ ____ _ _ _ __ -- -- -- --



IN DENOR MOTOREN XD - XDP 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP 

C - MONTAGE OP DE MOTOR 

- Breng de brandstofpomp voorzien van een 
nieuwe pakking en het gereedschap 6.0168 
op z'n plaats. 

- Breng de pomp zodanig op z'n plaats : 

- dat de dubbele tand van het tandwiel in de 
naaf opening valt (distributie d.m.v. een ket
ting), 

- door de pomp iets van de motor af te draai
en (d istributie d.m.v. tandwielen) . 

- Stel de hoogte van de pomp af d.m.v. de sleuf
gaten : 

- EPNM AR5 en AR7 : 0,38 mm 
- EPNM AR -A R10-AR120,55 mm 
- EPNA CR173 : 0,65 mm. 

- Zet de bevestigingsbouten van de f lens vast. 

In deze stand : 

- Trek de taststift va n het meetklokje ongeveer 
4 mm terug en laat deze dan op de aanslag 
te ru gva llen. 

Wanneer de hierboven beschreven waarden fliet 
veranderd is: 

- Draai de pomp en de tussenflens los (2 inbus
bouten); gebru ik het verlel1gstu k 8.0"117 D. 

- Kantel de pomp om z'n as, teneinde de vollJen· 
de waarden op het meetk lakje af te lezen l1a 
het O.D.P. : 
0,38 mm (EPNM A R5 en AR7) 
0,55 mm (EPNM A R8-AR10-AR12) 
0,65 mm (EPNA CR173) . 

OPME R KING - Als bij motoren met distributie d. In. v. 
tandwielen de sleufgaten van de flensbouten niet vol
doende ruimte bieden om het op de pomp bevestigde 
meetklokje de aangegeven lichthoogte If' verkriiqen, 
moet de pomp weer vast gezet worden met de bOllten in 
het midden van de flensgaten en aile afstellingshandeling
en weer opnieuw worden uitgevoerd,' de distributie 7al 
dan een tand verkeerd staan. 

- Na het vastzetien van de twee ;nbusbouten moet ge
controleerd worden of de afste/ling nie! veranderd is. 

! 

I 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

AFSTELUNG VAN HEX S1:AI IONAI RE. TO.ERENT 

- Gebruik de Jaeger toerenteller no. 42.839 met 
de meetschijf 87.645. 

De door de naald op de wijzerp laat aangege-
: ven waarde, moet door twee gedeeld worden om 

het toerental te bepalen. 

- Motor op bedrijfstemperatuur (820 C.). 

- Maak de gaskabel los. 

- Draai de kontra-moer los en schroef het aanslag 
boutje (1) voor "versneld stationair draaien" 
enige slagen in . 

Draai de dopmoer (2) los, terwijl de afstelas 
(3) vastgehouden wordt met een steeksleutel 
van 7 mm. 

- Stel het stationa ire toerental af door de afstel
as (3) te verdraaien. 

Toerental : 730 omw./min . (504 - J7) 
650 omw./min. (404) 

- Druk de toerenteller, voorzien van de meet
schijf op de ventilatorriem, rechts van de water 
pomp. 

- Rege l het toerental door de afstelas (3) te ver
draaien . 

- Houdt de as vast, terwijl de dopmoer (2) vast
gedraaid wordt. 

- Controleer opnieuw het toerental. 

- Schroef het stelboutje (1) voor het "versneld 
stationair draaien" uit totdat het toerentol van 
de motor toeneemt. 

- Draai het stelboutje vervolgens 1/4 slag in en 
zet de kontramoer * vast. 

- Bevestig de gaskabel en zorg ervoor dat de pe
daalslag overeen komt met de volledige slag 
van de hefboom (4). 

- Zet de handgaskabe l vast door het kabelklem
metje tegen het schuifstukje vast te zetten als 
de handgasknop op het dashbord in de mini
mum stand staat. 

OPMER KING - Stet het stationaire toerentat nooit af d.m. 

v. het aanstagboutje voor "versnetd sta tionair draaien" . 

• Er moet altijd een beetje "dode slag" zijn va n ongeveer 1 mm 
voordat de motor ~an normaal stationair draaien op toeren be
gi nt te komen. 

L ___________ _ _ ___ _ _ _ __ _____ _ _ _ __ -- -- ----



IJ ~~ 0 INDENOR MOTOREN XD - XDP 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP 

- Controleer de klepspeling en stel deze eventu
eel bii (bij koude motor) : 

Inlaat - 0,15 mm 

Uitlaat - 0,25 mm 

- Monteer en sluit de accessoires weer aan. 

E - AANSLUITEN EN AFSTELLEN VAN DE 
BEDIENINGSKABELS 

- Sluit aan : 

- de stopkabel met voldoende speling om de 
vergrendeling van de bediening in de stop
stand te verzekeren, 

- de gaskabel, 

- de kabel voor "versneld stationair draaien" 

F - ONTLUCHTEN VAN HET CIRCUIT 

Zie groep 1 bladz. 12 77 en 12 78. 

( 

l' 
" 



INOENOR MOTOREN XO - XOP 

BOSCH BRANDSTOFPOMP EP/VM 
AFSTELLING VAN DE VARIABELE INSPUITINRICHTING III ~ 

Motor op bedrijfstemperatuur. 

- Oraai de bedieningsknop voor "versneld statio
nair draaien" in de stand "mini". 

- Maak het verbindingsstangetje los. 

- Oruk de hefboom van de accumulator in de 
richting van de pijl om het systeem geheel te 
openen. (minimaal toerental van de motor). 

- 5tel het stationaire toerental als voigt af : 

- een toerental van ongeveer 730 omw/min, 

- een spel ing van de regelhefboom van 2 mm: 

- Oruk de hefboom langzaam in de richting van 
de pijl tegen de afsluitaanslag (punt a) . 

- Oit punt (a) is waarneembaar door: 

- een geringe verhoging van het toerenta l, 

- een belangri jke toeneming van het diesel ge
lu id. 

f 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

BOSCH BRANDSTOFPOMP EPNM nll AFSTELLING VAN DE V ING 

1 - Aanslag voor het stationair draaien (afstel-
ling van het stationaire toerental) . 

2 - Gashefboom. 

3 - Verbindingsstangetje. 

4 - Kontra moeren van het stangetje. 

5 - Regelstangetje. 

6 - Accumulator (buffer) van de variabele in
spuitinrichting. 

7 - Hefboom van de accumulator (buffer) 

8 - Stophefboom. 

Motor op bedrijfstemperatuur 

- Zet de bedieningsknop voor het "versneld 
stationair draaien" in de stand "mini". 

- Draai de kontra-moeren los. 

- Maak het stangetje aan de kant van de accu
mulator los. 

- Zet de accumulator geheel open door de hef
boom in de stand (a) te plaatsen (dieselgeluid 
bij minimum motortoerental). 

- Stel het stationaire toerental af op 730 omw/ 
min . door de aanslag stelschroef te verdraaien. 

____________ ...-1 



lJa 8 INDENOR MOTOREN XD - XDP 

BOSCH BRANDSTOFPOMP EP/VM 

AFSTELLING VAN DE VARIABELE II\JSPUITINRICHTING 

- Verstel de lengte van het verbindingsstangetje 
zodat het afsluitpunt (a) van de inrichting on
geveer 1 mn1 van de aansliJg kornt W iiggen·. 

GEVOLGEN VAN EEN VERI<EERDE AFSTELLING 

Stangetje te lang 

Wanneer de regelbediening tegen de aanslag komt, wordt de accumulator (buffer) niet in 
werking gesteld. 

De variabele inspuitinrichting kan dan ook niet in werking gebracht worden, zodat de voor
delen van een geruislozer lopen van de motor verloren gaat. 

Stangetje te kort 

Nadat de regelhefboom 2 mm van de aanslag verwijderd is, gaat het toerental van de motor 
oplopen en wanneer het stangetje te kort is blijft de accumulator (buffer) nog aangesloten. 

De aldus verkregen inspuiting zal geen voldoende vermogen kunnen leveren, zodat deze 
verkeerde afstelling zal resulte ren in : 

- Slecht trekken ( de motor levert geen vermogen) . 

- Belangrijke rookvorming in de u itlaat. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP o lJ II UITBOUWEN VAN DE BRANOSTOFPOMP OPA 

- Plaats de spatbordhoezen . 

- Maak de accuklemmen en de accu houder los. 

- Zet het kontakts/ot in de "rijstand". 

- Maak de vo/gende bed ieni ngskabels van de 
brandstofpomp los: 

- de stopkabel, 

- de handgaskabel (versne/d stat. 
draaien), 

- de gaskabel. 

- Maak de volgende aansluitingen van de brand
stofpomp los : 

- de rubberslang van het retourcircu it van 
de verstuivers. 

- de aansluitingen van de brandstoftoevoer- en 
afvoerleidingen. 

- Verwijder aile inspuitleidingen en laat de nip
pels op de brandstofpomp en op de verstui
verhouders zitten. 

- Monteer de beschermkapjes op de aansluiting
en 

- Verwijder de oliepei!stok. 

- Demonteer de achterste steun van de brand
stofpomp. 

- Demonteer de bout en de 2 bevestigingsbou
ten van de tussenflens van de brandstofpomp 
op het distributiecarter. 

- Verwijder de pomp door deze naar hat motor· 
blok te kantelen en te gelijkertijd naar achte
ren te trekken. 

I 
________ -- .~._ •. _ ._.~. ___ .-J 



J 1~ 0 INDENOR MOTOREN XD - XDP 
BOSCH BRANDSTOFPOMP EP/VAC 

AFSTELLING VAN DE VARIABELE INSPUITINRICHTING 

- Verplaats de accumulator-hefboom naar het 
punt (b) (begin van het afsluiten van de !accu
mulator: toeneming van het dieselgeluid en 
het motortoerental). 

- Maak het verbindingsstangetje vast en stel de 
lengte af in de stand (b). 

- Merk een van de zes platte kanten van het 
regelstangetje. 

l-------.------.-------------------+--------- ----.------l 

- Draai het regelstangetje aen slag los zodat het , 
verbindingsstangetje ongeveer 2inm korter 
wordt. 

- Houdt het regelstangetje op zijn plaats en ' 
zet 2 kontramoeren vast. 

---.-------... -----____________ ..1-_ ___ _____ _ 

I 
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MONTAG E EN AFSTEL LI NG VAN DE BRANDSTOFPOMP DPA • JJJ 

B - GEREEDMAKEN VAN DE POMP 

De complete pomp voorzien van : 

- de tussenflens (controleer of de 3 bevestigings
bouten van de brandstofpomp op de tussen
flens ongeveer in het midden van de sleufga
ten zittenl. 

- het aandrijftandwiel, waarvan de moeren aange 
gehaald zijn met 2 m.kg en geborgd_ 

, 

- Verwijder het inspektiedeksel (1) . 

- Zet de groef (2) van de aandrijfmof tegenover 
de geleiding (3) van de taststift van het afstel-~ . 
gereedschap. 

- Monteer het afstelgereedschap : 

4 - 8 .0117 F meetklokje 
5 - 8.0117 G haakse steun 
6 - 8.0117 H taststift ~ .:-,::~' 

7 - 8.0117 J sleutel voof: de spelingop
heffing 

8 - 8.0117 K kartelbouten (2) 
9 - 8.0117 L bevestigingsbout vofr het 

meetklokje. 

- Contro leer of de tastpen (6) en de wi jze r van 
het meetklokje vrij kunnen bewegen. 

- Breng de afstelgroef tegenover de taststift 
door de pomp in de normale draairichting 
te draaien. 

De maximale indrukdiepte van de tast
stift wordt aangegeven door het meetkJokje . 

. __________ ~~,~,~,_ J 
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INDENOR MOTREN XD -- XDP 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BRANDSTOFPOMP DPA 

VOORAFGAANDE HANDELINGEN 

A - HET GEREEDMAKEN VAN DE MOTOR 

- Kantel de tuimelaar van de uitlaatklep 4 weg 
zander deze te ontstellen; door als voigt te 
werk te gaan : 

- draai de krukas totdat de uitlaatklep van de 
19 c1linder juist opent, 

- druk de veren van de uitlaatklep 4 samen met 
het greedschap 8.0105 Y, 

- schuif de tuimelaar naar achteren met het 
drukstuk naar boven gericht. 

OPMERKING - Trek de klepstoterstang niet 
omhoog. 

- Draai de krukas, totdat de kleppen van de 
1e cilinder op tuimelen staan. 

- Demonteer de 2 klepspietjes de klepveer
schotel en de klepveren van de 4e uitlaatklep. 

- Controleer of de klep soepel in de geleider 
schuift en laat deze op de zuiger rusten. 

- Demonteer de verbindingsstrip van de gloei
bougies en de gloeibougies van de 3e en 4e 
cilinder. 

- Schroef op het voorste bevestigingstapeind 
van het kleppendeksel : 

- de steun (G1) van het gereedschap 8 .0110. 
GY, 

- steunen (A 1) en (A2) van het gereedschap 
8.0504 Z, 

c flet meetklokje 8.1504 met de tastpen tegen 
de klepsteel. 

- Zet de schaal van het meetklokje op 0 in het 
B.D.P. van de zuiger. 

- Draai de krukas in tegengestelde richting tot· 
dat de wijzer van het meetklokje 4 omw. 
heeft gemaakt. 

- Draai de krukas in de draairichting, totdat de 
zuiger voor het B.D.P. van de zuiger staat, 
overeenkomende met een afstelwaarde van de 
brandstofpomp : 
Rata·Diesel XD·XDP 88 : 3,34 mm 
Rota-Diesel XDP 90 : 4,91 mm 

r 
I 
''\0, 

/ 



INDENOR MOTOR EN XD - XDP 

IVIONTAGE EN AFSTELlING VAN DE BRANDSTOFPOMP DPA o lJJ) 
- Controleer de afstelling van de kleppen aileen 

wanneer de motor koud is, of tenminste 6 uur 
heeft stilgestaan. 

INLAAT : 0,15 mm 
UITLAAT :. 0,25 mm. 

- Nlvnteer het klcppendekse!. 

- Sluit de brandstofleidingen aan . 

- Monteer de accusteun en de accu. 

E - AANSLUITEN EN AFSTELLEN VAN DE 
BEDIENINGSKABELS 

- Stopkabel : 
- zet de kabelklem vast en laat hierbij een spe-

ling van 1 tot 2 mm, 
" 

- controleer de vergrendeling van de kabel . 

- Gaskabel : 
- controleer de maximum uitslag van de hef-

boom. 

- Handgaskabel (versneld stat.draaien) : 
- draai de knop van de handgaskabel geheel 

terug en geef deze hierna 2 standen spel ing, 

- zet de kabelklem op het einde vast. 

1 

J 



lJ J~ 0 INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

MONTAGE EN AFSTElLiNG VAN DE BRANDSTOFPOMP DPA 

C - MONTAGE OP DE MOTOR 
- Breng de brandstofpomp, voorz(en van een nleuwe 

pakking en het afstelgereedschap aan op de motor 
waarbij de pomp naar het motorblok is gekanteld. 

- Duw de pomp op z'n plaats door deze een beetje 

van de motor af te draaien om de tandwielen in
e lkaar te schuiven. 

- Draai de bevestigingsbouten van de tussenflens op 
het distributiecarter vast. 

OPMER KI NG - Op de J7, wordt het afstelgereedschap 
gemontevrd rladat de pOlnp op de motor geplaatst.is. 

- Maak de pomp los van de tussenflens. 

- Draai de pomp een beetje naar buiten. 

- Breng het gereedschap voor de spelingsopheffing 
(7) op z'n plaats. 

- Draai de pomp zover door totdat de maximale in. 

drukdiepte van de taststift door het meetklokje 
wordt aangegeven. 

- Zet de pomp vast en monteer de achte rste steun. 

D - CONTROlE VAN DE AFSTElLlNG 

a) - Plaats de zuiger van de 4e cilinder in het 
B.D.P. (de wijzer op nul). 

b) - Draai de krukas in tegenover.qestelde rich
ting totdat de wijzer van het meetklokje 7 
omwentellngen heeft gemaakt. 

c} - Draai ,Ie krukas in de draairichting totdat dt' 
indruk diepte van de tast-stift maximaal is. 

d) - In deze stand moet het meetklokje op de 
motor een zuiger~tand van de 4e cilinder 
aanwijzen van : 

3,34± 0,15 mm voor B.D.P. (XD!XDP 88) 
4,91 j- 0, 15 mm voor B.D.P. (XDP 90). 

e)- Wijzig de afstelling indien nodig. 

- Plaats de zuiger in het B.D.P. en demonteer : 

. het meetklokje en de steunen , 

. de taststift. 

- Monteer de klepve ren, de bovenste klepscho· 
tel en de klepspietjes van de klep met behulp 
van het gereedschap 8.0105 Z. 

- Draai de krukas in tegenover gestelde richting 
totdat de uitlaatklep van de 1e cilinder opent 
(vooropening uitlaatklep) 

- Breng de kleptuimelaar op z'n plaats met be
hulp van het gereedschap 8.0105 Z. 

- Monteer het inspektiedeksel van de brandstof· 
pomp. 

c 

l 



INDENORMOTOREN XD - XDP 

VERSTUIVERS 

Uitrusting 

(
Ar 5· AR 7 
AR8 (XDP 4000 omw/m. 

Bosch (EP/VM) AR8 (XD 4500 omw./m. 

lAR10 - AR12 

Bosch (EP/VA.C) 

• XDP 88 j
' T XD 88 

Roto·Dlesel XDP 90 

KENMERKEN 
Verstuivers 

ON OSD 210 

ON OSD 189 

DN OSO 189 
ON OSO 189 

DN OSO 230 

RON 12 SO 6236 } 
RON 12506517 
RON 6577 

o JJI 

Verstuiverhouders I nspuitotuk 

KB 35 SO 535/4 

KB 35 S 545/4 115 ! 5 kg/cm2 

KB 355 565/4 
KB 355 545/4 

KB 35 S 593/4 120 ± 5 kg/cm2 

140~ 5 kg/cm2 

RKB35S5118 130-: 5 kg/cm2 

115-±- 5 kg/cm2 

BELANGRIJK - Het mOf1teren van een verstuiver of een verstuiverhouder, die niet overeen komt met het pomp type, 
waarbij ze behoren, zal een abnormaal hoag brandstofverbruik en een sterke rookvorming in de uitlaat veroorzaken, 
waarbij een spoed ige slijtage van de vertuiver en zelfs van de motor een gevolg ken zijn . 

ONTROLE VAN DE INSPUITING 

pparaat : P.M. type 22.41.01.0002 
of Bosch ref. 068.1143.013 

oorzien van een leiding met op het uiteinde een 
Ermeto-koppeling. 

oorzorgsmaatregelen 

Alvorens de gecontroleerde verstuiver losge
maakt wordt, moet de kraan (2) dicht gedraaid 
worden am de manometer af te sluiten. 
Wanneer de verstuiverhouder losgemaakt is, 
wordt de kraan (2) geleidelijk geopend zodat 
de naald van de manometer langzaam zal terug 
val/en tegen de aanslag. 
ledere vorse terugstoot kan de manometer ont
stellen. 
Controleer periodiek de juiste aanwijzingen 
van de manometer met ~hulp van een geijkte 
verstuiver op 120 kg/cm (bars). 

DEMONTAGE VAN EEN VERSTUIVERHOUDER 

- Maak de accu-aansluiting los. 
Reinig de bovenzijde van de cilinderkop 

- Demonteer de inspuitleiding. 
Maak de retourleiding los. 
Demonteer de klem van de verstuiverhouder 
met de afdichtingsring. 

OPME R KI NG - Monteer nooit een verstuiver
~ouder alvorens de verstuiver op het apparaat 
econtroleerd is. 



JJ~ O INDENOR MOTOREN XD _. XDP 

MONTAGE Ef\J AFSTELLING VAN DE BRANDSTOFPOMP DPA 

G - AFSTELLING VAN HET STATIONAIRE 
TOERENTAL EN HET STELBOUTJE 
VAN HET STAT.TOERENTAL. 

- Draai de kontra-moer (2) en het stelboutje va 
het stationaire toerental (1), welke 13 tot 14 
mm uit het huis van de regulateur uitsteekt, 
los. 

- Draai de kontra-moer (3) los bij warme motor 
(70 tot SOcCi en bij geheel teruggedraaide 
handgasknop. 

- Regel de aanslagschroef (4) om een toerental 
te verkrijgen van: 

730 omw./min.(bij J7) 
650 omw./min. (404 en 504). 

- Ontspan zonodig de gaskabel er> controleer 
of de hefboom op de aanslag terug komt. 

- Zet de kontra-moer (3) vast terwijl de aanslag 
moer (4) vast gehouden wordt. 

- Draai de bout voor het stationaire toerental 
(1) aan, totdat het stationai re toerental 50 
omw/min. toegenomen is, waarna een slag 
teruggedraaid wordt. 

- Houdt de stelbout in deze stand vast en draai 
de kontra-moer (2) vast. 

- Geef volgas en laat de gashefboom los: 

de motor mag niet afslaan. 

- Herhaal dit enige malen. 

- Controleer of het stationaire toerental nfet 
vera.ndert 

- I ndien de motor afslaat, rooet de stelschroef 
(1) een kvvart slag aangedraaid worden. 



INDENOR MOTOREN XD ~- XDP 

VERSTUIVERS 

CONTROLE OP DE WERKING VAN DE VER
STUIVER 

Vorm van de straal : de kraan van de manometer 
gesloten. 
- De pomphefboom moet snel bewogen worden: 

4 tot 6 slagen per seconde, een dikke, grot ver
stoven en onregelmatig verdeelde straal door 
de verstuiver wijst op een foutieve verstuiving. 

- Bij deze snelle verstuiving moet de straat zui
ver en fijn verstoven zijn in de vorm van een 
smalle konus, zonder bijstralen. 

Geluid tijdens de werking 

- De verstuiver met een vernauwde verstuiver
naald wordt gekenmerkt door een "snurkend" 
geluid. 

- De controle van het gesnurk is slechts mogelijk 
bij een snelheid van 1 tot 2 slagen van de hef
boom per seconde. Bij sneller pompen ver
dwijnt het geluid. 

- Het snurkende geluid is een teken van de goe
de werking van de verstuiver. 

LEKKAGE 

- Laat de druk op de manometer oplopen tot 
20 kg/cm2 (of bars) onder een openingsdruk 
gedurende 10 seconden. 

- Er mag nu geen enkele druppel uit de verstui -· 
ver vallen. 

DEMONTAGE VAN DE VERSTUIVERHOU
DER EN DE VERSTUIVER 

- Maak aile onderdelen zorgvuldig schoon. 

- Dompel de gedemonteerde onderdelen meteen 
in de dieselolie. 

- Span de verstuiverhouder in de bankschroet, 
voorzien van loden spanplaten. 

- Demonteer in deze volgorde : 1-2-3-4-5-6-7-: 

1 - Dopmoer 
2 - Stelplaatjes 
3 - Spanveer 
4 - Stater 
5 - Verstuivermoer 
6 - Verstu ivernaaldhouder 
7 - Kop van de verstuivernaald. 

- Laat verstuivernaald niet vallen, deze is dan 
niet meer te gebruiken. 



lJJ[ 0 
Uitrusting Bosch EP!VM 

Uitrusting Roto-Diesel Licence CAY 

INDENOR IVIOTOREN XD - XDP 

VERSTUIVERS 

Verstuiver houder en verstuiver. 

1 - Verstuiverhouder 
2 - Dopmoer 
3 - Verstuiverhouder Bosch: stelplaatjes 

verstuiverhouder Rota-Diesel - stelbout 
4 - Sp<lnvep.r 
5 - Stoterstang 
6 - Verstuivernaald 
7 - Kop van de verstuivernaald 
8 - Verstuiver 
9 - Verstuivermoer 

10 - B randstoftoevoerkanaal 
11 - Brandstofretourkanaal. 

De verstuiving vinat plaats door het oplich· 
ten van de verstuivernaald (6) doordat de druk 
van de brandstof in het toevoerkanaal (10) een 
hogere waarde heeft dan de spanning van de 
veer (4) . 

De beweging van de kop (7) in de verstui
vernaald voorkomt vervuiling van de op~ning, 
waardoor de verstuiver automatisch wordt 
schoongehouden. 

CONTROLE VAN DE OPENINGSDRUK 

- Kraan van de manometer gesloten: beweeg 
enige malen de hefboom van de pomp 

om de te controleren verstuiver door te spoe
len. 

- Open de kraan van de manometer: druk op de 
hefboom en laat de druk oplopen, totdat de 
verstu iver zich opent 

- Wanneer de druk lager is dan: 

a) Bosch verstuiverhouder 

Demonteer de verstuiverhouder en breng een 
dikker stelplaatje aan tussen de veer en de dop; 
moer. 

Een dikte van 0,10 mm geeft een drukverschil 
van ongeveer 5 kg/cm2. 

b) Verstuiverhouder Rota-Diesel 

Draai de dopmoer los. 
Verander de spanning met een schroevedraai
er, die men door de boring van de retourle i_ 
ding steekt. 
Draai de dopmoer weer aan. 

",0' 
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INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

CONTROLE VAN DE V ERSTUIVERS 

HET SCHOONMAKEN VAN DE VERSTUIVER 

- Reinig de ve rstuivernaaldhouder en de verstu i
vernaald in gefi Itreerde dieselolie . 

- Ontkool de ve rstuiverhouder met een houten 
spate I 

- Gebrui k geen metalen voorwerpen, schuurpa
pier of dceken_ 

- Slijp nooit een verstuivernaald in op z'n zitting 
- Maak elke verstuiver apart schoon, om het ver-

wisse len van de onderdelen te voorkomen. 
- De verstuivernaald moet vrij kunnen bewegen 

en door z'n eigen gewicht in de houder zakken 

MONTAGE VAN DE VERSTUIVER EN VER
STUIVERHOUDER. 

- Spoe l de nieuwe verstuivers uit in dieselolie. 
- Dompel de onderdelen voor de montage altijd 

in dieselolie. 
- Contfoleer of qe verstuivernaa ld kan bewegen. 
- Plaats de nailld in de houder, de verstuiver op 

qeverstuivefhouder en haal de bevestigingSler 
moer aan. (dopsleutel 8.0 11 At!) 

- Aanhaal koppel van de verstuivermoer 6,5 m.lq:J 
- Schut de verstuiver in vertikale stand heen en 

weer. 
- Ais de naald goed vrij is, moet deze hoorbaar 

kunnen bewegen. 
- Monteer de stoter, de spanveer, de ste lplaat 

of de stelplaatjes. 
- Haa l de dopmoer (1) aan met een nieuwe kope. 

renring met 3 m.kg. 
- Controleer de druk. 

MONTAGE V AN DE VERSTU IVERHOUDER 

- Vervang de koperen 'afdicht ingsring ond.no: 
1981 .05. 

- Breng de klem ap de verstuiverhouder aan 
zander deze vast te zetten. 

- Draa i de aansluitingen van de brandstofleiding. 
op de pomp met de hand vast, daarna op de 
verstuiverhouders om de uiteinden van de le i
dingen te centreren . 

- Haa l de aansluitingen matig aan, maximaal 2,5 
m.kg.eerst de leidingen op de pomp, daarna 
op de verstuiverhouder. 

- Zet beide moeren van de klem aan met 2 m.kg 
- Slui t de retourleiding aan. 
OPM.- In het geval van lekkage bij een aanslui
ring, niet verder aandraaien. Draai de aansluiting 
wei los en haa! daarna opnieu w weer aan. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

OLIECIRCULATIE 

MOTOR XD 88 



Carterinhoud : 

INDENOR MOTOREN XD --. XDP 

OLIECIRCULATIE 

MOTOREN XDP 88 - 90 

- 4 Itr. of dm3tot oktober 1969. 

- 5 Itr. of dm3 vanaf november 1969. 



Carterinhoud 5 Itr of dm3. 

INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

OLiECIRCUlATIE 

MOTOR XD 90 



INDENOR MOTOREN XD _. XDP 

eONTROLE VAN DE OLIEDR UK 

De aangegeven waarden voor de drukken in dit handboek zijn geldig voor een constante olietempera·· 
tuur van ongeveer 900 e. 

Vanaf de motor in koude toestand kan deze temperatuur als voigt worden verkregen : 

- de temperatuur laten oplopen tot een vast punt, bij een toerental van ongeveer 3000 omw/ min, 

- na het inschakelen van de ventilator, moet de motor op hetzelfde toerental ongeveer 5 minuten 
extra draaien . 

TE GEBRUIKEN GEREEDSeHAP 

8.1503 - Gereedschapskistje voor de controle 
van drukken en onderdrukken. 

Dit kistje omvat : 

- de manometer (A). 

- de slang (B) 

- de aansluiting (e). 

- Demonteer het manocontact van de oliedru k 
en monteer daarvoor in de plaats de aanslui t· 
nippel (e). 

--------------------------------------------------------------- ---- -----



INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

OLiEPOMP o I~ JI 
MONTAGE EN AFSTELLING 

- Schuif de pomp in het cilinderblok en zorg 
er voor, dat : 

het conische gat van het pomphuis samen valt 
met het schroefdraadgat in het motorblok. 

- Monteer de conische bout en zet de contra
maer met de koperen ring vast. 

- Manteer de afsluitdop zonder ring. 

- Zet deze stop met de hand vast. 

- Meet met behulp van voelermaatjes de speling 
op tussen de afsluitstop en het motorblok 
in de uitsparing die hiervoor is aangebracht . 

- Breng bij de opgemeten speling een extra vul
plaatje aan van 0,05 tot 0,10 mm teneinde de 
juiste speling te verkrijgen . 

- De vulplaten hebben vier verschillende dikten: 

37 x 44 x 0,1 
37 x 44 x 0,2 
37 x 44 x 0,5 
37 x 44 x 1 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

CONTROlE VAN DE OliEDRUK 

- Monteer de manometer en de slang. 

De waarden van de oliedrukken. 

Bij stationair draaien : ',5 bar (minimum) 

Bij 2000 omw/min. : 2,6 tot 3,6 bars. 

Bij 4000 omw/min. : 2,9 tot 4 bars. 

J 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

WATERPOMP 
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TE GEBRUIKEN GEREEDSCHAP 

8.0107 Y 

Gereetischapskistje voor de wa terpomp 

A Y - Spanplaten van de poelie 

8 - Trekker voor de schoep 

C - Trekker voor de AD seal. 

Deze gereedschappen kunnen in de werkplaats 
vervaardigd worden. 

0.0107 

Aanvullend gereedschap voor het ge reedschaps
kistje 8.0107 Y van de waterpomp. 

D - Vulstuk 

E - Onderlegplaat 

G - Bus 

H - Bus 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

ONDERCARTER 

VERSTELBARE OLlEAANZUIGPIJP 

- Verdraai en zet de olieaanzuigpijp zodanig 
vast, dat het uiteir.de uitsteekt boven het 
pakkingvlak met een waarde : a 

1} - XDP 88 en 90 

1e montage (ondercarter 4 Itr) : a = 92 mm 
2e montage (ondercarter 5 Itr) : a = 113 mm 

2) - XD 88 

1e montage: a = 92 mm 
2e montage: a = 77 mm. 

MOI\ITAGE VAN HET CARTER 

Breng het carter (1) op z'n plaats en zorg er voor 
dat het uiteinde van de aanzuigbuis (2) in de ope
ning van de oliezeef (3) schuift en dat dedruk 

. _ring onder een I ichte veerdruk staat. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP o IJ~] WATERPOMP 

- Verwijder de borgring van de voorste kogel 
lager. 

- Dompel het pomphuis in kokend water. 

- Verwijder de as en z'n lagers met behulp van d~ 
pers (P) en een stempel (e) met een diamter 
van 12 mm , terwijl het geheel steunt op de 
vulrinq (0) . 

- Verwijder, indien nodig met een pers het voor
ste- en het achterste lager, waarbij men het 
lager laat steunen op de plaat (E). 

- Verwijder, indien nodig met de pers de voorste 
en achterste lagers, waarbij men het geheel 
laat steunen op de p laat (E ) en het vulstuk (D) 

- Controleer de electro magneet van de poelie 
van de automatische ventilator met een ampe
re meter zoals hiernaast is aangegeven . 

- Plaats de tastpen op de sleepring en maak geen 
krassen op het draagvlak van de koolborstel 
en het andere tastpen op het hu is van de poelia 

- Lees de aanwijzing van de ampere meter af. 

ampere meter 
conclusie 

o Wikke ling gebroken 
0,8 Normaal 

zeer hoge stroomsterkte Wikkeling tegen massa 

- Vervang aile defecte onderdelen. 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

,/ 
./ 

WATERPOMP 

DEMONTAGE 

- Gebruik het gereedschapskistje 8.0107 V 

- Klem de poelie in een bankschroef met de 
spanplaten (A V) 

- Demonteer de naafmoer. 

_ .. Demonteer de pcelie door met een hauten 
hamer licht op het uiteinde van de as te tik
ken om het pomphuis los te maken; zorg er 
voor dat de bronzen sleepring van de poelie 
hierbij niet beschadigt wordt. 

- Verwijder de spie, het motorhijsoog en de 
3 bouten . 

- Span de waterpomp in de bankschroef voor ~ 
zien van de spanplaten. 

- Verwijder de waterpompschoep en de afdich
ting met behulp van de trekker (8) met de 
klauwen tegen het cilindrische gedeelte van 
de schoep gedrukt. 

Als de AD seal op z'n plaats is gebleven 
wordt deze met behulp van de trekker (e) ver
wijderd . 



INDENOR MOTOR EN XD - XDP 

WATERPOMP. , 

- Plaats de borgring (1) en kies de dikste ring, 
welke gemonteerd kan worden om de axia le 
speling van de as te reduceren. 

-

Jikte van de 
borgring 

Ond.no: 
.. 

1,75 mm 1239.05 
1,80 mm 1239.08 I 

I 

1,85 mm 1239.09 
1,90 mm 1239.10 
1,95 mm 1239.11 

_. Smear het achterste uiteinde van de as en het 
draagvlak van de AD seal in. 

- Plaats de seal en schoep zodanig op de as, dat 
de spiebanen van de schoep overeen-komen 
met die op de as . 

- Druk het gehee l voorzir;htig omlaag met be- . 
hulp van de pers, de bus (H) , waarbij het ge
heel steunt op het vulstuk (0). 

- Controleer en stel indien nodig, de stand van 
de schoep af. 

- Deze moet zonde r slingeren draaien met maxi 
maal 1 mm speling, gemeten t ussen de bladen 
van de schoep en de kraag van het pomphuis. 



r 

INDENOR MOTOREN XD - XDP 

WATERPOMP 

MONTAGE 

- Smeer de kogellagers in met "ESSO MU L TI
PUROSE GREASE H". 

- Monteer de kogel lagers op de as met behu lp 
van de pers en de plaat (E). 

De zijkanten van de lagers welke niet zijn be
schermd, moeten naar elkaar toe worden ge
plaatst. 

- Vul de ruimte tussen de lagers op met ESSO
vet. 

- Monteer de afscherming (1) voorzichtig door 
gebruik te maken van de pers en de bussen 
(H) en (G) . 

- Dompel het waterpomphuis is kokend water. 

- Monteer met behulp van een pers de as en de · 
kogel lagers in het pomphuis en gebruik hier
voor de bus (G), welke geplaatst wordt tussen 
de pers en het voorste kogellager . 

( 
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lJ l~ 0 INDENOR MOTOR EN XD - XDP 

VVATERPOMP 

Naaf van de demontabele vent ilator. 

- Vervang eventuee l de twee kogellagers van de 
ventilator naaf, welke gescheiden zijn door de 
ring (1). 

- Monteer de borgring (2) en kies de dikste, wel
ke gemonteerd kan woden an de speling te 
reduceren. 

dikte van de I 
and.no : 

borqring 

1,50 mm 1263.01 
1,55 mm 1263.05 
1,60 mm 1263,02 
1,65 mm 1263.06 
1,70 mm 1263.03 
1,75 mm 1263.07 
1,80 mm 1263.04 
T,~b tnm I LOJ'.Uti 

- Monteer het motor hijsoog en de drie bouten 
op het vvaterpomp hu is. 

- MonteeI' de sp ie op de as. 

- Monteer een poelie en de venti latornaaf. 

- Span de poelie in de bankschroef met de span
platen (AY). 

-- Zet de moer vast met 3,5 m.kg en borg deze. 

- Controleer de luchtspleet van de au tomatische 
ventilator, speling: 0,35 tot 0,40 mm. 
Stel deze indien nodig af met behulp van de 
3 ste lbouten, voorzien van vierkante kop (3) . 

- Contmleer in de werkp laats de werki ng van de 
autom. venti lator door de draad van de borstel 
houder aan te slui ten op de plus en het water
pomphuis op de min van een accu. 

- Monteer de wate rp omp op de motor. 

- Laa t de motor draa ien en controleer met be-
hulp van een thermometer de werking van de 
automatische ventilator. 

t lermocontact 
inschakelen 
uitschakelen 

VVanneer de venti lator niet werkt na de ze· 
kering (F3) gecontroleerd te hebben, moeten de 
beide aanslu it ingen van het thermocontact wor
den doorverbonden: vvanneer de ventilator nu 
inslaat, is het thermoconta ct clefect. 

In het geval van slechte werking, d.w.z. bui
ten de aan gegeven temperaturen, moet het ther
mocontact eveneens worden verva ngen (aanhaal

koppel: 4 m.kg.). 
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INDNEOR MOTOREN XD - XDP 

ONDERHOUD VAN DE VACUUMPOMP 

Niveau controle : elke 50.000 km. 

Bij veelvu ldig stadsgebruik, wordt aanbevolen om het niveau tussentijds te controleren 
(20.000 km) . 

Te gebruiken olie : ESSO EXTRA 10 W 20/30.of UNIFLOW 10 W 50. 

Niveau controle 

.-' D raai de motor totdat de merkstreep (1) op 
de poelie naar boven gericht is ten opzichte 
van de hartlijn van de vacuumpomp. (het 
B.D.P. van de membraaml 

- Draai de vuldop (2) los. 

-- Vul zonodig bij tot aan het niveau. 

- Controleer de toestand van de pakking en ·zet 
de vulstop weer vast. 

De stand van de merkstreep (1) mDet na een reparat ie t en opzichte van de vulstop ge
controleerd worden, het niet opvolgen van deze aanwijzing zal het rendement van de pomp 
nadelig beinvloeden. 

.1 



INDENOR MOTOR EN XD - XDP 

CONTROlE VAN DE VACUUMPOMP 
- -

TE GEBRUIKEN GEREEDSCHAP 

8.1503 - Gereedschapskistje voor de controle 
van drukken en onderdrukken . 

Dit gereedschapskistje omvat ; 

- de manometer (Al. 

- het T-stuk met rubber slang (D) . 

- Plaats de manometer tussen de aanzuigslang. 

- Sluit de aansluiting van het klepje af met de 
duim. 

De manometer moet een vacuum aangeven van 
minstens 500 mm/Hg na 1 minuut versneld 
stationair draa ien (motor op bedrijfstempera
tuur) . 

- Wanneer deze waarde niet bereikt wordt, is de 
vacuumpomp niet in orde. 

- In dit geval dient gecontroleerd te worden: 

- de spanning van de aandrijfriem, 

- of de niveau control estop van de vacuum-
pomp wei op de goede plaats gemonteerd is of 
dat de merktekens op de flens met elkaar 
overeenstemmen. 

- Wanneer hierdoor geen verbetering verkregen 
wordt, is het noodzakelijk om de klepjes en de 
membraam te controleren en zonodig te ver
vangen. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

DEMONTAGE EN MONTAGE VAN DE VACUUMPOMP .I~ ~I 
DEMONTAGE 

- Maak de leidingen los. 

- Verwijder de bout van de riemspanner. 

- Verwijder de onderste bevestigingsbout. 

- Verwijder de pomp en de aandrijfriem. 

MONTAGE 

- Plaats de pomp op de steun en monteer de on- , 
derste bout (met de hand vastzetten). 

- Meet de speling tussen de steun en de aange
goten pompsteunen : maximaal 0,10 mm*. 

Wanneer de speling meer is plaats dan een of 
meerdere stelringen met een dikte van 0,10 of 
0,20 mm. 

- Monteer : 

- de bout van de riemspanner, 

de aandrijfriem : 
- spanning: 1,5 tot 2 0/0 

- Zet de bevestigingsbouten vast. 

- Sluit de leidingen aan . 

• Een spel ing van meer dan 0,10 mm wei ke niet opgevuld wordt 

door de vulplaatjes 2al breuk van de aangegoten pompsteunen 

veroor2aken of de pomp vervormen. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP • ~ II REPAREREN VAN DE VACUUMPOMP 

~, 

0 '--(1) 
1 VERVANGING VAN DE KLEPJES 

- Gebruik het reparatieset van het onderdeelma
gazijn. 

- Demonteer het bovenste deksel van de vacuum 
pomp (1) 

- Vervang de klepjes (2) ' met bijbehorende pak
kingringen (3) waarbij gelet dient te worden 
op de juiste montage richting. 

- Monteer het deksel (1). 

2 - VERVANGING VAN HET MEMBRAAM 

Demontage 

- Merk : 

- de aansluiting van de leidingen, 

- de stand van het deksel. 

- Demonteer : 

- het deksel, 
- de membraan (inbusbouten). 

OPMERKING - Voor de montage moetde spe
ling van de drijfstang gecontroleerd worden, door 
de plunjer (1) met behulp van de centrale beves
tigingsbout van het membraam heen en weer te 
bewegen. 
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INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

REPAREREN VAN DE VACUUMPOMP 

Montage 

Gebruik het membraam set van het onderdeel 
magazijn. 

- Zet de plunjer (1) van de pomp in het B.D.P. 

- Monteer de nieuwe membraam (3) met de 
twee bijbehorende nieuwe klemplaten : 

- de kleine plaat (4) naar boven, 

- de grate plaat (2) naar de anderkant (met 
schuine kan ten naar de membraan gericht) . 

- Manteer het membraan in het pomphuis. 

- Verdeel 3 of 4 druppeltjes "Loctite" gelijkma· 
tig over de schroefdraad van de inbusbouten 
(6) , voorzien van de bijbehorende koperen 
onderlegring (5) (aanhaa lkoppel : 0,9 m.kg). 

- Monteer het deksel. 

- Slu it de slangen aan. 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

WISSELSTROOMGENERATOR 

DEMONTAGE 

- Maak de accu-aansluitingen los. 

- Maak de bedrading van de wisselstroomgene-
rator los. 

- Demonteer de bevestigingsbout van de riem-
spanner. 

- Demonteer de onderste bout, 
- Verwijder de generator. 
- Dernonteer de steun op het cilinderblok. 

MONTAGE 

- Controleer de speling tussen de steun en de 
beide aangegoten ogen op het cilinderblok . 

- Wanneer de spel ing grater is als 0,10 mm, 
moeten er vulringen tussen geplaatst worden 
ond.no: 57.04.05 of 5704.06. 

- Breng de generatorsteun op z'n plaats en sluit 
de bemading aan . 

AANDRIJFR I EM 

Mer k : Gates 
Type : Polyflex 
Fabrikage nummer: 7M 1060. 
- Speciale groeven op de poelies. 
- Een slipvrije aandrijving van de kleine !X)e lie 

diameter van de wisselstroomgenerator 
- Voorzien van een geweven polyester kern met 

een geringere elasticiteit{ 1,5 % i.p.v. 4 tot 5, 
voor de gebruikelijke aandrijfriemen). 

De afstelling van de riemspanning moet 
daarom met grotere zorgvuldigheid geschieden 
om voortijdige beschadiging of slijtage te voor
komen. 
- te slappe spanning veroorzaakt slippen, 
- te strakke spann ing veroorzaakt belangrijke 

verh itti ng. 

t· 
I 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

DYNAMO 

EMONTAGE 

- Plaats de spatschermhoezen . 
Maak de aansluitingen van de batterij en de 
dynamo los. 
Demonteer : het luchtfilter 

de bout van de riemspanner 
de ventilatorriem. 

~ Draai de 2 onderste bouten ios. 
- Verwijder de afstelplaten aan de achterkant. 

Verwijder de dynamo door deze omhoog te trek
ken. 

MONTAG E 

- Breng de'. dynamo op zt-"n p laa1S. 

-.. ~M0nteer .de onclerSte 'bont Van de'V00fste steun 
- en :zetdeze mat dehahd liaSt. . . 

- Met een voelmaatje : 
- wordt de speling opgemeten tussen de achter-

ste steun van het motorblok en de achterste 
steun van de dynamo. 

- Vul deze speling op met de gedemonteerde vul 
ringen : 

Vulring ond.no : 5704.05 : 0,1 mm 
Vulring ond.no : 5704.06 : 0 ,2mm 

Maximum toelaatbare speling' :"O, 1 mm. 

SPANNING VAN DE VENTIl-,ATORRIEM 

- Bij het vervangen van de ventilatorriem of bij 
het monteren na een reparatie, kan men even
tueel 2 merktekens aanbrengen op de buiten
kant v.d . ventilatorriem op een afstand van 100 
mm. 

Na het spannen van de riem mag deze 
afstand niet groter zijn dan 102 mm. 

OPMERKING - Deze ventilatorriemen kunnen 
de indruk geven ontspannen te zijn of schijnen 
te slingeren, terwij/ ze de poelies toch goed aan
drijven. Dit is het gevolg van hun eigen elestici
teit. 
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INDENOR MOTOREN XD _ .. XDP 

WISSELSTROOMGENERATOR 

SPANNING VAN DE POL YFLEX AANDRIJF
RIEM. 

TE GEBRUIKE!\I GEREEDSCHAP. 

Gereedschap: 8.0127 Z. 

Maak los : 

- De bevestigingsbout van de afstelbeugel op de 
cilinderkop ( 1/2 slag). 

- De moer van de bovenste bevestigingsbout 
van de wisselstroomgenerator ap afstelbeugel 
totdat de borgringen vrij rondgedraaide kun
nen worden. 

- De onderste bevestigingsbout van de wissel
stroomgenerator op de steun ( 1 slag). 

Controleer of de wisselstroomgenerator vrij kan 
kantelen om de onderste bevestigingsbout. 

Monteer de ring zonder deze op poelies te for
ceren. 

MONTAGE VAN HET GEREEDSCHAP 8.0127 
Z. 

- Bevestig de rechthoekige beugel (1) van het ge 
reedschap op het uiteinde van de afstelbeugel. 

- Schuif de beugel (2) op het uiteinde van de 
bovenste bevestigingsbout van de wissel
stroomgenerator. 

OPMERKING - Da schroefdraad in het bevesti
gingsgat verhindert de mogelijkheid van losra
ken tijdens de werkzaamheden. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

STARTMOTQR 

DEMONTAGE VAN DE STARTMOTOR 

Motor XD ( 404 - 504) 

- Verwijder de accu en de accu-steun. 

I - Maak de bedrading van de startmotor los. 

\ - Demonteer : 

- de bevestigingsbout op het cilinderblok en 
eventueel de hoeksteun, 

- de 3 bevestigingsbouten op het koppelings
huis, 

- de startmotor. 

Motor XDP (J7) 

- Verwijder de motorkap. 

- Maak de aansluitingen van de accu en de start-
ril0tor los. 

- Bij de XDP 88 : 
- demonteer de flens en de uitlaatbevestiging, 
- laat de uitlaat zakken. 

- Demonteer de 4 bevestigingsbouten van de 
startmotor : 

XDP 88 - sleutel 8.1203 
XDP 90 - sleutel 8.1204 

- Verwijder de startmotor. 

MONTAGE VAN DE STARTMOTOR 

- Handel in omgekeerde volgorde van montage . 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

WISSELSTROOMGENERATOR 

NIEUWE AANDRIJFRIEM 

AFSTELLING 

- Span de riem door de bout aan te draaien. 

- Draai de bout totdat het index-plaatje (3) pre
des gelijk ligt met de kant (a) van het merkte
ken op de beugel. 

- Start de motor en controieer (bij draaiende mo 
motor) de stand van het indexplaatje. 

- Corrigeer zonod ig deze stand. 

- Laat de motor ongeveer 15 minuten versneld draaien en laat de wisselstroomgenerator zo veel 
mogelijk laden (zet hiervoor zo veel mogelijk electrische apparaten aan, groot licht, verwarming 

enz). 

- ,Controleer daarna, de stand van het indexplaatje van het afstelapparaat en verander zo nodig 
de spanning van de aandrijfriem. 

- Zet de motor af en draai in valgorde aan : 

- de bevestigingsbout van de afstelbeugel op het blok, 

- de moer van de bovenste bevestigingsbout van de generator, 

- de onderste bevestigingsbout van de generator. 

- Demonteer het gereedchap 8.0127 Z. 

GEBRUKTE AANDRIJFRIEM. 

In dit geval is het niet noodzake li jk de motor te laten lopen. 

Draai de verschillende bouten in de hierbovengenoemde volgorde aan, zodra de eerste contra Ie 
van de riemspa,nning (met draaiende motor) verricht is. 



INDENOR MOTOR EN XD - XDP 

GlOEIBOUGIES 

TYPE: BOSCH KE/GSA/101110,5 V. 

Storingen van de werking 

Mofor 

Gemakkelijke 
start 

Werking is moge· 
lijk 
Moeilijke start 

Werking onmoge· 
lij k 
Twij fe lacht ige 
start.· 

CONTROlE 

[lon ker rC'Jd cf ! icht • 
geel 
Tijd ongeveer 40 se
conde!1. 

t loel! nlet 'of glQei t 
Wlak . 
Kan onmogelijk feller 
gloeien. 

ordt meteen gloei
end met het risico 

;:, dootbrSf.ldt!n 

Onderbroken bougie-weerstand 

- Maak de verbindingsstrip los . 

80ugies 

GO ED 

Weerstand van een 
lof meerderel bou· 
gies verbrandt. 

Kortsluiting in de 
bedradi ng of gloei
bougies. 

- Sluit een proeflampje in serie aan op de bougie 

- Ais de lamp aangaat, dan is de bougie goed. 

- Als de lamp uitblijft is de gloeibougie defect. 

Controleer vervolgens de overige bougies. 

Bougies kortgesloten 

- Demonteer iedere bougie afzonderlij k. 

- Slu it de bougies aan op een accu van ongeveer 
10 Volt (5 cellen van een accu van 12 Volt), 
een klem op het huis van de bougie en de ande 
re klem op de aansluitiilg. 

- Als de koolstift warm wordt is de gloeibougie 
goed. 

-- Controleer vervolgens de over ige gloeibougies. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

SMERING EN ONDERHOUD 

SMHROVERZICHT 

Periodieke werkzaamhe- Organen Handelingen Te gebruiken gereedschap 
den 

ESSO MOTOR OIL 30 
of 

Motor Niveau controle ESSOLUBE HDX 30 

Elke 1,000 km voor temperaturen boven 00 C. 
Brandstoffilter Contrale en eventueel 

aftappen bij langdurige vorst : 
ESSO MOTOR OIL 20 

of 

Motor 
ESSOLUBE HDX 20 

Elke 2,500 km Ol ie verversen 
voor temperaturen van 00 C tot - 100 C. .. 
ESSOLUBE HDX 10 W 

Brandstoftilter Aftappen voor temperaturen beneden - 100 C, 

. I ' --·~··);'· · ,. 2·.' - .;i Y • -: Filterelement L 126 Full Flow . Oliefilter \lervangen 'van het filter-

Elke 5.000 km element of 

Luchtfilter Filterelement Easy-Change LS 127/5 
Reinigen 

.. _,-

B randstoffil ter 11 Vervangen van het filter-
element 

Droog luchtfilter Filterelement Purflux C 112 
Elke 20.000 km . 

Brandstoftank Aftappen 

, 

Elke 50,000 km'~ Vacuumpomp Niveau controle ESSO EXTRA 10 W 20/30 
of UNIFLOW 10 W 50 

INHOUDEN 

4 liter 5 liter 

404- 504: XD 88 504: XD 90 

J7 : XDP 88 & XDP 90 J7 : XDP 88 & XDP 90 

Tot aan oktober 1969 Vanaf november 1969 

KlEPPEN STElLEN 

bij 10.000 km, bij 20.000 km en vervolgens elke 20.000 km .. 

• Bij intensief stadsgebruik wordt aanbevolen om het niveau tu ssenstijds te controleren (20.000 kml. 
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0101 

bladz. 

Gereedschappen 01 01 tot 22(11 

Opsporen van storingen 0201 tot 0402 

Aanhaalkoppels 0501 

I 
·. 1 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

8.0102 X 

Hefhaak voor benzine- en dieselmotoren. 

404 en afleidingen 

Omvat; 

D - Takelsteun 

E - Haak voor voorzijde 

F - Haak voor achterzijde 

G -- Korte haken (2 stuks) 

Dit nieuwe gereedschap vervangt het gereed
schap 8.0102 Y, dat niet meer wordt ver
vaardigd 

• 1 , 
I 

I 
I 
I 

:':~:':t:uningSb'U9'1 voo' moto"n of v",n,l· : I 
lingsbakken 203 - 403 - 404 en afgeleide ben- ;, I 
zine- of dieselmodellen. 

I 
I Omvat ; 

3 delen voor de bevestiging onder het carter. 

A ·- Motor 
B - Koppeling 203 - 403 en afleidingen 
C - Koppeling 404 en afleidingen 

I 
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INDENOR MOTOREN XD' - XDP 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

OND. NO: 9760.91 

Gereedschapk istje voor de benzine motoren 
404 en afgeleide modellen - 504 - J7 
en dieselmotoren TMD - XDP - XD - XD 
403 - 404 en afgeleide modellen - 504 . 204 • 
D4B - J7. 

8.0110 V 

Omvat : 
A - Stempel voor het aanbrengen van het af

dichtingskoord van het achterste hoofdla
ger van de diesel motor, 

BZ - Gereedschap voor het plaatsten van de zij
delingse afdichting van het achterste 
hoofdlager. 

CZ - Een set afstelplaatjes voer de diesel 
C1 -- Een set afstelplaatjes voor de 404 benzine 
D - Kaliber van 0,5 mm voor het zuiver afsn ij-

den van de zijdelingse afOichtingen. 
E - Wringijzer voor controle v.h. draaimoment 

van de krukas bij de diesel motor. 
F - Twee kl!'lmboute'n v cilinderbussen diesel. 
GY - Steun veor meetklokje, omvat 

G1 - steun G2 · klem, 
H - Steun voor meetklokje 
Opmerking • Om de afs(elpla~tif1.s 8~01 10 C in CZ te tier· 
8nder.en,~s, het tlQ~dofJnde om 1~ m.m Weg te nemen, vol-

Ond.no: 9760.30 
8.0111 Z 
Twee dopsleutels voor verstuiverhouders van de 
dieselmotoren TMD - XDP - XD van de 403-
404 en afgeleide modellen 504-D4B-J7. 

B 
AZ - Dopsleutel voor d,e moer van de zitting 
B - Moer voor het aa~halen van de flens 

Ond.no: 9758.47 

8.01 14 

Geleide pennen voor de cilinderkop voor diesel
motoren TMD - XDP - XD. 

403 - 404 en afgeleide modellen 505 - D4B - J7. 



INDENOR MOTOREN XD - XOP 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

8.0105 Y 

Gereedschap voor de de- en montage van de klep' 
pen van de benzine- en dieselmotoren. 

203 - 403 404 en afgeleide modellen 
D3A - 04A - 04B - J7 

8.0107 V 

Gereedschapskistje voor de waterpomp van de 
in-en uitschakelende ventilator voor de benzine 
motoren. 

203 - 403 - 404 en afgeleide modellen - J7 

en voor de waterpomp van de dieselmotoren 

403 - 404 en afgeleide modellen - D4B - J7. 

Omvat: 

A V - Spanplaten voor de poelies met brede en 
smalle groeven. 
Borgring voor het bijeen houden van bei 
de delen. 

B - Trekker voor de schoep 
C - Trekker voor de AD seal. 

8.0108 

Cilinderkopboutsleutel voor dieselmotoren TMD 
XOP-XO 

403 - 404 en afgeleide modellen - D4B - J7. 

(Te gebruiken met een Sunnen momentsleutel) . 

- - - -- - - - ._- - - - - --- --- ----- - - - - --- - - - - - --



INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

1 - Glazen controle buis voor het afstellen van de brandstofpomp PM/CAC4 - ref. no. PM no 18·2·001425·0 -
6.0167 . 

2 - Trekker voor het demonteren van het aanzu igklepje op de brandstofpomp PM/CAC4 · ref . BM 18·2·146533 · O. 

3 - Sleutel 8.0109 voor het aanhalen van de brandstofleidingen van het systeem PM/CAC4 

4 - Dopsleutel B.Ol11 AZ voor het aanhalen van de verstuiverhouders PM en Bosch. 

5 - Dop voo r de bovenste gekartelde aansluitingen op de hydraulische kop van de brandstofpomp PM/CAC4 ref.no: 

PM no. 18·2-146532·0. 

6 - Dopsleutel 8.0111 B voor het aanhalen van de dopmoeren van de verstuiverhouders. PM. 

7 - Sleutel 6.0164 voor het aanhalen van de aansluitingen van de brandstofleidingen van de systemen PM/Silto. 

8 - Verlengstuk 6.0162, zeskant van 8 mm, voor de afstelling van de Silto brandstofpomp. 

9 - Stitt en steun voor het meetklokje 6.0161 voor de afstelling van de Silto brandstofpomp. 

10 - Gereedschap 8.0504 voor het controleren van de tandspeling van de versnellingsbak . voorbrug van de D3A·D4A B 
a · Steun 
b· meetklokje 

a1 . tussenstuk 
a2· ei ndstuk 

11 - Meetklokje 8.0117 A voor 'de afstelling van de brandstofpomp Bosch EP!VM 

12 - Verlengstuk 8.0117 D, zeskant van 6 mm, voor het afstel len van de Bosch EP/ VM brandstofpomp. 

13 - Steun 8.0110 GZ, voor de bevestiging van meetkfi:iKi~ '· op de dieselmotoren. 
. ~ :" " . ~, . 

14 - Sleutel 8.0117 Evan 37,5 mm voor de krukasm6er,::. ' ;. 
~'.. ...v,~ ~ 

15 - Meetschijf (zie bladz. 01 08) \ ' .:-. • .. . . .., ...... 
16 - Meetklokje '.' .'!t~ " ' .y :t 8.01"17 F 

" 'c. "" . . ~ ...... 
"- . 

17 - Haakse steun 

18 - Taststift 

19 - Gereedschap voor de spelingsopheffing 

20 - Bevestigingsbouten voor de haakse steun 

2-l - Bevestigingsbout van het meetklokje 

8.0117 G 

8.0117 H 

8.0117 J 

8.0117K 

8.0117 L 

< 
Afstelgereedschap voor de R. O. brandstof· 

pomp Licence C.A.V. 
Het geheel wordt geleverd met opbergvak 
ter aanvulling van het gereedschapskistje 
8.0117 en 8.0117 Z. 

22 - Tastpen 6.0168 voor de afstelling van de Bosch EP/VM brandstofpomp. 

Om een dopsleutel van de verstuivers PM 8.0111 A te 
veranderen in 8.0111 AZ, zodat deze ook gebruikt kan 

worden voor de Bosch verstuiver DNO SO 210, is het 
noodzakel ijk de twee volgende wijzigingen uit te voe· 
ren : 

a) Maak een boring van 22 mm met een 
diepte van 33 mm . 

b) Las electr isch een ring van 14 x 28 x 3 
mm op de dop en vijl deze van binnen 
uit tot een vierkant van 1/2 duims 

Solderen .. of ehic· 

trisch lassen. 

14X28X3 

~, ~g/ 

~2'2 . 
! 



8.0117 X 

INDENOR MOTOREN XD - XDP 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

Ond.no: 9760.19 - Gereedschapskistje voor dieselmotoren 

403·404 - 204 - 504 - D4B - J7 

Oit gereedschapskistje wordt geleverd met: 

D - Verlengstuk met 6 kant van 6 mm voor de afstelling van de Bosch EPIVM brandstofpemp. 

E - Sleutel voor het ronddraaien van de krukas 

F - Meetklokje ] 

~ = ~::t~~~f:teun 
J - Gereedschap voor het opheffen van de tandspeling 
K - Kartelbouten v.d. bevestlging van de ha-akse s.teun 
IL - Bevestigingsbout voor het meetklokje 

Gereedscnap v()or het aistellen 
van de Roto-Diesel brandstof· 
pomp licenc.e CAY, 

M :- Tandwiel en aandrijfnaaftrekker van de Bosch EP/VA brandstofpomp 
f<J - Taststift veor het dode punt 
P - Steun voor meetklokje 
P1 - Verlengstuk voor het meetklokje 
8.1505 - Meetklokje (zander bevestigingsoog) J Gereedschap voor het afstellen 

van de Bosch EP/VA brandstof-
pomp. 

De open vakken kunnen gebruikt worden voor het gereedschap va n de brandstofpompen PM/ CAOLen 
Silto. 
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 
"".~ ·_; t;., 

6.0165 

PERSPOMP VOOR HET CONTROLEREN 
EN AFSTELLEN VAN DE VERSTUIVERS 
PM type 22-41-02-0002 
Bosch ref. 068 1143 013 

waarop aangeslcten wordt de leiding 6.0165 
met op het uiteinde een Ermeto·koppeling. 

PM no. 29-9-145365-0 

COMPRESSIEMETER 

Compressiemeter voor dieselmot~ren . 

Gereedschapskistje Denis-Gandard (D.G.) om
vat : 

- 1 manometer, 

- 1 tussenleiding, 

- 1 speciaal klemstuk. 



INDENOR MOTOREN XD ... XDP 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

8.0123 Z 

Gereedschap voor het uit- en inbouwen van de 
motor: 

A - rai l van 3 mtr. met verrijdbare steun. 

B - dwarsbalk achter 

C - steunen van de achterste dwarsbal k 

I D .- sc.:hroefspi l met moeren. 

E - hijshulpstuk 

F - geleide pennen met kraagmoeren 

G - hijskabel ( lengte 1 mtr.) 

H - h ijskabel (Iengte 1,28 mtr). 

8.0127 Z 

Spangereedschap v~~r de aandrijfriemen Gates 
of Polyflex. 

8.1203 

Sleutel voor de montage van de startmotor 

J7 - diesel (XDP 88 motor) 

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

8.1204 

Sleutel voor de demontage van de startmotor 

J7 - diesel (XDP 90 motor). 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

ZELF TE VERVAARDIGEN GEREEDSCHAP 

0.0101 - Trekker voor cilinderbussen 

80 

.-

Onderste platen 

- Plaat C : 

motoren TMD - XDP - XD 85 

- Plaat D: 

motoren XDP en XD 88 

- Plaat E : 

motoren XDP en XD 90 

[0 1 - 84,5 
to 2 · 88 

{
0 1 - 87,5 
02 · 92 

frlJ 1 - 98,5 
1.0 2 - 94,5 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

TOERENTELLER 

Deze wordt met de hand op de ventilator
riem gehouden. 

Omvat: 

1 - Jaeger uitvoering no. 42.839 : 
- 1 toerenteller met schaalverdeling van 

500 tot 6.500 omw/min. 
- 1 driepuntig driehoekig klemstuk. 
- 1 cilindrisch rubberklemstuk. 
- 1 konisch rubber klemstuk. 

Geleverd in een houten doos. 

2 - Meetschijf no. 87.645, waarvan de diameter 
is berekend voor de krukaspoelies 
van de I ndenor motoren 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

ZELF TE VERVAARDIGEN GEREEDSCHAP 

0<0139 - Stuikgereedschap om de aanlegvlakken van de wervelkamers weer evenwijdig 
te maken. 

~ 
-D.OQ~ "1) 

·g60:3:f? ~O;Il2S N 

-'SZ. 
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a - precies loodrechti 
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INDENQR MOTOR-EN XD - XDP 

SPECIAALGEREEDSCHAp 

0.0105 - Steun voor het controleren van PM en Bosch verstuivers. 

190; 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

OPSPORING VAN STORINGEN 

KLEUR VAN DE ROOK 

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

Zwart .Groot roet gehalte, te weinig I .u~ht, onvolledige verbranding. 

Grijs Laag roet-gehalte, onvoldoende luchttoevoer 

Grijs-blauw Onverbrande brandstof 

.... 

Blauw Verbrande smeerolie 

Wit Gecondenseerde waterdamp door te koude motor of een te koude omgeving. 

... .. ...... 
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INDENOR MOTOREN )(D -- XDP 

ZELF TE VERVAARDIGEN GEREEDSCHAP 

50 

295 -.---~t---. __ -29L .... ___ _ 

0.0141 - Steun voor meetklokje. 

0.0142 - Doorslag voor de wervelkamer 06, 
5 mm (van koper of messing) voor een cilind~ 
kop niet voorzien van verstuiverbeschermers. 

0.0148 - Doorslag voor de wervelkamer 04,5 
mm (van koper of messing) voor een cilinder
kop voorzien van verstuiverbeschermers. 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

OPSPORING VAN STORINGEN .. 

MOEILlJK STARTEN MET ROOKVORMING 

Verstopte luchtinlaat 

Luchtfi Iter 

Inlaatspruit
stuk 

Defecte verstuivers 

MOTClR 
~. LAAT NIET 

AN EN GEEFT 
~EN ZWARTE 
" ROOK. 

Afstelling van de brandstof 
pomp. 

; ,M0TOR 
, LAAT NIET 
AAN EN GEEFT 

EEN WITTE 
ROOK 

Doorgeslagen koppakking 

Onvoldoende compressie 

Gumvorming 

. 'lgeh~le slijtage 



Defecte verstuiver 

Ontregelde opbrengst van 
de brandstofpomp 

Foutieve afstelling van de 
brandstofpomp 

Te veel smeerolie 

INDENOR MOTOREN XD - XDP 

OPSPOREN VAN STORINGEN 

ROOKVORMING TIJDENS HET RIJDEN 

B.LAUW 

Onvoldoende luchttoevoer 

Beschadigde luchtkanalen 

Onvoldoende werking van 

de vervroeging 

Versleten motor 

Doorgeslagen koppakking f---~ WIT Te koude motor 

Foutieve afstelling van de 
brandstofpomp 



INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

qPSPORJNG VAN STORINGEN, 

[ Afstelling van de brandstof 
pomp 

Vastzittende zu igerveren 

.... -. 

Defecte verstu iver 

TE WEINIG VERMOGEN 

Onvoldoende luchttoevoer 

, " 

MOTOR 
, GEEFT TE 

I 

r-----i WE I N I G V E R MO f----'----l 

GEN 

Brandstofpomp 

.. 

Lekke kleppen 

Verstopt brandstoffilter 

Getordeerde inspuitleidin
gen door te vast aanhalen 



INDENOR MOTOR EN XD -_ . XDP 

OPLOSSING VAN STORINGEN 

MOEI L1JK STARTEN ZONDER ROOKVORMING 

Bevroren dieselolie 

Brandstofpomp geeft geen 
opbrengst 

Lekkende nippels van de 
inspuitleidingen 

Geblokkeerde drukontlas
ting klepjes 

Defecte voorgloeiing 

Ontladen accu 

Te dikke olie 

Vastge lopen motor 

Lege brandstoftank 
Verstopte zeef of brandstof

toevoerleiding 

Valse lucht in de leidingen 

Verstopt luchtgaatje in de 
tankdop 

Lucht in de brandstofpomp 

Geblokkeerde stopstand 

Defecte startmotor 

Slecht kontakt 

Water in een cilinder 



INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

OPSPOREN VAN STORINGEN 

Losl iggende hoofdlagers 

Gebroken onderdeel 

Lucht in de brandstof 

Losgelopen of verkeerd af
gestelde klepstelboutje 

Koppakking 

Losgelopen gloeibougie 

Vastzittende verstuiver 

MOTOR 

Vreemd voorwerp in de 
cilinder 

Afstelling van de brand
stofpomp 

Defecte gloeibougies 

Afstelling van de distri
butie 

Verstopte retourleiding 

Lekk:e kleP 

Een losgelopen verstuiver 
houder 



Valse lucht in het brandstof 
toevoer circuit 

I Defee" brandstofpomp 

Brandstoffi Iter verstopt 

Gebro ken trekveer van de 
gaska bel 

INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

OPLOSSING VAN STORINGEN 

ONR EGELMATIG TOERENTAL 

SL~CHT 

STATIONAIR 

DRAAIEN 

MOTOR 

KOMT NIET OP 

MOTOR 

SlAAT OP 

HOl 

Ontstelde aanslag van sta
tionair draaien 

Lekkage van de inspuitlei
dingen 

Defecte brandstofpomp 

Defecte brandstofpomp 

( 
\ 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

OPSPORING VAN STO~INGEN 

GECONSTATEERDE DEFECTEN AAN VERSTUIVERS 

Geconstateerde defecten 

Geen geconcentreerde 
verstu iverstraal 

Lekkende verstuiver 

Geheel of bijna vastzitten· 
de verstuivernaald. 

Er komt te veel olie uit de 
lekolie-afvoer. ' 

0' 

Oorzaken 

• Vuilafzetting bij de verstuiveropening. 

• Krassen op de naaldzitting, 

~ Versleten naald. 

- Vastzittend vuil tussen de naald en de zitting. 

- Versleten naaldzitting. 

a) vlak bij de conische - verstuiver te vast aan 
kop vertoont spo- gedraaid. 
ren van slijtage. - verstuiverhuis te vast 

, "-,S!:if', ,:",~aligedrpaid. 

b) in het midden ~er~' ,,:,'kope'ren:pakkingring 
toont de naald spo- iliet vernieuwd. 

- verstuiverhu is te vast 
aangedraaid. 

ren van slijtage. 

c) aan de bovenkant ver 
toont de naald spo
ren van slijtage. 

Water in de brandstof. 

- moer van de verstui- I 

ver te vast aange
draaid. 

- koperen pakkingring 
niet vernieuwd. 

( 1) III deze 4 gevallen moet de verstuiver 
vernieuwd wordell, 
Aanhaalkoppe/ van de afsluitmoer :3 m.kg. 

- De verstuiver dicht ten opzichte van het ver
stuiverhuis niet goed af. 

'A - Vuil tussen de afsluitstukken. 

B - Afsluitvlal<ken niet goed vlak. 

Blauw geworden naaldkop. ~ Verkeerde afstelling van de brandstofpomp 

Gecorrodeerd verstuiverhuis . Te lage werktemperatuur van de motor 

Oplossingen 

,- Reinigen in trichloor met 
een houten stokje 

~ Verstuiver vernieuwen 

,,' 

- Reinigen 

- Verstuiver vernieuwen. 

'" Aanhaalkoppel van de ver
stuiverflens: 1,5 m.kg (1) 

~\ternieuw ' de koperen pak
kingring bij iedere verstui
verreparatie. 

- Aanhaalkoppel van de ver
stuiverflens : 1,5 m.kg (1) 

• Aanhaalkoppel van de ver
stuivermoer 6 tot 8 m.kg 
(dopsleutel 8.0111 AZ) 

~Nernieuw de koperen pak
kingring bij iedere verstui
verreparatie (1). 

- tap het opvoercircuit af en 
reinig dit grondig (1) . 

• Reinigen 

· Vernieuw de verstuiver en 
het verstuiverhuis. 

· Vernieuw de verstuiver en 
stel de brandstofpomp op 
nieuwaf. 

'. Controleer de thermostaat. 



r 

Verbrande g(ge id raad 

Defecte schakelaar 

Slecht kontakt 

Siu iting in het electrisch 
circuit 

INDENOR MOTOREN XD -- XDP 

OPLOSSING VAN STORINGEN 

DEFECT AAN HET VOORGLOE ISYSTEEM 

Aile 4 gloeibougies defect 

GLOEISPI RAAL 
f---- -/ 

GLOEIT 

ZWAK 

1 Slecht kontakt 

Ontladen accu 

Gebroken weerstand in de -----.. 
gloeibougie 

Glc,eibougies kortgesloten 



INDENOR MOTOREN XD - XDP 

OPSPORING VAN S.TC?RINGEN 

VERKEERDE WERKING VAN DE BOSCH EPNM BRANDSTOFPOMP 

Geconstateerde defecten 

Motor geeft geen vermogen 

De motor draait te snel 
stationair , 

Te hoge maximum snelheid 

Slechte acceleratie 

Rokende motor 

Motor wil niet aanslaan 

Oorzaken , 

'- Slechte brandstof-toevoer 

" Verkeerd afgestelde pomp 

Oplossingen 

.- Control eer het filter en de toevoerleidingen. 

- Stel de pomp goed af. 

• Controleer, reinig en stel de verstuivers at. - Slechte verstuiver of verkeerde druk van 
de ve,stui,'ers. 

~ Slecht werkende automatisch~ vervroegin1l 

- Te weinig opbrengst van de pomp. . .• Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst 

.• Ontstelde aanslag voor stationair draaien . Stel de aanslag en de handgaskabel af. 

• Vastzittende regelklep 

} - Laat de pomp nazi en door een Bosch diemt 
_ Ontstelde regulateur 

• Aanslag voor maximum toerental ontstelJ 

- Vastzittende opbrengst regelstangen j- Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst 

- Geblokkeerde regulateur 

• Slechte brandstoftoevoer 

" Vastlopende pompplunjer 
- Gebroken pompplunjerveer 
-. Stroef gaande opbrengst-regelstang 
• Klemmende opvoerpomp 

- Luchtlek in de brandstoftoevoer, 
- Slechte brandsto ftoevoer 
· Verkeerd afgestelde pomp 

- Controleer het filter en de toevoerleidingen 

j- Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst 

- Tap het water af uit de tank, de leidingen en 
het filter. 

- Controleer de leidingen en de aansluitingen 

- Controleer het fi lterelement 
- Stel de pomp goed af 

• Slechte verstuiving of verkeerde druk van - Controleer, rein ig en stel r:le verstuivers af. 

de verstuivers 
.' Slecht werkende 8lJtom. vervroeging 

- Te grote pompopbrengst 1 
_ De extra opbrengstinrichting blijft werken - Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst 

I 
• De motor gloeit niet voor 
, Geen brandstoftoevoer 

- Controleer de gloeibougies 

. Cont rolee r het niveau in de tank 

• Controleer het filtere lement en de leidingen 

- Ontl ucht het brandstofcircuit. 
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RUBRIEK 

MOTOR 

VERSTUIVERS 

BRANDSTOF· 
POMP 

·. 

INDENOR MOTOREN XD - XDP 

AANHAALKOPPELS 

OMSCHRIJVING 

- Bevestigingsbouten van de cilinderkop 
- Tuimelaarmechan isme op de cilinderkop (behalve de buiten-

stll lagerblokken) 
- Bevestigingsbouten van de bu itenste lagerblok van het tuime

laar mechanisme 
- De kiepstelboutjes 

I - De drijfstangbouten 
- De hoofdlagerkappen 

, 

- Maximum draaikoppel benodigd voor het ronddraaien van 
van de krukas 

- Bevestigingsmoer van de poelie op de krukas 
- Bevestigingsbouten van het vliegwie l 
- Waterpompas 
- be dubbel conische messing aansluitnippel op het oliepomp-

deksel 
- Bevestigingsbout van de :kolf van het oliefilter 
- Gloeibougie 
- In- en uitlaatspruitstuk 

: ', ,. 1 .. 

- Kleppendeksel 

, . 

--

- Verstuiverhouderklemmen 
- Verstu ivermoer 
- Moer van de inspuitle iding 
- Dopmoer 
:- Aansluiting van de toevoerleiding 

~ Bevestiging van het aandrijftandwiel van de brandstofpomp 
- Aandrijftandwiel van de brandstofpomp op de naaf (distri

butie d.m.v. een ketting) 
- Bevestiging van de brandstofpomp op het distributiecarter 

(distributie d.m.v. tandwielen) 
- Bevestiging van de brandstofpomp op de tussenflens 
~. Aanslu it ingen van de leidingen op de hydraulische kop 
..:.. Ontluchtingsbout 
- Bevestigingsbout van het brandstoffi lterhuis 

I 

KOPPEL in m.kg 

. 

." ., 

5 

2 
1,5 
5,5 

10 

6 
21 

5,75 
7 

4,5 
1 
4,5 
1,5 

0,15 tot 0,30 

2 
6,5 
2,5 
3 
6,5 

6,5 

6 

2 
2 
4 
3 
1 max. 

:( 

~ 
I 
I 

I , 
I 

1 
1 
j 
I 

---------------------- --- - --- - - - - - - - - -
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INDENOR MOTOREN XD - XDP 

OPLOSSING STORINGEN 

VERKEERDE WERKING VAN DE BOSCH EP/VM BRANDSTOFPOMP 

Geconstateerde defecten Oorzaken Oplossingen 

t-----------I-------------~I-------- .. --... -------I 

Motor wil niet aanslaan (vervolg) 

Motor schokt (onregelmatig 10-

pen de motor) 

Motor maakt te veel lawaai 

- Te weinig "extra opbrengst" 
- Vastiopende pomppiunjer 
. Opbrengst-regelstang in de stop stand ge

blokkeerd 
- Klemmende opvoerpomp 

Slechte brandstoftoevoer 

- Vuile verstuivers 

- Geen konstante brandstofopbrengst 

- Klemmende regulateur 

: Verkeerd afgestelde pomp 

- Slecht werkende autom. vervroeging 

- Te veel autom. vervroeging 

- Vastzittende regelklep 

- Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst 

- Tap het water af uit de tank, de leidingen en 
'het 'fii te r. 

.. Controleer het filterelement en de toevoerlei ·· 

dingen 

- Controleer, reinig en stel de verstuivers af. 

} .. Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst 

. Stel de pomp goed af 

) - L", d, pomp "';" doo< '"" .wh 0;'0;' 

Motor sla.at af bijstationairdraai - Luchtlek in de brandstoftoevoer . - Controleer de toevoerleidingen en de aanslui· 

en - Brandstofpomp zander accumulator (buf- tinge n 

Motor trilt 

Motor wil niet stoppen 

Motor galopeert 

fer) .. Monteer een accumulator (buffer) 

- Ontstelde aanslag v~~r stationair draaien , Stel de aanslag voor stationair draaien goed af 

- Vastzittende opbrengst-regelstang - Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst. 

Geen konstante brandstofapbrengst 

- Vastzittende opbrengst-regelstang } .. Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst 

.. Verkeerd afgestelde of gebroken stopkabE - Stel de kabel af of vervang deze. 

.. Verkeerd afgestelde stopaanslag . Stel de stop-aans lag goed af. 
- Vastzittende regulateur .. Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst 

.. Regulateur . Laat de pomp nazien door een Bosch Dienst. 


