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8 - REMMEN 

Remvoeringen van de 404 UlOen UXD 

Vanaf de serienummers: 

404 UXD - 9 R46 285 
404 U1G I ')}5 ('l!' ; 

---- . ---- . 

zijn de 404 U10 en UXD uitgerust met FEROCQ 4Z rerr'JOeringen in plaats van TEXTAR voeringen die or:> wagens 
met de onderstaande serienummers zijn gemonteerd: 

404 UXD 

404 U10 

Onderlinge verwisselbaarheid 

{

van 8 593 692 tL , 8 594 068 
van 8 594 791 tot 9 845 420 
van 9 845 861 tot 9846284 

{

van 9 449 725 tot 9 450 226 
van 9 451 678 tot 9523415 
van 9 524 541 tot 9 525 602 
van 9 525 623 tot 9 525 646 

Het magazijn levert aileen F ERODO 4Z remvoeringen. 

Wanneer het voorkomt dat r~mvoeringen moeten worden vervangen van een wagen die volgens boven
staande serienummers TEXTAR voeringen heeft, dan moeten aile acht de voeringen door de FERODO 4Z worden 
vervangen . 

ONDERDEELNUMMERS VAN DE REMVOERINGSET FERODO 4Z 

PLAATS REMVOERING COMPLETE REMSCHOEN 

Voor 4245.26(1) 4235.27 

Achter 
smal 4239.38 4237.01 

Achter 4240.29 breed 4236.52 

(1) Set met 4 remvoeringen en klinknagels. 

NL Printed in France 



Ce document est a classer dans la brochure: 

PEUGEOT I Documentation d'Atelier 404 ! 
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12 - ELECTRICITE 

Allumeur a reg@ge exterieur - 404 Ul 0 

Les 404 UIO sont equipees de puis janvier 1978 d'un nouvel allumeur PARIS-RHONE, 
comportant un dispositif pour Ie reglage de l'angle de came moteur toumant. 

En consequence, les modeles precites peuvent etre equipes indifferemment d'allumeurs 
PARIS-RHONE a reglage exterieur ou DUCELLIER sans reglage exterieur. 

Le reglage de l'angle de came moteur toumant, s'effectue de l'exterieur de l'allumeunm 
agissant, a l'aide d'une ele ALLEN, sur Ie contact fixe. 

IDENTI FICATION 

PARIS-RHONE MOTEUR COURSE N° PR 

XC7 M85 5902.13 



B.S. 82 FEwrier 197.8 

Interchangeabilitli - Les nouveaux allumeurs PARIS-RHONE sont interchangeables avec les anciens. 
En consequence, a l'epuisemen du stock, la D.P.R. ne livrera plus que les nouveaux allumeurs 
complets. 

Remplacement des contacts 

Printed in France 

Depose-Repose 

L'operation s'effectue comme sur les anciens 
modeles. 

- Prendre soin lors de la repose de centrer Ie 
grain (1) par rapport a son support (2). 

Reglage 

Le reglage s'effectue directement sur Ie 
grain (1) a travers la capsule en plastique (3) a 
l'aide d'une cle ALLEN de 3 mm. 



WERKINGSPRINCIPE 

de benzine - motoren met carburateur , benzine-inj e cti e 
en de dieselmotor ( 4 takt principe). 

De benzine - motoren, welke uitgerus t zijn met een carburateur 

of een benzine-injectie systee m zijn explo s i e motoren met een aparte ont
steking terwijl de diesel een motor i s met ze lfontbranding . 

De enigste overeenkomst tu ssen de motoren met ben z ine -inj e cti e 
en dieselmotoren bestaat hierin, dat bij b e ide typen de brandstof inge 
spoten wordt. 

De brandstoftoevoersystemen zijn verschillend: 

Bij benzine - injectie en carburateurmotoren wordt het benzine
luchtmengsel geregeld . 

Bij dieselmotoren wordt aIleen de hoeveelheid ingespoten brand~ 
stof ( dieselolie) geregeld . 

VERGELIJKINGSTABEL 

Slag 

INLAAT 

COMPRESSIE 

eind van 
de slag 

Diesel 

AIleen aanzuiging 
van lucht 

zeer oge compres
sie van de lucht . 
compr . verh. 22,2/ 1 
temp . 600 0 C. 
Inspuiting v.d . 
brandstof, wat spon 

Benzine - injectie C arburateur 

AIleen aanzuiging Aanzuiging door de 
~a~ lu~ht . Benzine-carburateur g e doseer- I 

lnJectle gedurende de lucht - benzi nemengsel 
de I u c h t aanzui gi ng ,t----:-----------f'-- -I-

Roge compressie van het meng s el . 
Compr.verh. 8 , 8/1 temp . 380

0 
C. 

Ontsteking van het mengsel do or de 
bougie - yonke 

!----------Jt aan to t ve rb r . kom t+-------------+----- - - - --; 
ARBEIDSSLAG Verbranding en ex- Explosie en verbranding 

pansie . 

UITLAAT Afvoer van de verbrande g as sen 

k~·:;'·i~?:··:l Ve r bran di ng 

IIIIIIIIIJI Ui tlaat t 

R.F.E. 

R . F . E . 
A.O . A. 
R . F . A. 
A. O. E . 
Exp . 

= 
= 
= 
= 
= 

R.F.E. R.F.E. 

Ui tlaat sluit 
Inlaat opent 
Inlaat opent 
Ui tlaat sluit 
Ontsteking . 

Docum entat ion d 'At eller ui esel. Rei . 1260 



WERKINGSPRINCIPE VAN DE INDENOR DIESELMOTOR 

Wervelkamer type "RICARDO COMET V" 

De brandstof wordt in een nagenoeg 
bolvormige wervelkamer, welke in de cy
linderkop is geplaatst ingespoten. Ret 
volume hiervan bedraagt ongeveer 3/4 van 
het totale volume van de eindcompressi e 
ruimte. 

Deze wervelkamer staat tangentiaal in verbinding met de cylinder 
d.m.v. een nauw en schuin geplaatst kanaal. 

De inlaatlucht wordt tijdens de compressieslag in de wervelkamer 
in een krachtige werveling gebracht, welke toeneemt naarmate de zuiger bet 
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 verbrande gassen e n de onverbrande brandstof worden in de 
cylinder verspreidt, waardoor de zuiger naar beneden gedr~ven wordt . Hi e r 
door wordt opni euw een hevige werveling in tegengestelde richting veroor
zaakt. 

De klaverbladvormige uitsparing op de zui
ger dient om de expansie van de ontvlamde gas
se-n, afkomstig ui t de wervelkamer in een dub
bele symetrische richting te verspreiden, zo
dat de brandstof zo gunstig mogelijk gelijk
matig en volledig verbrandt wordt . 

De verbranding wordt eveneens bevorderd 
door de vermenging van de lucht boven de zui
ger door de omgekeerde turbulentierichting 
in de wervelkamer tijdens de arbeidsslag. Hier
door wordt met dit type dieselmotor een laag 
specifiek brandstofverbruik en een hoog rende
ment verkregen, mede doordat de gecomprimeerde 
inlaatlucht bijna volle dig wordt verbruikt . 
(ongeveer 70% bij volle belasting). 

... 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

KENMERKEN 

Fiscaal vermogen (Frankrijk) 8 cv (1) 
laatsing onder ee n hoek van 200 naar r echts Vertikaal 

Aantal cylinders 
Boring 
Slag 
Cylinderinhoud 
Compressieverhouding 

D ( ingesch . vent. Maximaal vermogen IN 
ui tgesch. vent. 

Overeenkomstig toerental 
Maximum koppel 
Overeenkomstig toerental 
Maximum toelaatbaar toerental (onbelast) 
Cylinderkop 
Compressieruimte 
Kl eppen 
Krukas 
Distributie 
Nokkenas 
Koelsysteem 
Ve ntilator 
Thermostaat 
Inhoud v . h . koelsysteem 
Radiat eur 
Luchtfilter 
-merk 
Inhoud v .h. motorcart e r 
Oli epomp 
Oliefilter 
Oliefilterelement 

BRANDSTOF INSPUITSYSTEEM 

Brandstofpomp 
- type 
Afstelling van de pomp voor BDP 
Verstuiverhouder 
Verstuivers 
Inspui tdruk 
Brandstoffilter 
Filte r e l ement 

4 
90 mm 
83 mm 
2 1 12 cm3 

22 , 2/1 
58 , 5 pk of 43 kW . 
65 pk of 4 8 kW 
4500 omw/min . 
12 , 6 mkg 
2000 omw/min . 
47 50 omw/min . 
Aluminium legering 
Lic e ntie Ricardo Comet V 
In de cylinderkop met tuimelaars 
5x gelage r d 

dmv een ketting dmv tandwielen 
In het cylinderblok (~ 
Centrifugale waterpomp 
Schakelbaar - 8 bladen ¢ 360 mm 
720 Type V 4 847 
10 liter 
Koper koelblok 

Droog met oliebad 
Tecalemit 3 Parmatic 

5 1. of dm ( 3) 
met tandwielen 
Easy- change 
Purflux LS 127/5 

Bosch EP/VM 
2200 AR 12 (4) 2200 AR 10 

13
0

30 of 1,45 mm 
KB 35 S 565/4 
DN OSD 189 2 
115 + 5 kg/ cm 
Purflux CP 30 ADK 
Purflux C 11 2 

o (1) 8 CV voor J7 - BD - BDP - BDS - BDT 7 CV voor J7 HD - HDP - HDS - HDT 
W ( 2) Behalve sommige J7 ' s van de voorserie 
~ (3) 4 liter of dm3 op XDP 90 (J7 ) tot aan december 1968 . 
~ (4) Met variabele inspuitinrichting. 
W a. 

7 ·71 

Annule et remplace 18 feuille 01 05, classe 1. Documentation d' Atelier Diesel · Ref. 1260 



7 -7 1 

I NDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

IDENTIFICATIE 

XD 90 - 4500 omw/min. ( 504 A20 (S edan ) 
504 F20 (Famili al) 

XDP 90 _ 4500 omw/min J7 ( BD - BDP - BDS - BDT (vanaf de salon '67)(1 ) 
HD - HDP - HDS - HDT (v anaf juli ' 70 ) ( 2) 

Motornummer 

XD 90 XDP 90 

SERIENUMMERS VAN DE MOTOREN XD EN XDP 90 

XC 90 vanaf 900.00 1 

distributie -aandrij ving 

XCP 90 vanaf 3 .1 00 . 001 
distributie-aandrijving 

(1) fiscaal vermogen 8 Cv * 

(2) fiscaal vermogen 7 Cv* 

ting - vanaf 110.001 

door tandwielen 

d.m.v. ee n ket-

* Dit verschil van fiscaal vermoge n is veroorzaakt doordat de Service 
des Mines het gebruik van een tussen coefficient tussen b e r e k ening (voor J7) 
van personenwagens en vrachtwagens goedgekeurd heeft. 
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MOTOR 

Uitbouwen van de motor bij de 504 

Inbouwen van de motor bij de 504 

Uitbouwen van de motor bij de J7 

Inbouwen van de motor bij de J7 

Controle van de compressiedruk 

Demontage van de cylinderkop bij de 504 en J7 

Montage van de cylinderkop bij de 504 en J7 

Kleppen schuren 

Bewerking van het pakkingvlak van de cylinderkop 

0201 

02 11 a 15 

02 16 a 20 

0231 a 33 

0233 

0401 (1) et 02 

04 11 a 13 

0415a17 

04 21 et 22 

12·71~ ________________________________________________________________________________________ J 

Annule at rem place Ie .ommaire de 7·71. Documentation d'Atelier Diesel · Ref . 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

UITBOUWEN 504 MOTOR 

~' ; 

' : ( 
f " 

RET TE GEBRUIKEN GEREEDSCRAP 

8.0102 X 

Motorhijsbalk bestaande uit: 

D - .Dwarsbalk 
G - Korte haken ( 2 ) 

N.B. - Dit apparaat vervangt 8 . 0 102 
Y dat niet meer vervaardigd word t 
maar weI gebruikt kan worde n. 

8.0208 

Sleutel voor de bevestigings
bouten van het koppelingshuis aan 
de motor. 

8 . 0125 

Apparaat voor ondersteuning van 
de motor of de ve r sneII ingsbak. 

Documentation d' Atelier Diesel - Allf . 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

UITBOUWEN 504 MOTOR 

- Demonteer : 
- de motorkap 
- de accu en de accusteun 
- h e t ontgassing sre s e rvoir 
- h e t lucht f ilte r 

- Maak de aanzuiglei ding van de 
vacuumpomp los . 

- Maak de bov e nste en onde r s t e wa
terslangen los . 

- Verwijder de bovens t e e n o n de r ste 
bevestigingen v a n de radi ateur . 

- Maak de aanslu iting v a n h e t 
thermocontact v an de in- en uit 
schakelende ventilator l o s . 

- Verwijde r de ve n tilator . 

Verwijde r de r adi ateur met h et 
ontgassingsre servoir . 

- Maak de bediening van de brand
sto f pomp lo s . 

- Maak de brandstoftoe v oe r e n af 
vo e rl e i dinge n l os . 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

UI TBOUWEN 50 4 MOTOR 

- Verwijder de r etourle iding van 
de kachel . 

- Maak los: 
- de startmotor , 

h et manocontact van de oli edruk. 
- de voedingsdraad van de gloei 

bougies , 
- h e t thermocontact . 

- Verwijde r de startmotor . 

- Maak los : 

- de wi sselstroomgenerato r, 
- de kachelslang op de cylinder-

kop. 

- Maak de uitlaatpijp los . 

- Demonteer de bevestigingsmoe r 
v a n de rechter motorsteun . 

- Demonteer: 

- de afdekplaten van het vlieg
wie lhuis, 

- de bovenste bevestigingsbout 
van dit carter . 

- Demonteer d e b evest i g ingsmo e r 
van de linker motorsteun . 

Docu mentation d ' Ate l ier Diesel - RM. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

UITBOUWEN 50 4 MO TOR 

- Demonteer de bev e stigingsbou+
van de uitlaatst e un op de v e r 
snellingsbak . 

- Verwijder de rechter a f de k p l aa +
van het vliegwielhuis. 

- Bevestig de hijsbalk 8 . 0 102 X 
aan de motor. 

- Kant e l de motor zodanig d at de 
versnellingsbak net te g en de 
tunnel komt te liggen. 

Breng het onde r s t e u n ings app a raat 
8 . 0125 op zijn plaat s . 

- Ondersteun de versnel l ingsb ak 
door de draads pi l a a n te dra ai e n . 

Demonteer de 2 on d c r s t e b~ ¥~Gt i 

gingsbouten van h e t vl i l'L~\\·ic' -l hu i s . 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

UITBOUWEN 504 MOTOR 

- Trek de motor naar voren om de 
primaire as van de versnellings
bak los te maken. 

- Verwijder de motor uit het mo t o r
compartiment. 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

INBOUWEN 504 MOTOR 

- Plaats de motor in de hijsbalk 
8 . 0102 X zoals hiernaast is aan
gegeven. 

N.B. - Ret is aan te bevelen om de 
spiebanen van de primaire as van de 
versne llingsbak me t ee n dunne laag 
Molykote 321 te voorzien. 

Schuif de primaire as in de koppe 
lingsplaat. 

- Druk de motor naar achter. 

- Wanneer het vliegwi elhuis g oed 
tegen de motor aanligt wordt de 
bovenste bevestigingsbout gemon
tee rd. 

- Vervolgens worde n de beide onde r 
ste vl i egwielhuisbout e n op zijn 
plaats gebracht. 

- Raal de 3bouten aan . 

Aanhaalkoppel 6 mkg . 

- Verwij der het steun 8 . 0 125 . 

- Verwijder de motorhijsbalk 8 . 0102 
X. 
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I NDENOR MOTOREN XD EN XDP 

INBOUWEN 504 MOTOR 

- Breng de moeren van de motorsteu
nen op zijn plaats en haal de ze 
aan. 

- Monteer de uitlaatflens met een 
nieuwe pakking. 

- Monteer de startmotor. 

- Sluit aan: 
- de startmotor, 
- de voedingsdraad van, de gloei -

bougies, 
- het manocontact van de oliedruk 
- het thermocontact. 

- Monteer de retourleiding van de 
kachel. 

- Sluit de toevoer en afvoerbrand
stofleidingen aan op de brand
stofpomp. 

- Sluit de bediening aan . 

- Monteer de ventilator. 

Documentation d' Atelier Oiesel - Ret . 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

INBOUWEN 504 MOTOR 

- Sluit aan : 

- de kachelslang op de cylinder
kop , 

- de wisselstroomgenerator . 

- Monteer de radiateur met het ont 
gassingsreservoir en de bovenste 
en onderste waterslangen . 

- Zet de radiateur vast . 

- Sluit het thermocontact van de 
in- en uitschakelende ventilato r 
aan . 

- Zet het ontgassingsreservoir vas t . 

- Slu i t aan: 
- de retourleiding van het ont -

gassingsreservoir, 
- de vacuumleiding op de pomp . 

- Monteer : 
het luchtfilter , 

- de accu en de accubak . 



o 
w 
lJ 
;:) 

w 
0. 

7 -71 

I NDENOR MOTOREN XD EN XDP 

INBOUWEN 50 4 MOTOR 

- Bevestig de u i tlaatpijp op de 
versnellingsbak . 

- Montee r de afsluitplaten v an he t 
vliegwi e l huis . 

• 

- Vul het motorcarter me t 5 1 . olie 

Verwezen wordt n aar de voorschri f 
tentabel (groep 14) . 

- Vul het ko elsy s t ee m door het ont 
gassingsrese rvoi r . 

Inhoud 10 l it e r . 

Documentation d 'Atelier Diesel - RM _ 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

INBOUWEN 504 MOTOR 

- Ontlucht het brandstofcircuit. 

Start de motor en l a at deze draai e n tot de bedrijfstemperatuur is bereikt .. 
( Ven t il a tor ingeschakeld). 

- Stel het stationaire toe rental a f op 730 omw/ min. 

- Cont roleer de a fstelling van de variabe le inspuitinrichti ng (zi e bIz . 1315) . 

- Vul zonodig het k oelsysteem b i j tot h e t niveau. 

- Monteer de moto r kap . 

Na de eerste p r oefri t moet het n i veau van h e t koelsysteem bij kou de motor 
ge c ont roleerd worde n. 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

INBOUWEN J7 MOTOR 

Jlil!l!!II!II"I!F>~' 'Oil! Iii 

• 

GEREEDSCHAP 
8.0123 Z - HEFGEREEDSCHAP V.D. MOTOF 
Omvat: 
A Rail van 3 m lengte met verrijd

bare steun. 
B - Achterdwarsbalk. 
C - Hoeksteunen v.d. achterdwarsbalk 
D - Schroefsp~l met moer. 
E - Hijsanker • 

~ F - Geleidepennen met kraagmo eren . C -4 G Hijskabel L 1 m. 

plaatst. 
-Tap het koelwater v.d. radiateur 

en het motorblok af, waarbij de 
kachelkraan geheel open moet staan. 

~ ______________________________________________ -+.In de cabine: 
- Verwijder: · 

12-711-_______________________ ...J 

Annule et rem place la feuille classe 1, page 02 31. 

- de motorkap, - de beide voor-
stoelen, - draai de vleugelmoer 
van de massa aansluiting v.d.accu 
op het voorfrontpaneel los. 

- Maak los: 
- de gaskabel, de handgaskabel,de 
kabel voor versneld draaien, de 
stopkabel. - de brandstoftoevoer
en afvoerleidingen v.d. brandstof
pomp. - de bovenste waterp ompSLang;. 
- de draden van: de gloeibougie s, 
van het manocontact, van h e t ther
mocontact en v.d.wisse l stroomgen. 

- Demonteer: 
- de uitlaatflens 
- de slang tussen het l u chtfilter 

en het inlaatspruitstuk . 

Aan de voorzijde: 
Demonteer: 
- de gril 
- de bumper 
- de demontabele voorfrontplaat 
- de 2 onderste bev.bouten v.d. ra-

diateur. 
- de onderste radiateursteunbalk. 
- de radiateur, nadat de onderste 

waterslang en de draden van het 
thermocontact losgemaakt zijn. 
de bovenstekeerplaat (verwijderen: 
de linker en rechter kachelslangro 
de ventilator 

- de uitslagbegrenzer op het voorstE 
subframe 

- verwijder de koolborstelhouder 
v.d. in- en uitschakelende vent. 
op de waterpomp. ro 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

INBOUWEN J7 MOTOR 

Onder de wagen. 

- Demonteer de bevestigi g ngsbout 
van de uitlaatpijp op de versnel
lingsbak, laat de gehele uitlaat 
zakken, draai deze naar links 
en leg hem daar neer. 

- Maak de startmotor los en ver
wijder hem. 

- Demonteer: 
- de 3 beschermplat e n van het 

vliegwielhuis. 
- de 3 achterste bevestigings

bouten van de motor op het 
vliegwielhuis en vervang de 2 
onderste door de 2 geleidepen
nen 8.0123 F. 

Breng de onderdel en (B)-(C)-(D) 
en (A) van het hefgereedschap 
8.0123 Z op z'n plaats e n zorg 
ervoor dat de haak van de takel in 
het met (1) gemerkte gat van de 
rail wordt geplaatst. 

- Schuif de hijskabe l 8 . 0 123H (de 
langste) onder de motor; en 
schuif deze tussen het onderc£r
ter van de motor en h e t vlieg
wielhuis. 

Hang de hijskabel op in de pen 
,van de loopkapsluitschalm. 

Zet de takel iets onder spanning 
evenals het achterste gedeelte 
van de rail door het aandraaien 
van de schroefspil (D) op de 
dwarsbalk (B). 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

INBOUWEN J7 MOTOR. 

- Demonte e r h et voorste subframe: 
- 8 bou ten op de langsligge rs. 
- 4 bevestigingsbouten van do 

elastische motorsteunen. 

- Take l de rail iets op . 

- Zorg ervoor dat de motor en de 
versnellingsbak volkomen in lijn 
blijven met behulp van een h~l -
ten blokj e dat tu ssen de ve r ~ ". ~ l 

lingsbak en de traverse gep l aatst 
mo e t worden. 

- Duw de gehele motor naar voren 
met behulp van de l oopkat op · de 
rail tot dat de voors te loopkat 
vergrendeld wordt door de haak 
(1) op het e inde van de rail. 

- Raak de veiligheidsring ( 2 ) aan 
t er vergrendeling van de l oopkat. 

- Maak de schroefspi l van de rail 
op de achterste dwarsbalk los en 
schuif he t geheel n aar voren. 

INBOUWEN. 

Ret inbouwen gesch i e dt i n omgekee r
de volgorde van h e t uitbouwen. 

- Zorg ervoor dat de bevestigings
vlakken goed schoon zijn (tuss en 
motor en vliegwi elhuis). 

N. B. - Nadat he t koelcircu it ge 
vuld is, moet de motor enke l e mi
nuten draaien, totdat het verwar
mingscircuit ontlucht is; daarna 

_moet tot het juiste ni veau worden 
b i jgevuld. 

Documentation d 'Atelier D iesel - RM. 12 60 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

Annule et remplace la feuille classe 1, page 04 01, 

CONTROLE VAN DE COMPRESSIEDRUK. 

- Gebruik de compressiemeter van 
het merk Denis Gandard. 

Motor op werkt e mperatuur (ongeveer 
80

0 C. 

- Demonteer de 4 verstuiverhouders. 

- Zet de stopbediening van de 
brandstofpomp vast in de stop
stand: gebruik een voelmaat (1) 
van 3,5 mm dikte. 

- Monteer de compressiemeter op 
de eerste cylinder. 

- Draai de kartelknop aan. 

- Laat de startmotor ongeveer 4 
seconden werken (de motor moet 
dan draaien met ongeveer 300 
omw/ min) • 

Documentation d'Atelier Diesel - RM. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

V~~r een motor op werktemperatuur 
moet de druk tuns sen de 40 en de 
45 kg/cm2 zijn. 

- Herhaal de handeling bij de 4 cylinders. 

Breng de wlJzer van de meter 
weer op 0 met de kartelknop. 

- Monteer de verstuiverhoucters en sluit de leidingen weer aan. 

- N.B. - Bij het aflezen van de compress iemeter moet rekening gehoude n wor
den met verschillende factoren, die een afwijking kunnen veroorzaken en 
welke afhankelijk zijn van de toestand van de motor (doorgeslagen koppak
king, niet goed afgestelde kleppen, olieverbruik, kilometerstand van de 
wagen) zodat geen onnodig werk aan de kleppen zal worden verricht. 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

DEMONTAGE VAN DE CYLINDERKOP 

Deze werkzaamheden mo e t e n beslist worden uitgevoerd bij 
een oude motor. 

- Tap het koelsysteem af. 

504 

- Demonteer: 

- het luchtfilter, 
- het ontgassingsreservoir, 
- de waterslangen, 
- de aanzui gle idi ng v . d~ v ac uum-

pomp. 

J7 

- Demonteer: 

- de grille, 
- de radiateur, 
- de ventilato r , 
- de waterslangen . 

An,nule et rem place la feuille classe 1, pages 04 11 et 04 12. Documentation d'Atelier D iesel - Ref . 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP. 

C YL INDERKOP 

504 en J7 

- Demonteer: 
-

- de vacuumpomp en de aandri j f -
riem. 

- de aandrijfriem van de wat ~ r 

pomp en de spanrol . 

- Maak los: 

- de luchtfilterslang (J7) 
- de kachelslang (504) 
- de smeerolieleiding van de 

kleptuimelaars 
- de uitlaatflens. 

- Maak de brandstofins pu it le idinge n 
los. 

- Demonteer de retourl e idingc n . 

- Maak de elektrisch e be dra ding 
van de accessoire s l os . 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP. 

CYLINDERKOP. 

8.0110 F 

U IJ 
- Demonteer: 

- het kleppendeksel, 

- de tuimelaaras (verwijder de 
pakkingring van de smeerolie
leiding) , 

- de stoter stangen (zorg ervoor 
dat de klepstoters blijven zit
ten) • 

- Demonteer de 2 kopbou~en (zie 
afb.) en vervang deze door de 
geleidepennen 8.0114 (draai zover 
door, dat het bovenste ' gedeelte 
van de pennen gedemonteerd kun
nen worden.). 

- Demonteer de verstuivers. 

- Demonteer alle cylinderkopbouten. 

- Verwijder: 

- de cylinderkop, 
- de koppakking, 
- het onderste gedeelte van de 

geleidepennen 8.0114. 

Zet de cylinderbussen vast met de 
2 klembouten 8.0110 F. 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref . 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

MONTAGE VAN DE CYLINDERKOP 

Voorbereidende werkzaamheden. 

- Reinig de pakkingvlakken van h et cylinderblok en de cylinderkop zorg-
vuldig. 

- Controleer of de cylinderk op v~ak is . 
- Gebruik nieuwe onderlegringen voor de cylinderkopbouten. 
- Draai een tap van 11 mm ¢ met een spoed van 150 in alle gaten van de 

cylinderkopbouten om de schroefdraad te ontkolen. 
- Borstel de bouten schoon en olie de schroefdraad. (motoroli e ). 

• 

Zorg ervoor dat geen reste n van 
water of olie zich in de bo ri ngen 
van de cylinderkopbouten bevinden. 

- Verwijder de klembouten 8.0110 F. 

- De koppakking moet d roo g worde n 
gemonteerd (de brede ongefelsde 
rand naar boven gericht, cylin
derkopzijde) • 

- Centreer de koppakking me t de ge
leidepennen 8.0114 . 

- Monteer de cylinderkop, waarbij 
er gelet dient te worden op de 
plaatsing van de bout en welke ver
schill en in lengte. 

- 7 extra lange bout en - gemerkt 
KSL 11 8 mm, 

- 7 lange bouten g e merk t KL 
108 , 5 mm. 
8 korte bouten - gemerkt KC 
91,5 mm. 

- Verwijder de geleide pennen 
8.011 4 om de bouten no . 17 en 19 
te kunnen aanbrengen. 

Documentation d' Atalier Diesel · RM. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP. 

CYLINDERKOP 

- Het aanhalen van de kopbouten 
moet geschieden volgens het hier
naast aangegeven schema. 

haal de bouten eerst aan met 
4 mkg. 
haal deze vervolgens aan met 
7 mkg. 

- draai vervolgens bout voor bout 
i slag los en vervolgens weer 
vast met 7 mkg. (In dezelfde 
volgorde als hiernaast is aan
gegeven. ) 

- Monteer: 

de verstuiverhouders (met nieu
we pakkingringgen). 

- de klepstoterstangen, 

- de tuimelaaras. 

Vergeet niet de O-ring van de 
smeerolieleidingnippel aan te bren
gen . 

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

- Aanhaalkoppel van de lagers. 
de tussenlagers: 5 mkg, 

- de buitenste lagers: 2 mkg. 

- Verwijder de voelmaatjes. 

- Controleer de zijdelingse speling 
van de tuimelaars. 
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7 ·71 

te bij ge-
stellen heel ge
tuime- opende 
laars klep 

A3 E4 ElI 
A4 E2 . E3-
14.2 E1 E4 
14.1 E3 E2 

IN DEN OR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

A = inlaat 
E = uitlaat 

- Stel de kleppen af in de hier
naast aangeg e ven volgorde met 
de volgende spelingen: 

inlaat = 0, 25 mm 
uitlaat = 0 , 3 5 mm. 

- Monteer het kleppendeks e l. 

Monteer en sluit de leidingen en accessoire s aan. 
- Stel de spanning van de aandrijfriemen af. 

Het opnieuw aanhalen van de kopbouten na 50 km. 

Deze werkzaamheden moe ten beslist ge s chi ede n wann ee r de kopp akking ver
vangen is of wanneer een ruilmotor is gemontee rd. 

- bout voor bout in de aangegeven volgorde ee n kwart slag losdra a i e n en 
daarna weer aanhalen wet 7 mkg. 

- herhaal de gehele bewerking een twe e de k ee r. 

Opnieuw "aanhalen na 1000 km. 

Ga op dezelfde wijze te werk als na de " 50 km", ma ar s t el de kle p spe 
ling af op de normale speling: 

inlaat 
uitlaat 

0,15 tot 0,20 mm 
0,25 tot 0,30 mm 

Door de samenptelIing van de koppakking mag de koppakking ni e t meer wor
den aangeh·aald na de 1000 km beurt. 

Aangeraden wordt om de motor voor de 1000 km niet op vollast te laten 
draaien. 

Period~eke afstelling van de kleppen: 
bij 10.000 km 
bij 20.000 km 
iedere 20.000 km 

Documentation d 'Atelier Diesel · R6f. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

KLEPPEN 

KLEPPEN SCRUREN 

Ret kaalmaken van de cylinderko fJ . 

- Bevestig de cylinderkop in d~ 
Desvil steun. 

- Demonteer : 
het in- en uitlaatsprui tstuk , 

- de gloeibougies, 
- de waterpomp, 
- de klepspieen, klepschotel s 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. 

RET REINIGEN VAN DE ONDERDELEN 

Speciale voorzorgsmaatregelen. 
De klepveren zijn tegen oxida

tie beschermd door een synthetische 
laklaag. 
Maak ze schoon met benzine of met 
dieselolie. 

Ontkool zorgvuldig met ee r r o t e 
rende zachte staalborstel: 
- de ruimte n boven de k l e Dpe n, 
- de uitlaatkanalen, 
- de klepgele ide r s en d· k l e ppen. 

GEBRUIK GEEN SCRERPE GERL~DSCRAPPEN 
- Maak de onde rde len go pj schoon 

en blaas deze hi erna go e d droog . 

CONTROLE VAN DE ONDERDELEN 

Ret pakkingvlak van de cylinderkop. 

Plaats een stalen rei over: 
- de diagonalen, 
- de l~ngte en de bree dte van het 

p akki ngvl ak. 

- Controleer h et oppervlak . 
- de maximum afwijking: 0 ,15 mm. 

De r ei mag niet op de we rvelka
mers rusten. 

Documentation d ' Atelier Diesel· RM . 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP. 

KLEPPEN 

KLEPPEN SCRUREN 
Ret is aan te raden deze bewerk i ng 
uit te voeren met een pneumatisch8 
kleppen slijpmachine vanwege de tijd· 
winst en de kwaliteit van het schu
reno 
Gebruik vooral geen grove schuur
pasta maar bijvoorkeur fijne Val
vex met olie wat leverbaar is door 
het onderdelenmagazijn. 
- Werk zorgvuldig en schoon zonder 

oVBrmatig gebruik van schuurpas
tao 

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

- Gebruik een klein doekje voor het 
schoonmaken van de klepgeleiders. 

- Controleer: 
de draagvlakken van de klepzit
tingen, deze , moeten perfect ge
polijst zijn. 
het juiste aanliggen van de 
kleppen op de zetels met prui
sisch blauw. 

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

Wanneer het resultaat twijfelachtig 
is: 
- Controleer dan opnieuw het aanligl 

gen van de klep en indien nodig, 
moet de klepzitting worden gefra
sed en de klepzittinghoek gecon
troleerd worden. 

- Schuur de klep opnieuw in. 

RET OPBOUWEN VAN DE CYLINDERKOP. 
AIle onderdelen moe ten zorgvul

dig gereinigd worden en de cylinder 
kop worden vastgezet op de Desvil 
steun. 
-Olie de kleP9telen. in wanneer de~e 

weer op hun juiste plaats worden 
gemonteerq • . 

Monteer de Desvil steunplaat om de 
kleppen op z'n plaats te houden. 
-Draai de cylinderkop om en monteer 

achtereenvolgens: - de drukringen 
v.d. veren, - de afdichtingsringen 
v.d.k!e~veren, - de klepveer
schotels, - de nieuwe klepspieen. 

-Monteer: 
'--_______________________ ~;__ -he t in- en ui tlaa tsprui tstuk, 

-de waterpomp, - de gloeibougies. 
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INDENOR MOTOREN . XD EN XDP 

C YLINDERKOP 

VLAKKEN (OPZUIVEREN) VAN RET PAKKINGVLAK VAN DE CYLINDERKOP. 

Deze bewerking moet worden uitgevoerd, wanneer de maximale vervorming 0 ,1 5 mm 
bedraagt. 

Alvorens te beginnen met het opzuiveren van het pakkingvlakmoeteneerst de 
volgende contrale werkzaamheden worden uitgevoerd: 

De basishoogte(a) van de cylinderkop: 
'*' . nominale hoogte 90 - 0,~5 mm. 

2 - De vervorming van het pakkingvlak: 
er mag maximaal 0 , 50 mm worde n afge slep e n . 

In gee~ geval mag de maat (a) na h et vl akken minder z ij n da n 89 , 35 mm, 
daar ande~s het volume yen de wervelkamers te veel wordt verminderd, waardoor 
de werking van de motor nadelig wordt belnvloed . 

Deze bewerking moet met zeer grote nauwkeurigheid ges ch ieden , kan 
alleen maar worden uitgevoerd door een hiervoor gespeciali seerde werkplaats 
( motorrevisie bedrijf). 

12.71~-. ________________________________________________________________________________________ ~ 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

Z e lf te vervaar di gen gereedsch ap 
( zie groep 15 ) 

p.0139 

Stuikgereedsach a p voor het op de 
jui s t e wij ze a f s tel le n e n mont e 
ren van de werve lkam e r s . 

0.0140 

Cylinderkop steunblok ( van hout ) 

0.0141 

Steun voor meetklok je 

0.0142 

Doo rslag voor de we r ve l kamer . 
( . van koper of messing ) . 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

Gereinigde en geheel kaal ge~aak

te cylinderkop: 

- Verwijder de hiernaast aange 
geven tapeinden . 

- Sla de 4 centreerpennen van de 
wervelkamers 0,7 mm diep ten 
opzichte van het pakkingvlak, 
wanneer decylinderkop nooit 
eerder gevlakt is . 

!! Gebruik een doorslqg met een 
afgeschuind ui teinde . " 

Merk de wervelkamers . 

- Tik voorzichtig met korte sla
gen om het inwendige oppervlak 
niet te besch adigen . 

N . B.-het zal kunnen voorkomen 
tijdens het verwij deren, dat de 
we rvelkamer scheef gaat zi tten 
ten opzichte van z ijn boring : 
BLIJF DAN NIET DOORGAAN. 

- draai de cylinderkop dan om en 
zet de wervelkamer weer vlak , 
door met een houten hamer op de 
vlakke buitenkant te tikken . 

12-71 L-__________________________________________________ ~ __________________________________________ ___ 
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cales de OlaO 5 
(si necessaire) 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

"' N 
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VLAKKEN (OPZUIVEREN) 

- Zuiver eerst het pakkingvlak 
van h et kleppen dekse~ Op e 

Slijp maximaal 0 , 20 mm af . 

- draai de cyl~nderkopom en 
bewerk het pakkingvlak . 

Slijp maxima21 0 , 50 mm af . 

- aan de oppervlakte bewerking 
moe ten hoge eisen worden ge 
steld . 

(theoreti s che, waarde R2 - ES) . 

CONTROLE VAN DE WERVELKAMERS 

- cont r oleer de dikte van de 
kraag . 

- controleer of de geleiding van 
de gassen bi j h e t pu nt ( a ) niet 
ve rvormd is do or h et dem onta
ge ge r ee dschap . 

- controleer of er geen bnrsten 
o f sch euren op h et cylindrische 
gedeelte (b) zij n te bes peuren . 

IN TWIJFEL GEVALLEN MO ETEN DE BE
SCHADIGDE WERVELKAMERS SYSTEMA
TISCH VERVANGEN WORDEN . 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLIN DERKOP 

Rond om de g asge leiding kun
nen ook haarscheuren ont s taan . 

Deze z ijn niet schadelijk VOO l 

de werki ng van de motor en de 
wervelkamers behoeven h iervoor 
niet vervangen te worde n . 

MONTAGE VAN DE WERVELK JYER3 . 

verwijder de scherps ~~9~~~ 
van de r e nden van de 7sr5~hil 

len de gaten in het p~~~~~g71ak . 

- zorg e r voor dat aIle o~derde 

len volkome nsch o o ~ zij n en i n 
h et bijzonder de ve rschillende 
aanlegvlakken van de wervel 
kamers (d) . 

- de aanle gvla kke n moe te n weer 
preci es evenwijdig ge maakt 
worden tenop z icht e van het 
nieuwe pakkingvlak met behulp 
v an h e t stuikgereeds chap . 

- plaats het gereedschap 0 . 0139 
met de lange zi jde v ?n het 
steunvlak evenwij dig a an het 
vl ak van de cylinderkop . 

- control ee r o f de stuikst ift 
jui s t geplaatst is ( tenopz i ch
te v . d . centreerpen) . 

- sla enige malen met de hamer , 
waarbij de steun stevig op het 
pakkingvlak aangedrukt moe ten 
worden , zodat dit niet besch a 
digd wordt . 

- voer de bewerki llg ui t voor de 
4 bo ringe n . 

- v e r wi jder de sch erpe braam . 

12 -71L-________________________________________________ ~ ______________ ~------~~~~~~~::_::: 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

- plaats de wervelkame rs in de 
cylinderkop, waprbij rekening 
gehoude n dient te worden met de 
merktekens welke bij de d§mon
tage werden aangebracht. 

In geen geval mogen de wer
velkamers los worden gemonteerd. 
Wanneer dit weI h et geval is 
moet de boring van de centrering 
opgezuiverd worden en ap.ngepast 
aan de ove1maat wervelkamers . 

Bij elkaar behorende cylinderkop 
- wervelkamer. 

1 ste 
overmaat 

2 de 
overmaat 

maat (a) v.d,cylinde~ maat ib) wer'/elkamer 
'k;) 

totaan 35,09 

gebruiken 
tot 35,50 

3511 -+- 0,04 
, +0 

3556 + 0,04 
, +0 

- monteer een meetklokje op de 
steun 0 . 0141 en ijk de z e op 
een vlakplaat(marmer). 

- plaats het ge~eel op de cylin
derkop. 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 
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EVENWIJDIGREID. 

- meet op verschillende punten . 

- h et verschil tussen twee uiter
ste punten van een zelfde kamer 
mag niet meer bedr agen dan 0 , 03 
mm . 

RET UITSTEKEN. 

- de tolerantie van het . uit s teken 
moet liggen tusse~ 0 en 0 , 03 mm 

- wanneer het uitst ek~n mee r is 
dan deze waarden dan moe ten de 
we~velkamers verwijderd worden 
en afgedraaid worden . 

- trek van de opgemeten uitste-' 
k ende maet de toelaatbare tole 
rantie af . ( 0 tot 0 , 03) 

- h et verschil moet van be ide 
vlakken zQwel (d) als (e) wor 
den a fg enomen . (slijpen) 

- de bewerking van het vlak (e) 
is noodzakelijk om de maat van 
de diepte va n de bori ng te kun
nen handh aven (0,10 tot 0 , 50 mm 

- maak een schuine uitsparings
hoe~ op het vlak (d). 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

CYLINDERKOP 

Na het vlakken van h et pakkingvlak of na een bewerk ing van de klep
zitt ing en , moet eveneens de ligging van de kleppen ten opzichte van het 
pakkingvlak worden gecontroleerd (de vrije ruimt e ) . 

- g ebruik de s teun 0 . 0141 voor 
zien van een meetklokje . 

- ijk het geheel op een vlakplaat 
(marmer) . 

controleer de vrije ruimte van 
de kleppen: 

0 , 75 tot 1, 15 mm . 

Bij onvoldoende vrlJe ruimte : de kleppen moeten op de juis te hoogte ge
bracht worden, door de klepzi ttingen te frais en (slijpen).' 

De maat van de vrije ruimte is zeer belangrijk : monteer desnoods nieuwe 
kleppen en wanneer dit niet voldoende is , moet de cyl i nderkop in een ge
specialisee rde werkplaats (motorrevisie bedrijf) van nieuwe klep zittingen 

worden voorzien. 
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12·68 

MOT 0 R 

Cylinderblok 

Ondercarter 

Cylinderbussen 

Zuigers en pennen 

Zuigerveren 

Vervanging van zuigers en bussen 

Drijfstangen 

Krukas 

Vliegwiel 

Distributie d.m.v. een ketting 
- beschrijving 
- demontage 
- lagersteun v.d. brandstofpomp - nokkenas tandwiel 
- krukas tandwiel 
- montage en afstelling van de distributie 
- afstelling van de spanning v.d. distributieketting 
- controle v.d. afstelli;g van de distributie 
- het afmonteren 

Distributie d.m.v. tandwielen 
- beschrijving 
- krukas tandwiel 
- nokkenas tandwiel 
- tussentandwiel 
- afstelling v.d. zijdelingse ofaxiale speling v.h. tandwiel 
- montage v.d. distributie 

Nokkenas 
- beschr'ijving 
- afmetingen en toleranties 

Klepstoters 

Tuimelaarmechanisme 
- beschrijving 
- revisie van het kleptuimelaarmechanisme 
- afstellen van de klepspeling (kleppen stellen.) 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

CYLINDER-BLOK 

CONTROLE EN MONTAGE 
- Reinig het cylinderblok zorgvul

dig en let bijzonder op de rein
heid van de oliekanalen. 

- Sluit af: 
- de oliekanalen: met messing 

stoppen en vloeibare pakking 
"Plastex". 

Hoofd-oliekanaal: 
a-voorzijde: ¢ 15 mm spoed 1,50-

inbusvierkant 6 mm cylindrisch. 
b-achterzijde: ¢ 15 mm spoed 1,50 -

inbusvierkant 6 mm conisch 

Secondair oliekanaal: 
¢ 13 mm spoed 1,50 - inbusvier
kant 6 mm 

~ ______________________________________________ -+- De ruimte voor de nokkenas: 

5.3:t 0,2 .. 

I ' , 

- ,--;,~---~~-
- """-----rr~~ 

'<-.1'"-.....- I I 
I 

- 1 stop van ¢ 42 mm 
- De waterkamers: 

- 4 stoppen ¢ 32 mm van roestvrij 
staal. 

Montage van de as van het tussen~ 
tandwiel (distributie d.m.v. een 
ketting). 

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

- Borg de stop door de schroefdraad 
met een centerpons op te stuiken. 
Monteer de as met een pers en let 
op de juiste maat van het uitste
ken van 5,3 + 0, 2 mm. 

1------------------------------------------------+ Montage van een as van het tussen
~andwiel (distributie d.m.v. tand
wielen) • 
- Breng de kerfstift 1 van 4x12 

voor de centrering van de as op 
z'n plaats (met de vertanding in 
de as). 
Stop het oliekanaal in de as af. 
Stop 2 ¢ 9 mm spoed 100 (koper). 
Borg de stop door opstuiking v.d. 
schroefdraad met een centerpons. 
Monteer de as met een pers en let 
hierbij op de juiste stand v.d. 
kerfstift t.o.v. z'n ligplaats. 
De maat van het uitsteken be-

-0 
draagt 33,5 mm -0,1 

12-68 ...... ______________________ -'-__________________ _ 

Documentation d' Atel i er Di esel . Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

ONDERCARTER 

ler montage 2eme montage 

ler montage 2eme montage 

12·68 

O~J II 

01iereservoir aan de achterzijde 
van de motor. 

Montage van de olie - aanzuigpijp. 

Monteer de olie-aanzuigpijp zo
danig, dat het uiteinde onde r het 
pakkingb1ad uitsteekt: afm. a 

1ste montage - 4 1. carter: 92mm 
2de mon~age - 5 1. carter : 113mm 

Montage van het carter 

- Monteer de pakking droog (niet 
insmeren) • 

- Let er bij de montage op , dat de 
olie-aanzuigpijp in de opening 
van de zeef va1t e n dat de veer 
iets wordt ingedrukt . 

- Zet de 20 bevestigingsbouten vast 

Documentation d'Atelier Diesel· Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

Cyl inder-bus 

y -t--
- '" 

-- ",," 
co 

tt2 

KENMERKEN 

Natte cylinderbussen van perlitisch 
g i etijzer . 

De waterkamers worde n afgedi cht met 
een rubber ring onder de onderste 
kraag . 

Ce ntrering in het cyl inder-blok 
door : 
- aan de bovenzi jde: een kraag, 
- aan de onderzijde: ee n afgedraaid 

gedeelte van de cyl inderbus. 
De cylinderbus moet boven het mo- . 
torblok uitsteke n: 0 , 03 tot 0 , 07 mm. 
Er zijn 2 soorte n cyl inderbussen : 

+ 0 02 
met 1 streep 90 mm + 0 ' 

+ 0 , 02 
met 2 strepen 90 mm + 0 , 04 

AFMETINGEN ~N TOLERANTIES _
O 

- De kraag ¢ 1: 106 , 3 mm - 0 , 087 

- Onderst e ged . ¢ 2 : 96 mm - 0 22 
-0, 0 

- Hoogte onder de kraag A 166 , 1 mm 
.±. 0,25 

- Totale hoogte B van 172 , 86 tot 
179,40 mm . 

- Meet punten voor het bijzoeken 
van de zuigers (het vormen van 
een set) 
X tot 25 mm - Y tot 86,5 mm -
Z tot 163 mm. 

SAMENVOEGING VAN CYLINDERBUSSEN -
ZUIGERS 

Cylinder_ Zuigers bussen max . 
merk- Boring spelin 
t eken oring 

90 0,1 
1 streep a A 89,90 a 

90,02 0,12 

2 stre- 90,02 0,09 
a B 89,93 a pen 90,04 0,1 1 

De diameter maat is het gemiddelde 
van de 3 maten X, Y, Z (zie hier
boven) • 

Do cumen1oli on d 'Alelie r Diesel· Rii! . 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

ZUIGERS EN PENNEN 

A .B 

ZUIGERS 

Kenmerken 
- Licht metaal met kleine uitzet

tingsco i ff i c ient. 
- Kegelvo rmig ofconisch profiel 

(0 onderzijde is g roter dan 0 
van de bovenzijde, zuig e rbodem). 

- De uitsparing aan de bovenzijde 
waarin het kanaal van de we rvel
kamer uitmondt (Treffle). 

- In het B. D.P. blijft de zuiger 
van 0 tot 0 , 035 mm onder de bo ven 
zijde van het bloke 

- Afstand tussen zuiger e n cylinde r 
kop: 0 , 60 mm tot 1,05 mm . 

~---------------------------------------+ 
- Di ep te van de u i tsparing: 3 mm . 

. Afmetingen en toleranties 
I Twee series A en B 

merkt . diameter 
zuiger d1 d2 d3 d4 

A 89,90 89,86 89,7 35 89,615 

B 89,93 89,89 89,755 89,635 

- Meetpunten d1 - d2-d3- d4 - t.o.v. 
het onderste vlak . 
a - evenwijdi g met de zui ge rpen: 

d1 tot 16 mm 
d2 tot 54 , 5 mm 

b - loodrecht op de zuigerpen: 
d3 tot 72 , 5 mm 
d4 tot 9 4 mm 

- Hoog t e H: 96 mm. 

ZUIGERPENNEN 
- Gecementeerd staal 
- Zwevend geborgd door 2 circlips. 
- Lengte 77 mm 
- 3 soorten 

AFMETI NG MERKT. DIAMETER 
normaal zw.of wit 28 

1e overmaat rood 28,05 

2e oVE;rmaat groen ~ 8, 10 

Toleran les : tol.t.o.v . 
me rkt ~ op lj,to le ra~t i e boring in 
de zUlgerpen op de zUlger 

wit ·0 + 0,006 
· 0,003 + 0,003 

zwart · 0, 003 + 0,003 
· 0,006 + 0 

Documentation d'Atelier Diese l· Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

ZUIGERVEREN 

t 

BOVENSTE COMPRESS IEVEER 

- Speciaal verchroomd 

- Slotspeling : 0 ,35 tot 0,55 mm 

- Bre e dte: 3,9 mm ± 0 ,1 2 

- Dikt e : 2 mm - 0,010 
-0,0 22 

- Veers panning: 1,600 tot 2,135 kg 

- Gee n montage-richting 

COMPRESSIEVEREN 

- Aan de binnenzijde afgeschuind 

- Slotspeling : 0 , 35 tot 0,55 mm 

- Breedte: 3 , 9 mm ± 0 , 12 

_ Dikt e : 2 mm -0,010 
-0,0 22 

- Veerspanning: 1,330 tot 1,775 kg 

- Geen montage -richting 

OLIE-SCHRAAPVEER U- FLEX 

- Stalen veer 

- Grote flexibiliteit waardoor een 
perfecte aanligging verkregen 
wordt tegen de cylinderwanden . 

¢ aan de buit e nkant gemeten, iets 
groter dan de boring. 

- Geen montage - r ichting 

- De uiteinde n van de U-Flex olie-
schraapveer mogen nooit worden 
afgevijld, geslepen of afgeknipt 
worden. 

Documentation d'Atelier Diesel· Ref. 1260 



12·68 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

VERVANGING VAN CYLINDERBUSSEN EN ZUIGERS 

- Demontage: 

- Bouw de motor uit 
- Tap de motor-olie af 
- Demonteer: 

- de cylinderkop 
- het ondercarter 
- de olie-pomp 
Merk de drijfstangen in de volg 
orde 1-2-3-4, de eerste aan de 
vliegwielzijde van de motor. 

- Demonteer de drijfstang lage rkap
pen 
Verwijder de drijfstangen met de 
zui gers via de bovenkant en mo n
teer de drijfstang lagerkappen 

- Bescherm de kruktappen met ge olie : 
papier 
Verwijder de cylinderbussen m. b . v , 
de trekker 0 . 0 101 

Demonteer de circlips van de pis
tonpennen. 

- Verwijder de pennen . 
Re inig aIle onderdelen 'alsmede 
h et cylinderblok zorgvuldig 

CONTROLE EN GEREEDMAKEN VAN DE ON
DERDELEN 

Cylinderbussen en zuigers. 
Ret is uiterst belangrijk dat de 

I--------- ------------------r_cylinderbussen, de zuigers met de 

_______ I 

zuigerpennen en de zuige rveren on
derling niet verwisseld worden , de
ze zijn bij de fabricage d.m.v. pre· 
cisie-apparatuur bij elkaar gezocht , 
- Verwijde r de zuigers uit de cylin· 

derbussen en reinig deze zorgvul
dig met trichloo r. 

- Controleer of de besche rmlaag 
goed uit de zuige rve e rgroeven ve~ 
wijde rd i s . 

- Controleer o f de zuigerveren ge 
makkelijk in de groeven kunnen be· 
wegen. 
Demonteer de zuigerve r e n nooit bij 
h e t schoonmaken . 

Do cu mentation d'Atelier Diesel · Re f. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

VERVANGING VAN DE CYLINDERBUSSEN EN ZUIGERS 

(' 

~.JJ J. V f 

Dri jfstangen 
- Controleer : 

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

- Indien de zuigerpen te zwaar gaat 
moet de zuigerpenbus ge ruimd wor
den . 

- Wanneer de zuigerpen t e veel spe 
ling heeft , moet de zuigerpenbus 
vervangen worde n. 

- Vervang systematisch aIle bouten 
en moeren. 

Montage van de drijfstangen in de 
zuigers: 
- Verwijder de circlips van de 

zuigerpennen, 
- Trek de zuigerpennen gedeeltel ij k 

uit de zuiger ( n i et verwarmen) , 
- Plaat s de uitsparing vande zui ge r 

en de merktekens op de dri jfstang 
aan dezelfde kant, 

- Monteer de ingeoliede zu i gerpen
n en , 

- Monteer de circlips van de zui
gerpennen zorgvuldi g in hun groe 
ven. 

Drijfstanglagers en kruktappen . 
- Controleer de toestand van de 

draagvlakken. 
Vervang de drijfstanglagers in
dien nodig. 
Laat de krukas slijpen en mon
teer overmaat lagers , indien de 
draagvlakken gegroef d of ovaal 
zijn of indien de speling te 
groot geworde n is (zi e groep I, 
bIz . 0801). 

- De lagerschalen mogen nooit be
we rkt worde n. 

Andere onderdelen 
- Cylinde rkop e n kleppen (zie groep 

I, bIz 0421). 
- de thermostaat. 
- het oliefilter (vervanging van 

het filterelement). 
- de verstuivers (zie groep I, bIz. 

1352) • 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

VERVAN GING VAN DE CYLINDERBUSSEN EN DE ZUIGERS 

... 
• - ct. 

, f'..( 

~ 

(I . 

:, "A 

MONTAGE 
Monteer de nieuwe cylinderbussen 
zonder rubber ring . 
Monteer de klembouten 8 . 0110 F . 
Controleer met behulp van een 
meetklokje of de cylinderbussen 
0 , 03 tot 0,07 mm boven het pak
kingvlak van het cylinderblok ui t · 
steken . 
Demonteer de klembouten en de cy
linderbussen . 

- Monteer een rubber ring op iedere 
cylinde rbus , 
breng de cylinderbussen op hun 
plaats e n zet ze vast met de bou
ten 8 . 0 11 0 F . 

- Verwijder het beschermingspapier 
van de kruktappen en reinig deze 
zorgvuldi g . 

- Ol i e de zuigers en de lagerscha
len in met motoroli e . 

- Plaats de zuigerveers~oten van de 
3 bovenste veren elk op een der
de van de omtrek . 

- Gebruik de zuigerveerklemband 
Muller 582 bis T met een hoogte 
van 80 mm , met de sleutel van de 
klem naar boven gericht om te 
voorkomen dat een lip van een 
zu i gerveer klem komt te zitten 
in de afschuining van de cylin
derbus . 

- Plaats de merktekens aan de kant 
van de brandstofpomp . 
Monteer de zui gers met drijfstan
gen in de volgorde 1- 2- 3-4 vanaf 
de bovenzijde van het cylinder
blok . 

- Druk de zuiger met een constant e 
beweging in de cylinderbus . 

- Monteer de drijfstanglagerkappe n 
op de overeenkomstige drijfstan
gen . 
Monteer nieu we moeren - aanhaal 
koppel: 6 mkg . 

Do cumen tation d'Atelie r Die sel - Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

VERVANGING VAN DE CYLINDERBUSSEN EN DE ZUIGERS 

- Breng de oliepomp op z ' n plaats . 
- Monteer : 

- h et ondercarter en de oliezeef , 
- de cyl i nderkop ( zie groep I , 

bIz . 0405), 
- het tuimelaarmechanisme (zi e 

groep I, bIz 0406 ), 
deverstuivers (zi e groep I, 
bIz . 1354) , 

- de motor ( zi e groep I, bIz . 
0203 ). 

- Maak een proefrit en stel het 
stationai re toe rental af bij 
warme motor . 

- Laat de motor afkoelen (minimum 
6 uJr) . 
Haal de cylinderkopbouten aan en 
c ontroleer de klepspeling (zi e 
groep I, bIz 0406 en 0407). 

- Na vervanging van cylinderbussen 
e n zuigers moet de aldus gerevi 
seerde motor weer op dezelfde ~~ 

ze als een nieuwe motor worden 
ingereden . 

- Controleer het olieverbru i k . 
- Een olieverbruik van een ing e lo -

pen moto r van max . 1t liter per 
1000 km is normaal terwijl i n ~e 

inlooppe riode het olieve r bruik 
hoge r kan zijn . 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

DRIJFS'l'ANGEN O~] ~I 
BES CHRIJVING 

- gesmeed staal 
- l e ngte hart op hart: 150 mm + 0 , 025 

INDELIN G 

Bij werkplaatsmontage zijn er 3 groepen drijfstangen we l ke gemerkt zijn 
met 4, A of F, overeenkomstig de merk tekens van de drijfstangen bi j de fa
brieksmontage volgens de hieronde r staande tabel: 

merktekens drijf-
stangen werk-
plaatsmontage 

4 

A 

F 

Drij fstangen Gewichten in 
eerste montage grammen 

3 - 4 - 5 - - -
van 901 tot 930 

1 - 2-A-B-C van 931 tot 980 

D ~ E - F - G-H van 981 tot 1030 
- . 

Afmet ingen en tolerantie~ 

Diameter Lengte Drij fstang 
~----------~~-----------; lager 

(uitw. ¢) 
.in mm. 

53695 + 0,013 
, + ° 

53,708 (ext . ) 

35,9 -: ° 0,05 

29 + ° 
° 'Pistonpenbus 30950 + 0,025 30 + 0 1 

(u it w • ¢) in m,~m_' __ +_O __ "-__ -__ '_---1 

- Spel ing v.h. drijfstanglager : 
- dialmetraal: 0 , 0 4 5 tot 0 , 086 mm 
- zijdelings: 0 ,1 0 min . td;0 , 25max 

- Ge wichtsve rschil bij eenzelfde 
motor 
- bij fab rieksmontage: 5 gr 
-_~ij we rkpl. montage: 40 gr .m ax . 

Drijfstanglage rschalen: 
Normal e maat v . d. kruktap ¢ 49,990 
tot 50 , 006 
- 1e ov e rmaat 

0 , 30 : voor kruktap 49 , 690 tot 
49 , 706 . 

- 2e ove rmaat : 
0 , 50 : voor kruktap 49 ,490 tot 

49 , 506 . 
- 3e ove rmaat : 

0 , 80 : voor kruktap 49 , \ 90 tot 
49 , 206 

Zuige rpenbus : 
~espleten type van clevite 
- Normale maat: u itw . ¢ 3 1 , 00 

L-__________________________________________ ~ - Overmaat: u it ~ . ¢ 31 , 30 

l'nw ri.. 28 + 0,0 0 . .... va 
• 'P. +0 , 007 
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INDENOR MOT OREN XD EN XDP 90 

DRIJFSTANGEN 

BEVESTIGING VAN DE DRIJFSTANGLAGER 
KAP. 

- Normale moer met spoed 1,00 
- Vervang de bouten en de moeren 

bij iedere reparatie. 
- Aanhaalkoppel: 5,5 mkg. 

Drijfstanglagerschalen 

- Dunne lagerschalen onderling ver
wissel baar. 

- Stalen schaal bekleed met alumi
nium-tinlegering 

N.B. - Dit type lagerschaal mag 
niet bewerkt worden. Reinig ze voor 
de montage met trichloor; ook de 
boring in de drijfstang moet goe d 
schoon zijn. 
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~ ________________ ~5=94~ ____ __ 

BESCHRIJVING 

- Gesmee d staal 
- Aangesmede contra- gewi chten 
- 5 hoofdlagers 
- kruktappen en drijfstangtappen 

gehard d . m.v . hoogfrequente in
ductie . 
Statisch en dynamisch gebalan
ceerd . 

De kruktappen zlJn van boringen 
voorzien voor een betere smering 
van de lagerschalen . 
KENMERKEN . 
- ¢ v . d . draagvlakken van de 5 

hoofdlagers : van 55 tot 55 , 015 mm 
- ¢ v.d. hoofdlagerkappen : van 

49 , 990 tot 50 , 006·mm-
- Max . ovalite i t : v . d . hoofdlag e r

tappen: 0 , 01 mm 
- Max . coniciteit op de draagvlak

ken en de hoofdlagertappen : 0,01mm 
- Diametrale speling tussen de 

draagvlakken en de lagertappen 
van 0 , 0 4 6 tot 0 , 092 mm. 
Diametrale speling tuss~n drijf 
stanglagertappen en drijfstangen: 
van 0 , 45 tot 0,076 mm 

Sl ijpmaat : 

1e overmaat 2e overmaat 3e overmaat 
rna ten (0,30) (0 50) (0 80) 

draagvl . mm 54700 a 54 715 54500 a 54 515 54200 a 54 215 hfd.lager- ' , , , , , 
tappen mm 49,690 a 49,706 49,490 ii 49,506 49,190 ii 49,206 

LAGERSCHALEN 

- Dezelfde typen als de drijfstang
lagerschalen (zie gr . I bIz . 0702; 

Lagerno . 1-3-5 

ILagerschaal br . 30 

Afmetingen en toleranties 
- Max . onrondheid: 

2-4 

22 

0 , 02 van de 2 voorste hoofdlagers 
0 , 03 van de 2 achterste hoofdl . 

- Draagkap van tandwiel en poul i e : 
¢ 30 _ 0 - L 54 ,5 - 0 , 2 

Aan de acgt~tiijde bevindt zich een 
centreerbus met een inwendige ¢ 
van 16 mm met een Cu rty pakking~ 
ring voor de afdichting . 

DOCLImen tat ion d'Ate!ier Diesel· Ref. 1260 
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KRUKAS 

AXIALE DRUKRI NGEN 
- Zijdelingse _s pel i iig : van 0 , 0 8 

to t 0 , 29 mm verkregen door 2 paar 
h alve lagerschalen welke geplaat 
zijn aan i edere kant van het mid
delste hoofdl a ger , tegen het cy
linderblok en de hoofdlagerkap . 

- Om deze tolerantie bij de werk- 
plaats montage t e verkrijgen , le 
vert het onde rdel e nmagazijn hal 
ve druklagerschalen als setjes 
van 2 verschillende di kten . 

- Normale maat : 2, 30 tot 2 , 33 mm 
- Overmaat : 2 , 50 tot 2 , 53 mm 
Montagerich ti ng : bewer.kte z i j de naar 
de krukas ekeerd . 
ACHTERSTE HOOFDLAGER 

'Montage 
~--------------------------------------~ AFDICHTING 

• • 

Breng de door het onderdelenmaga
zijn geleverde afdichting in de 
juiste vorm . 
- Plaats deze met de hand i n de 

groeven van het motorbl ok en de 
l agerkap . 
Plaats h~t stempel no . 8 . 0110 A 
op de afdi chting . 

- Sla met een hamer op de platte 
z i jde van het stempel . 

- Controleer, of de afdichting goed 
in de groef is gecentre erd en 
niet besch adi gd is . 

- Snij de afdi cht i ng op het pakking 
vlak af, deze mag beslist n i et 
hierbovenuit steken . 

~ _______ M __ a_u_va_i_s_m_o_n_t_a_g~e __________ B_o_n_m_o_n_t_ag_e---------t LAGERKAP AFDICHTI NG 

- Monteer de plaatjes no . 8 . 0,10 CZ 
op het gereedschap no . 8 . 01 10 BZ . 

- Monteer de be i de afdichtingen 
voor de zijkant op de lagerkap . 

- Breng het gereedschap op z l n 
plaats door de 2 plaatjes i e ts 
naar buiten te drukke n . 
Druk het bu i tenst e gedeelte van 
de plaatjes met de hand naar bin
nen . 
Zet het g€reedschap vast op de 
lagerkap met een carte rbout van 
¢ 7 mm , met een " Bl ock f or" onder
legplaat onder de boutkop en de 
slui tring onder e e n van de be 
vestigingsbouten van de plaatjes . 

- Ol ie de montagevlakjes in . 
- Montee r het geheel door het i ets L-________________________________________________ schu i n i n het cylinderblok te 

brengen . 
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K1WKAS. 

12·68 

- Kantel de lagerkap v ervolgens 
loodrecht en sla het voorzichtig 
met de hamersteel op z'n plaats. 
Zet de lagerkap met beide bouten 
vast. 
Aanhalen met 10 mkg. 

- Controleer met behulp van een 
voele rmaatje van 0,05 mm of de 
lagerkap goed tegen het vlak van 
het cylinderblok aanligt. 

CONTROLE OP RET VRlJ DRAA lEN VAN DE 
KRUKAS. 
Ret draaiende gedeelte (krukas, 
drijfstangen en zuigers) is in de 
motor gemonteerd (de bevestigings
bouten van de lagerkappen en drijf
stangen zijn met het juiste aan
haalkoppel vastgezet): 
- Plaats het speciale gereedschap 

8.0110 E in twee gaten van de 
vliegwielflens van de k~kas. 

- Draai de krukas enke~e omwente
lingen. 

- Controleer met behulp van een 
momentsleutel of het koppel niet 
groter is dan 6 mkg. 

RET AFSNlJDEN VAN DE LAGERKAPAF
DlCRTlNGEN 

Na montage van de achterste lager
kap: 
- Plaats het kaliber 8 . 0110 D (dik

te 0,5 mm) op beide uiteinden 
van de pakkingen: 

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

N. B . - De afdichtingen moe ten dus 
0 , 5 mm boven het pakkingvlak van 
het ondercarter uitsteken . 

Docum enta ti on d'Atelier Diesel· Ret. 1260 
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KRUKAS 

HOOFDLAGERKAPPEN 
- Van gietijzer met 2 gaten ¢ 14, 5 

mm. 
- De middelste- en de achterste la

gerkapworden door middel van 
stiften van 14,5 x 18 x14 

gecentree rd. 
De tussenlagerkappen 2 en 4 zijn 
gelijk . 

Merktekens op de lagerkappen: 
- De tussenkap 2 verschilt van tus

senkap 4 door een letter welke 
achter het nummer is inge slagen. 
Bevestigingsbouten 14x87 spoed 
200 met Onduflex veerringen. 

BELANGRIJK 
Gebruik aIleen Onduflex veerringen. 
et gebruik van zowel in- als uit

wendig getande ringen wordt niet 
meer toegestaan. 

AANHALEN VAN DE LAGERKAPPEN. 
Monteer de lagerkappen: 

merktekens aan de zijde van de 
brandstofpomp. 

- aanhaalkoppel: 10 mkg. 
- Controleer met behulp van een 

voelermaatje van 0,05 mm of de 
lagerkap goed op z'n plaats in 
h e t blok zit. 

GEREEDSCHAPSKISTJES No . 8.0110 X 
Samenstelling: 

- Stempel voor de montage van het 
15 afdichtkoord van het achterste 

hoofdlager bij dieselmotoren. 
BZ -Gereedschap voor het plaatsen 

van de zijdel ingse afdichtingen 
van het achterste hoo fdlage r. 

CZ -Een set extra montageplaatjes 
voor de dieselmotor . 

C ' -Een set reserve montage plaatjes 
404 met benzinemotor. 

D - Kaliberplaatje van 0 , ':; mill dikte 
voor het afsnijden v an d~ af
dichtingen. 

E - Gereedschap met pennell VUO!' de 
controle van het krukn s koppel 
van de di ese lmotor, 

F - Twee klembouten voor d~ cylin
derbussen van de dieseJ lllutor. 

GZ - Steun voor meetklok c . 
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INDENOR MOT OREN XD EN XDP 90 

VLIEGWIEL 

BESCHRIJVING 
- Van gietijzer 
- Op de krukas bevestigd met 6 bou-

ten en geborgd d.m.v. een omge
haalde borgplaat. 

- Centrering: ¢ 92 mm 
- Balancering tolerantie 14 cmg 
- Gewicht met starterkrans: 22,518 

kg. 
- Maat a: 25,5 mm 
- Ui tw~ndige diameter b: 302 mm 
- Totale breedte: 75 mm 

S TARTERKRANS 

Aantal tanden: 96 +0,081 
- Inwendige ¢: 278 mm 

+0 
- Dikt~: 12 + 0,1 mm 

N .B. - Na het . ·omkrimpen van de 
starterkrans op het vliegwiel moet 
de tangentiele kJi~pspanning 500 
kg. bedragen. 

Documentation d' Atelier Diesel· Rei. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

DISTRIBUTIE D.M.V. EEN KETTING 

BESCRRIJVING 

- Aan drijving d.m.v. een duplex 
ketting met kettingwielen. 

- Automatische afstelling van de 
kettingspanning d.m.v. een hy
draulische spanner onder druk van 
de motorolie. 

- Een tussen tandwiel om de omspanT 
nenboog van het krukastandwiel 
te vergroten, zodat meerdere tan
den in ingrijp ing zijn. 

- Ret rubber spanblokje, dat tegen 
de ketting loopt in het gedeelte 
tussen het nokkenastandwiel en 
het aandrijftandwiel van ,de. brand 
stofpomp zorgt ervoor dat de ket
ting onde~ spanning blijft. 

- De excentriciteit van het tussen
tandwiel dient om de minimum spe
ling af te stellen van de ketting· 
spanner en de bevestiging tijdens 
de montage, deze bedraagt 0,5 tot 
1 mm. 

- De uitslag van de kettingspanner 
mag nooit meer bedragen dan 8 mm. 

- De ketting en de kettingwielen 
zijn gemerkt om de distributie 
af te kutinen stellen . 

DEMONTAGE 

- Demonteer: 
Ret ondercarter, 

- De ventilatorriem, 
De wisselstroom generator 

- De krukaspoulie, 
- Ret distributie carter, 
- De brandstofpomp (2 inbusbouten 

voor de bevestiging van de brand
stofpo~p op de lagersteun). 

- De smeerolie leiding van de lager· 
steun van de brandstofpomp. 

- Ontspan de kettingspanner (draai 
de 6-kant inbussleutel naar recht. 
door de 6pening van de kettingsp~ 
ner) • 

- Maak het excentriek van het tus
sentandwiel los en zet dit in de 
stand van minimum spanning. 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

DISTRIBUTtE D.M.V. EEN KETTING r 

- Ontborg en demonteer de bevesti
gingsbouten 1 van het tandwiel 
van de brandstofpomp. 

- Demonteer: 
- Ret tandwiel 2 v~n de brand-

stofpomp en de ketting 
- De naaf van het pomptandwie~ 
- Ret lager 
- Ret tussen tandwiel 3 en het 

excentriek 4 
- Ret spanblokje 5 van de ketting 

geleiding 
- De distributiecarter pakking 6 

Ret krukastandwiel en de spie 
- De kettingspanner 7 en de bus

plaat 
- Ret tuimelaar mechanisme, de' 

inspectiedeksels van de klep
stoters, de klepstoterstang en 
de stoters. 

- De nokkenas 8. 
- De 5 bevestigingsbouten van de 

tussenplaat van de distributie 
(waarvan e~n bout met verzo~ken 
kop) • 

- De tussenplaat en de pakking. 

LAGERSTEUN VAN DE BRANDSTOFPOMP 
Nadat een van de samenstellende on
derdelen van het lager vervangen is 
moet de zijdelingse speling van het 
lager worden gecontroleerd: 0,06 
tot 0,94 mm. 
Om de loopeigenschappen te verbe
teren is de naaf van het lager ge 
phosphateerd: 

~ ______________________________________ ~ ______ -+ - Spoel nooit een nieuw onderdeel 
af met water. 

- Olie de nieuwe naven overvloedig 
alvorens te monteren. 

NOKKENAS TANDWIEL 
Montage 
- Monteer de voorste drukring en 

de schijfspie op de nokkenas. 
- Schuif het op 250

0 
C verwarmde 

tandwiel op de nokkenas. 
- Roudt rekening met een zijdeling

se speling van 0,05 tot 0,15 mm. 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

DISTRIBUTIE D.M.V. EEN KETTING 

KRUKASTANDWIEL 
- Er zijn 3 typen tandwielen om 

tijdens de fabric age een nauw
keurige distributieafstelling te 
kunnen verkrijgen door de samen-
stelling van de fabricage toleran 
ti&s van de verschillende onder-
delen. / 
AIleen de tandwielen met een of 
drie merktekens, welke een meest 
nauwkeurig '~itlaat sluitpunt na 
BDP" zijri voor · een reparatie 
bruikbaar (zie de controle-metho~ 
de voor de afstelling groep I, 
bIz. 1004). 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE DIS
TRIBUTIE. 

~----------------------------------------------~ Monteer en bevestig de tussen-

- de koperen schakel op het merk
teken van het krukastandwiel. 

- de schakels ge~erkt met een 
streepje op de merktekens van het 
nokkenastandwiel en van het brand· 
stofp~mp tandwiel. 

- Zet het tandwiel van het lager 
van de pomp voorlopig vast en 
monteer de mecanindus kerfstift. 

plaat met de pakking. 
- Borg de verzonken bout m.b.v. een 

cen te rpons. 
- Monteer en zet vast: 
- het lager van de brand9tofpomp 

met de pakking op de tussenplaat, 
- de naaf van het pomptandwiel, 
- de kettingspanner en de drukplaat 

(aan beide zijden van de druk
plaat een pakking), 

- de nokkenas, 
- Leg de ondercarter pakking op z 'n 

plaats. 
- Monteer het spanblokje voor de 

kettinggeleiding (een sluitring 
en een onduflex ring onder iedere 
moer). 

- Borg de moeren niet. 
Ret krukastandwiel (wanneer een ., 
van de samenstellende onderdelen 
v.d. distributie vervangen is 
moet het originele krukastand
wiel worden vervangen door een 
tandwiel met 3 merkteke ns). 

- Ret tussentandwiel (om de distri
butieketting gemakkelijker te 
kunnen monteren moet de excen
triek in de stand mini worden ge
pla~tst) • 

- Ret merkteken van de krukaspoulie 
moet naar beneden worden gericht, 
monteer gelijktijdig het tandwiel 
van de brandstofpomp en de distri 
butieketting waarbij gelet dient 
te worden op de merktekens: 

Documentati on d' Ateli e r Diesel - Ref. 1260 



INDENOR MOT OREN XD EN XDP 90 

DISTRIBUTIE D.M.V. EEN KETTING 

AFSTELLING VAN DE KETTINGSPANNING 
- Deze handelingen moeten worden 

uitgevoerd bij een reparatie aan 
de cylinderkop (kleppen schuren) 
of bij de vervanging van de cylin· 
derbuss'en en de zuigers wanneer 
geconstateerd wordt dat de klep
pen in aanraking komen met de zui· 
geTs. 

- Stel het exentriekvan het tussen· 
tantwiel af dci'or deze te verdraai· 
en ~~~e draairichting Van de mo
tor\~odat de speling tussen het' 
spanblokje van de kettingspanner 
en het huis 0,5 tot 1 mm bedraagt . 

- Borg de bevestigingsmoer van het 
excentriek, aanhaalkoppel: 5 mkg. 

~ ______________________________________________ -+- Span de kettingspanner door de 
6-kant sleutel naar rechts te 
draaien (draai totdat het span
blokje tegen de ketting aanligt). 

- Draai het afsluitboutje vast en 
borg dit. 

AFSTELLING VAN DE UITSLAGBEGRENZER 
VAN DE DISTRIBUTIEKETTING. 

Plaats een stalenrij op de ket
ting terwijl deze steunt op de 
tandwiel·en van de nokkenas en de 
brandstofpomp. 

- Schuif de uitslagbegrenzer 5 te
gen .de ketting en zet de moeren 
vast. 

CONTROLE VAN DE AFSTELLING VAN DE 
DISTRIBUTIE. 
Deze handelingen moe ten worden ver

~-----------------------------------------------+richt na de vervanging van een van 

- Wanneer dit het geval is mo e t het 
krukastandwiel met 3 merktekens 
vervangen worden door een tand
wiel me 1 merkteken. 

de samenstel1.ende onderdelen van de 
distri butie. 
-Monteer: 
- de klepstoters, de stoterstangen, 

het tuimelaarmechanisme. 
- Demonteer de · gloeibougies of de 

verstuivers om de compressie weg 
te laten vallen. 

- Stel de speling af tussen de klep 
tuimelaars en de kleppen. 

- Inlaat: a,15 mm 
_1!~~laat: 0,25 mm 

- Plaats tussen iedere inlaatklep
steel en tuimelaar een voelermaat 

van 0,4 mm en cont~oleer tijdens 
het draaie.n ~an de motor met de 
hand, of de inlaatkleppen bij ge
opende stand niet in contact ko
men met de zuigers. 
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INj)bNt)l~ Ht)'I'OBEN XD EN XDP 90 

DIS'l'lnl~lI'I ' :tE D.M.V. EEN KETTING 

RET AFMONTEREN 

Monteer: 
- De spie van de krukaspoulie 
- Ret distributiecarter 
- Ret ondercarter 
- De smeerolieleiding van het la-

ger van ; de brandstofpomp . 
- De krukaspoulie 

aanhaalkoppel v.d. moer: 17mk 
- De inspectiedeksels van de klep

stoters 
- De verstuivers en de gloeibou

gies 
Stel de brandstofpomp af 
Sluit de brandstofpompleidingen 
aan 

- Stel de klepspeling af 
Inlaat: 0 ,1 5 mm 
Uitlaat: 0 , 25 mm 

- Monteer het kleppendeksel 

• 

- Monteer en stel de ventilator-
riem af. 

Documentotion d' Atelier Diesel· Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

DISTRIBUTIE D.M.V. TANDWIELEN I ~ I J 
BESCHRIJVING 
- Tandwielen met schroefvertanding: 

module 2,25 
- Nokkenastandwiel en brandstof

pomptandwiel van gie tstaal 
Tussentandwiel en krukastandwiel 
van staal 

- Alle tandwielen zijn gemerkt. 
- De zijdelingse speling van het 

tussentandwiel wordt bepaald door 
een ring (circlips) Seeger van 
¢ 28 mm welke op de as is gemon
tee rd. 

• 

KRUKASTANDWIEL 

- Staal 

- Spie op de krukas 

- 20 tanden 

NOKKENASTANDWIEL 
~ ______________________________________________ +_- Van speciaal behandeld gietstaal. 

- 40 tanden 
Montage van het nokkenastandwiel 
OF de nokkenas 
- Monteer de drukring en de spie 

op het voorste gedeelte van de 
nokkenas. 

- Schuif het op 250
0 

verwarmd tand
wiel op de nokkenas. 

- Houdt rekening met een zijdeling
se speling van 0 , 05 tot 0~15 mm 

Tandwiel van de brandstof~ 
- Van speciaal b~handeld gietstaal 

40 tanden 
- Met een spie op de as v.d. brand

stofpomp gemonteerd . 
- Dikte 16 mm 

Documentation d'Atel ier Diesel - Ref. 1260 



I ~ I ~ INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

DISTRIBUTIE D.M.V. TANDWIELEN 

TUSSENTANDW IEL 

- Vanspeciaal behandeld staal. 
- Vrij draaiend op de as. 
- Cle~ite bus van 28 x 30,9 x 27, 2 

mm. 
Ret tussentandwiel bestaat uit 

2 delen, waardoor de speling tussen 
het nokkenastandwiel . en het krukas
tandwiel automatisch wordt opgehe
ven door verdraailng van de 2 delen 
d.m.v. 2 verene 
N.B. - De 2 delen van het tandwiel, 
welke als ~~n geheel zijn v~rvaar
digd worden niet afzonderlijk gele
verde 

AFSTELLING VAN DE ZIJDELINGSE SPE
LING VAN RET TANDWIEL 

- Vulring 
28,2 x 40 x 1,8 mm 

- Borgring 

- Aan te houden zijdelingse speling 
0,05 tot 0, 35 mm. 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 III ~ DISTRIBUTIE D.M.V. TANDWIELEN 

MONTAGE 

- Monteer steunplaat vanhet dis
tributiecarter 

- Centreer deze met de 2 centreer
pennen (¢ 4 mm) en zet deze vast 
met de 2 bouten . (de kortste) die 
als voIgt geplaatst zijn: 

a - Link s van de nokkenas 
b - Rechts van de as van het tussen

tandwiel (bout met platte_ kop ) 
- Controleer het uitsteken van deze 

plaat t.o.v. het onderste pakking
vlak van het motorblok: 0,05 tot 
0 ,1 5 mm. 

- Breng de nokkenas met het tand
wie l op zln plaats (ingeimeerde 
lagers). 
Controleer de speling tussen het 
tandwiel en de b evestigingsflens: 
0 , 05 tot 0 ,1 5 mm. 

- Monteer het krukastandwiel. 
- Monteer het tussentandwiel op de 

as en houdt daarbij rekening met 
de op i eder tandwiel aangebrachte 
merktekens. 

N.B •. - Om de montage van het tussen 
tandwiel te vergemakkelijken (zie 
bIz. 1~101 4), wordt een pen van 
¢ 4 mm (het cylindrische gedeelte 
van een boor) zodanig in een van de 
prefabricage gaten gestoken, dat de 
2 gedeelten van h e t tandwiel in een 
lijn komen te liggen. 
- Monteer de vulring en de borgveer 

- Controleer de olieafdichtingring 
(42 x 60 x 10) en het loopvlak 
van de afdichting op de naaf v. d . 
poulie (moet goed gepolijst zijn) 

- Smeer de afdichting in met motor-
olie. 

- Monteer het distributiecarter. 
- Draai de bouten en moeren vast. 
- Monteer: 

- de krukaspoulie 
- Haal de krukasmoer aan met 17 mkg 

en borg deze. 

OPMERKING: De merktekens van de distributietandwielen komen weer met elkaar . 
overeen na 22 omwentelingen van de krukas. 

Documentation d' Atelier Diesel. Ref . 1260 
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I ~ I INDENOR MO TOREN XD EN XDP 90 

NOKKENAS 

- Van gietstaal 
- Gemonteerd in de recht e r zijde van het cylinderblok 
- Drie maal gelagerd 
- Geharde nokken 
- Ret profiel van de ~okken geeft de volgende lighoogten: 

Inlaat en uitlaat: 6 , 173 - ° 
- 0,1 

- Ret aandrijftandwiel van de oliepomp heeft 13 tanden 
- De axiale speling van de nokkenas bedraagt 0,05 tot 0,15 mm 
- De diametrale speling: van 0 , 05 tot 0 ,11 mm . 

AFMETINGEN EN TOLERANTIES 

VOORSTE LAGER MIDDENLAGER ACRTERSTE NOK V. EXCEN-
A B C LAGER D TRIEK 

DIAMETER 42 - 0,050 
- 0.D75 

42 - 0,050 
- 0,075 

42 - 0,050 
- 0,075 34,6±o,1 

BREEDTE 26 20 20 11,5 

12·68 L----------------------------;:;~==:_;;::;~;:;::7_;;:;~60_ 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

KLEPSTOTERS 

VAN GIETIJZER, met gehard drukvlak. 

- Hoogte 48 mm 

- Uitwendige ¢: 
,.. normale maat: van 23,95 tot 

23,96 mm 
- overmaat: van 24 ,15 tot 24,16mm, 

Overeenkomstige boring in het cy
linderblok: 
- normale maat: van 24 tot 24,03 

mm • 
- overmaat: van 24,20 tot 24,23 

mm. 

- Diametrale speling: van 0,04 
tot 0,08 mm. 
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II 
II 
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II 
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TUIMELAARMECHANISME 

TUIMELAAR LAGERBUSSEN 

- Een as met 8 tuimelaars, onde r
steund door 6 lagersteunen. 

- Een centraal oliekanaal i~ de a s 
zorgt voor de smering van het g~
heel. 

- De 2 uiteinden van de as zlJn 
door 2 stoppen afgesloten. 

- De "2 binnenste klepveren zijn 
niet gelijk aan de 2 buitenste 
klepveren. 
Tuimelaar as: lengte 439 mm 
Uitwendige ¢ 19 mm -0,010 

-0,041 

TUIMELAARS 
Van staal, met geharde drukvlakk~~. 

De tuimelaars van de inlaat ~~ 
uitlaatkleppen zijn gelijk. De 2 
oliekanalen, die beide onder eer. 
hoek zijn geboord zorgen voor e~~ 
goede smering van de drukvlakke~ 
in de 2 standen van de tuimelaar 

Tu~melaar lagerbussen: 
- cl~vi te - 10 oiliecellen; - ui twendige ¢ 21 mm; - inwendige ¢ 18 , 61 4 
- uitgeboord op 19,033 mm : 

TUIMELAAR AS STEUNEN 
a - Tuseensteunen: - met spleet; - breedte 22 + 0,1 mm; - uitgeboord ~-

19 +0,20 
+0,013 mm. 

b - buitenste steunen 
1e montage: steun uit een stuk met dubbele klemsleuf 
2e montage: steun uit 2 delen 
Centrale smeerolienippel met olietoevoerleiding 
- geperst brons; - breedte 17 ~ 0,1 mm; - uitgeboord op 19 - 0 , 0:0 

REVISIE VAN HET TUIMELAARMECHANISME 
Demontage 

Klem het mechanisme bij de 'c entraal olie-aansluitstuk 
de bankschroe f. 

- Demonteer de buitenste lagersteunen en verwijder: 

- l~ , l~ 4';'1 

- de tuimelaars, de lagersteunen en de veren, de opsluitrinr:(,n. 

lll l ~ ! 

- Demonteer de borgbout van de aanslui ting van de smeeroli c l t ' i d i n!-': <' ll ver-
wijder de as. 

Documentation d'A,~l i er Diesel· Ref. 1260 
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KLEP'l'UIMELAARMECHANISME 

12·68 

III J 

::;ONTROLE 

Controleer het oppervlak van: 
-het drukstuk van de tuimelaars 
- het klepstelboutje alsmede de 

schroevendraaiergleuf. 

- Meet de asdiameter op de plaats, 
waar de tuimelaars dragen. 
¢ minimum 18,96 mm 

- Vervang zonodig de as en de tui
melaars wanneer deze sporen van 

_ invreting vertonen. 

- Zuiver het drukvlak van qe tuime
laars op met een India sIijpblok
je wanneer de slijtage gering is . 

DE DRUKVLAKKEN MOGEN NOOIT AFGESLE
PEN WORDEN. 

MONTAGE VAN HET TUIMELAARMECHANISME 

- Schuif de tuimelaaras in de nip
pel waarbij de smeeroliegaten aan 
dezelfde kant moe ten liggen als 
het be~estigingsgat in de nippel. 

- Controleer of het draadgat in de 
aansluitnippel van het oliekanaal 
precies tegenover het bevesti
g ingsgat in de as ligt (schuine 
zijde gericht naar het borgboutj~ 

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

- Klem de centrale oliekanaalnippel 
voorzichtig in de bankschroef. 

- Olie de as en monteer achtereen
volgens volgens het schema: 
- de opsluitringen A - de slappe 
veren B1 - de tuimelaars C1 - de 
lagersteunen E1 - de tuimelaars 
C2 - de veren B2 - de tuimelaars 
C3 - de lagerstoelen E 2 - de tui
melaars c 4. 

Ste l de axiale speling van de bui
tenste tuimelaars af . 

Deze afstelling kan pas worden 
uitgevoerd wanneer h e t tuimelaar
mechan~sme op de cylinderkop is ge
monteerd (zie gro ep I, bIz. 0406) . 

Documentati on d'Atel ier Diesel· Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

TUlMELAARMECHANISME 

AFSTELLING VAN DE KLEPSPELING 

De motor moet koud zlJn en geduren
de tenminste 6 uren niet gedraaid 
hebben. 

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

cONTROLE VAN DE KLEPSPELING 

Uit te voeren telkens wanneer de 
cylinderkop is aangehaald. 

a - geen nastelling van de klepspe
ling is noodzakelijk wanneer 
de ~peling ligt tussen: 
inlaat : 0,15 en 0,25 mm 
uitlaat: 0,25 en 0,35 mm 

b - Indien de klepspeling groter 
of kleiner is dan deze waarden 
Czelfs indien slechts bij een 
tuimelaar), moeten aIle kleppen 
opnieuw worden afgesteld. 

Draai de moeren van de stelboutjes 
aan met 1,5 mkg. 

Documentation d'Atelier Diesel· Ref. 1260 
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MOT 0 R 

Luchtfil ter 

Brandstoftoevoer 
_ brandstoffilter Purflux - beschrijving onderhoud 
- vullen van het brandstofcircuit 
- contro~e op lekkage v.h. toevoercircuit v.d. brand- . 

stofpomp 

Brandstofpomp EP/VM 
- demontage 
- montage en afstelling 

afstelling v.h. stationaire toerental 
- afstelling v.d. variabele inspuitinrichting 

Verstuivers 
- kenmerken - controle v.d. inspuiting - demontage 
- beschrijving - controle v.d. openingsdruk 
- controle op de werking v.d. verstuiver - demontage 

van de verstuiverhouders en de verstuivers 

Controle van de verstuivers 

Oliecirculatie 

Olie fil ter 

Oliepomp 

Koelsysteem 

Waterpomp 

1201 

Pages 

1201 

12 15 
12 17 
12 18 

13 05/06 
13 07 ~ 13 12 
13 13 
13 15n6 

1351 
1352 
1353 

1354 

1401 

1402 

14 51 

1501 

1565 a 1570 

Annule et rem place Ie sommalre de 12·68. Documentation d'Atelie, Diesel · R6f . 1260 
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INDEN OR MOTOREN XD EN XDP 90 o Il ~I OLIEBADFILTER J7 

P ermatic fil te r 

Olie inhoud: 0,750 dm 3 

Beschrijving: 

1 -
2 
3 -
4 -
5 -

Fil terhuis 
Montage klemband 
Fil ter element' 
Klemband voo~ het filterelement 

I 

Deksel 

ONDERHOUD 

Elke 5000 km: 

- Draai de montage klembout los. 
- Verwijder de bodem van het filter 

huis. 
Maak de klemband van het filter
element los. 

- Verwijder het filterelement . 
Reinig de gedemonteerde onderde 
len uitsluitend met dieselolie . 

- Vul het deksel van het filter 
huis met 'olie. 
Monteer het geheel e n le t e rop 
dat de rubber afdichtingsring 
goed geplaatst word t. 

Documentation d' Atel ier Diesel - Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

BRANDSTOFTOEVOER 
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OIl J 

PURFLUX BRANDSTOFFILTER 

Filter CP 30 ADK 

Merk Purflux 

Filterelement : 
C 112 papier - in plooien opge 
vouwen - oppervlak 20 dm 2 met een 
doorlaatvermogen van 50 1 . per 
uur. 

Beschrijving : 
1 - Centrale bout 
2 - Doorzichtig filterhuis 
3 - Fil terelement ' 
4 - Pakkingring 
5 - Opvoerpomp 

ONDERHOUD VAN RET FILTER 

Elke 5000 km: 
- Ret filter ontluchten 
- Draai de ontluchtingsstop 10E 

- Beweeg de opvoerpomp 2 totdat het 
water uit het filter is verd~e 

nen en weggestroo md door de slang 
3. 

- Sluit de ontluchtingsstop en 
houdt met pompen op, zodra men 
weerstand voelt met de handpomp . 

Elke 20 . 000 km: 
- Vervanging van het f ilt ere lement 
Aanhaalkoppel van de centrale be 
vestigingsbout: 

1 mkg . 

Documentotion d' Atel i er Di.esel • ReI. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

BRANDSTO FTOEVOER Ill] 
RET VULLEN VAN RET BRANDSTOFCIRCUIT 

Na reparatie, onderhoud , brand
s tofmo e ilijkhede n of vervanging van 
het f ilt e r e lement, moe ten de lei 
dingen , filter e n de brandstofpomp 
a ls volgt . ontlucht worden : 

- vul de brandstoftank 

- draai de stop 1 van het brand
s tof f ilte r enige slagen los : 

- beweeg de hefboom van de hand
pomp 2 totdat de brandstof uit 
het ontlucht i ngspijpje 3 stroomt 
e n totdat alle luchtbel len zijn 
verdwenen : 

- draai daarna stop 1 vast, en de 
r-----------------------------------------------~ ontluchtingsschroef 4 van de ' 

brandstofpomp enige slagen los en 
blijf pompen totdat de brandstof 
zonder lucht bellen erui t stroomt . 

- draai de schroef 4 weer vast . 

Documentation d' Atelie r Dies el · Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

BRAN DSTOFTOEVOER 

CONTROLE OP LEKKAGE VAN RET TOE
VOERCIRCUIT VAN DE BRANDSTOFPOMP. 

Deze controle moet worden uitge
voerd bij het statio~air afstellen 
van de motor, bij het ontbreken van 
vermogen en onregelmatig toerental. 
Benodigde onderdelen: 
- Doorzichtige nylonslang, l engte 

100 mm, inwendige ¢ 8 mm. 
- Koperen leiding, uitwe ndige ¢ 8 

mm, lengte 40 mm. 
- 2 Slangklemmen van 16 mm. 

- Sluit de doo rzichtige nylonslang 
~-----------------------------------------------+ 1, voorzien van het koperen buis-

je aan tussen de horizontale 
brandstof retourleiding van de 
pomp en de retourleiding naar de 
tank. 

- Monteer de slangklemme~. 

Controle: 

- Start de motor en controleer het 
uitstromen van de brandstof door 
de nylonslang. 

- Er mogen geen luchtbellen zicht
baar zijn bij een toerental lager 
dan 3000 omw/min. (bij een hoger 
toerental is de luchtbell envor
ming normaal). 

- Wanneer er zich wel luchtbell~ n 

vertonen, controleer: 
- Alle slangen en leidingen 
- Alle verbindingen op het "fi lter 

e n de pomp. 
Verni euw de de fecte pakkingringen. 

- Demonteer de nylon slang 1 en 
sluit de loidingen weer RRn. 



12"68 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

DEMONTAGE V.D. BOSCH BRANDSTOFPOMP EP/VM o IJ~J 
- Maak de accuklemmen los. 

- Zet het contactslot in de "rij"
stand. 

- Maak de v,olgende bedieningska-
I 

bels van de brandstofpomp los: 
- stopkabel 
- handgaskabel (versn. stat.dr.) 
- gaskabel 

- Maak de vO,lgende aanslui tingen 
van de brandstofpomp lo~: 

de rubber lei ding van het re
tourcircuit van de verstuiYer. 
d~ aansluitingen van de brand
stoftoevoer- en afvoerleidingen 

Verwijder alle inspuitleiding~n 
maar laat de nippels op de brand~ 
stofpomp en de verstuiverhouders 
zitten. 

- Monteer de beschermkapjes op de 
aansluitingen. 

- Demonteer de achterste steun van 
de pomp op het cylinderblok. 

Motor met distributie d.m.v. een 
ketting. 
-demonteer"de 2 bevestigingsbouten 

van de brandstofpomp op de lager
steun, (de stelbout voor de ver
vroeging) met de sleutel 8.0117D. 

Motor met distributie d.m.v. tand
wielen. 
- Demonteer de bout en de 2 beves

tigingsbouten van de tussenflens 
van de brandstofpomp op het dis
tributiecarter. 

- Geblruik voor de onderste bout 
(Allen bout van 8 x 125) een zes
kant sleutel van 6 mm. 

- Verwijder de pomp door deze naar 
het motorblok te kantelen en te
gelijkertijd naar achteren te 
trekken. 

Documentation d"Atelier Diesel" Ref. 1260 



\N\lj';Ntl \~ MO'I"OREN XD EN XDP 0 

j'lN II \" IJ'\'h:LLI NG VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP EP VM 

VOORAFGAANDE HANDELINGEN 

A - Het gereedmaken van de motor 
- Demonteer het kleppendeksel 
- Kantel de tuimelaar van de uit-

laatklep 4 weg zonder deze te 
ont~tellen, door al~ voIgt te 
werk h 'gaan: 
-draai de kruka~ met de sleutel 

8.0117 D totdat de uitIaatkIep 
van de eerste cylinder juist 
opc:mt. 

-druk de veren van de uitlaatklep 
4 ~amen met het gereedschap 
8.0105 Z. I 

-volg de klep met de tuimelaar &~ 
deze ingedrukt wordt, zodat ,de 
~telbout los komt van de ~toot-

F=======================================~# ~tang. 
-~chuif de tuimelaar naar achte-

ren met h@t druk~tuk naar boven. 
-v@rwijd@r h@t g@r@@d~chap S0105Z 

N.B.-T~@k d@ ~tot@r~tang ni@t om- ' 
hool' 
- Draai d@ kruka~ totdat d@ kl@pp@n 

van d@ @@r~t@ cylind@r op tuim@
l@n ~taan. 

= D@mont@@r d@ g kl@p~pi@tj@~ v~n 
d@ 4@ uitl~~tkl@ll m@t b@hulp van 
h@t g@r@@d~ch~p 6.0105 Z @n V@:r
wijd@r d@ kl@p~Qhot@l m@t d@ v@ -
r@n. 

. , 

Control@@r of d@ kl@p ~o@p@l in 
d@ g@l@id@r §chuift @n laat d@~@ 
op d@ ~uig@r ru§tln. 
D@mont@@r d@ .v@rbinding§§trip 
v~n d@ glo@ibougi@§ @n d@ glo@i
bou!i@§ vgn d@ ,@ @n 4@ cylind@r. 
~chro@f op h@t voor§t@ b@v@§ti
ging§ t~p@ind vgn h@t kl@pp@nd@k
§§l d§ §t§un§n vgn h@t m@@tklokj@ 
MOfit§§r h§t m§@tklokj§ g, m@t d@ 
t~§t§tift op d§ kl§p§t§§l. 
Z§t d§ §ch~~ v.H. m§@tklokj@ op ° gl§ d§ ~uig§r in h§t BD~ ~taat 
§fi drggi d§ kruk~§ in t§g@ng@§t@l 
d§ richtifig totd~t d@ wij~@r van 
~t m§§tklokj§ 4 omw@nt@ling@n 
h§§ it g@mggkt. 
Drggi d@ kruk~§ in d@ dr~airich
tifig totdgt d§ ~uig@r 1,46 mm 
voor h§t BD~ §t~~t. 
1,46 mm ~ 1,0,0' voor BD~. 

1 =~t@un ~Z v.h. ki§tj@ 8.01~0 Z 
~ ~t§Ufi A v.h. g@r§@dMhap 8.0504 ..... ----.....:;;======----- ....... g =M§@tklGlkj@ 8.0504 B. 
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IN DENOR MO TOREN XD EN XDP 90 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP EP/ VM I J ~I 
B - GEREEDMAKEN VAN DE POMP. 

N.B.-De brandstofpomp EP/VM 2200 
AR 10 voor de motor met distributie 
door middel van tandwielen verschil" 
slechts van de brandstofpomp voor 
de motor met : distributie d.m.v. 
ee n ketting door een aangegoten b e 
vestigingsmoer. 
- Monteer de naaf met spiebanen 

(distributie d.m.v. een ketting) 
of het tandwiel (distributie d.m. 
v. tandwielen). 
AanhaalXoppe~: 6,5 mkg. 
Met de pomp van de distributie 
d.~. v. tandwielen mo e' ten de 12 
Allen b e vestigingsbouten van de 
brandstofpomp op de tussenfl ens 
ongeveer in het midden van de 
flensgaten zitten. 

- Verwijder de retoura&nsluiting, 
de pakking en de verloopnippel 
op de deksel van de brandstofpomp. 

- Monteer de steunschroef 1 van het 
gereedschap 6 .0168 (EFEP 401) met 
de koperen onde rlegring. 

- Monteer de taster v a n het meet
klokje 6 .01 68 met de tasthefboom 
naar het aandrijftandwiel gericht. 
terwijl de tasthefboom onder span
ning in h e t pomphuis wordt aange
bracht. 

D = 20 mm . 

Do cumentoti on d'Atel ier Diesel - Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP EP/VM 

- Zet het gereedschap op de steun
schroef 1 met behulp van een 
Allen inbussleutel van 3 mm. ' 

- Plaate het meetklokje 8.0117 A 
op de steun. 

- Controleer of de tasthefboom en 
het meetklokje vrij kunnen bewe
gen door deze hefboom heen en 
weer te bewegen. 
Er mag geen enkele hapering merk-
baar zijn. I 

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

- Plaats de dubbele tand van het 
tandwiel in eenllijn met de aan
sl~itnippel no . 4. 

Motor met distributie d.m.v. tand
wielen . 
- Plaats het merkteken van het aan

drijftandwiel in een lijn met de 
aansluitnippel no. 1 gemerkt D. 

- Zet het meetklokje op 0 in het 
ODP. (onderste dode punt). 



5 
UJ 
~ 
:J 
UJ 
0. 

12-68 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP EP/ VM 

- Trek de tastpen van het mee t
k lokj e pngevee r 4 mm in e n laat 
dit vervolgens tegen het aans l ag 
punt t e rug vall e n,. 

Ste l h e t klokje opni e uw 09 

- Draai het aandrijftandwi el een 
wein~g he en en weer in het ODP 
(onderste dode punt). 

De wijze r van h e t me e tkl okje ~oet 
op 0 blijve n. 

- Draai h e t tandwi e l in de d r a ai
richting totd~t h e t mom e nt waar
op de wijzer van h e t klokj e a an
geeft dat de plunj e r omh oog komt. 
( bnge veer 0 , 0 2 mm) . 

Documentat io n d'Atel i er Diesel· Rei. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

MON'TAGE EN AFSTELLING VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP E-P/VM 

C '- MONTAGE OP DE MOTOR 

Motor met distributie d.m . v . een 
ketting. 
- Plaats de brandstofpomp voorzien 

van een nieuwe pakking en het ge 
reedschap 6 . 0168 . 

- Monteer de 2 Allen bevestigings
bouten (een ster- ring en een 
plaat onder iedere boutkop). 

Mot o r met distr~butie d . m. v . tand
wielen . 
- Plaats de brandstofpomp voorzien 

van een nieuwe pakking en het 
gereedschap 6.0168 in dezelfde 
schuine 5tand als de . motor . 

- Br~ng de pomp op z'n plaats door 
hem iets van de motor af te draai 
en zodat het pomptandwiel niet 
meer ;verd,raai t dan een maximum 
uitslag van het meetklokje van 
0,55 mm . 

- Draai de bevestigingsbouten van 
de tussenflens op het distri bu
tiecarter vast. 

I n deze stand: 
- Trek de tastpen van het meetklok

je opnieuw ongev. 4 mm terug en 
laat deze op de aanslag terug val 
len. 

Wanneer de waarden van 0,55 mm zo
als hierboven beschreven veranderd 
is: 
- Draai de 2 Allen bout en los, waar

mee de pomp op de tussenflens is 
bevestigd . Maak gebruik van het 
verlengstuk 8. 0117 D. 
Kantel de pomp om z'n as teneinde 
de aflezing van het meetklokje _ 
te verkrijgen van 0,55 mm + 0,02 
mm na ODP (onderste dode p~nt) . 

N. B. - Bij motoren met distributie 
d.m . v . tandwielen. 

Indien de sleufgaten van de 
f l ensbouten niet voldoende ruimte 
bieden om het opde pomp bevestigde 
meetklokje de aangegevenlichthoogte 
te ve-rkrijgen, moet de pomp weer 
v astgezet word~n met de bouten in 
het midden van de flensgaten en 
alle afstellingshandelingen weer 
opni~uw worden u,i tgevoerd . 
- Na het vastzetten van de 2 Allen 

bouten moet gecontroleerd worden 
of de afstelling niet veranderd is. 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

MON TAGE EN AFSTELLING VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP EP/ VM I J I 
D - EINDCONTROLE VAN DE AFSTELLING . 

a - Controleer de aanwijzing van 
het meetklokje in het BDP (b o 
venste dode punt) van de motor. 
(de wijzers op 0). 

b - Draai de krukas tegep de draai 
richting in, totdat de wijzer 
van het meetklokje op de motor 
7 omwentelingen gemaakt heeft. 
Kijk bij de laat ste omwent eling 
naar de wijzer van h~t klokje 
op de pomp, deze mo~t dan het 
ODP (onderste dode punt) van 
de brandstofpomp aangeven . 

c - Controleer de aan~ijzing van he " 
meetklokje op de pomp i n h~ t 
ODP (onderste dode punt) van 
de pomp. 

d - Draai in de normale draairich
ting en als d~ wijzer van het 
klokje op de motor 1,45 mm voo~ 
BDP (bovenste dode punt ) aan
geeft, moet de wijzer, van het 
klokjeop de pomp 0,55 mm ~ 
0',02 aanwi j zen. 

e - Indie n nodig, moet de afs tel::'iq 
gewijzigd worden (zie vorige 
bIz.). 

N.B. Deze ha~deling kan event~ee~ 
1 

~ ______________________________________________ -h~itgevoe rd worden voor een eer.VOU-

dige controle van het inspuit~omert 
zie hieronder. 
Indien de bediepingskabels op de 
pomp zijn beve~tigd wordt ven"ezen 
naar: 
- bIz 1332 vo or het gereedmaken van 

de motor, behalve de montage v a n 
de verbindingsstrip en de gloei
bougies. 

-bIz 133-3 par. 2 en 3 voor h et mon
teren van de tastpen op de pomp. 

- Zet de zuiger in het BDP ~n ver
wijder de afstelgeree dschappen. 

- Monteer de klepvere n, de klep
schotels en de kl epspie tjes m.b .v 
het gereedschap 8 . 010" Z. 

- Draai de krukas in t egengestelde 
richting, totdat de uitlaatklep 
vaA~ de 1e cyl. gant ope nen. 

- Breng de tuimel aa r op ~tn plaats 
met behulp van gl'r<.'ecisch ap 8 .01Q5Z 

- Bevestig de acht0rst0 steun van 
~e brandstofpomp op h0t motorblok 

Documen tat ion d'Ate lier Diesel · Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

MONTAGE EN AFSTELLING VAN DE BOSCH BRANDSTOFPOMP EP/VM 

- Controleer de klepspeling, echter 
alleen indien de motor koudis 
of m~nstens 6 uur ~iet gedraaid 
heeft. 
Inlaat: 0,15 mm 
Uitlaat: 0,25 mm 

Wanneer de klepspeling ligt tussen 
Inlaat: 0,15 en 0,25 mm 
Uitlaat: 0,25 en 0,35 mm 

is het niet nodig om de kleppen op
nieuw af te stellen. 

, 
- Monteer: -het kleppendeksel, 

- de 2 gloei bougies, , 
- de inspuitleidingen. 

- Sluit aan: 
- de diverse brandstofleidingen 

_ - de verbindingsstrip van de 
~---------------------------------------------+ gloeibougies. 

Sluit de accu weer aan. 

E - AANSLUITEN EN AFSTELLEN VAN DE 
BEDIENINGSKABELS. 

- Sluit aan: 
- De stopkabel, hierbij moet de 

speling tussen het kabelklemmetje 
en I de \stophe fboom 12 tot 15 mm 
bedragen als het contactslot op 
het dashbord i n 'de , stand "manche" 
staat. Controleer d~ vergrende
ling van de stophe fboom." 

" 

- De gaskabel. -
- De kabel voor "versneld statio-

nair draaien". 

F - ONTLUCRTEN VAN RET CIRCUIT. 

Zie blz. 1217. 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 
EP/ VM 

AFSTELLI NG VAN HET STATIONAIRE TOERENTAL VAN PE BOSCH BRANDSTOFPOMP I J I J 
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- Gebruik de Jaeger toerenteller no. 
4 2 .839 met de meetschijf no.87.645. 

De door de naald op de wijzer
p l aat aange geven waarde, moet door 
2 gedeeld om het toerental te bepa
l e n. 
-Motor op bedrijfstemperatuur (82

0
C) 

- Maak de gaskabel los. 
-Draai de contramoer los e n schroef 

h e t aanslagboutje 1 voor "versneld 
s tationai r draa ien" 'enige slaaen 
in. 

-Draai de dopmo e r 2 los, terwijl de 
afste las 3 vastgehouden wordt met 
e en steeksleutel van 7 mm. 

-Stel het stationa~r toe~ental af 
door de afstelas te verdraaien. 
Voor toenemend toere ntal: draai 
de richting van de wijzers v.d. 
klok. 1 , 

in 
I 

Voor afnemend toerental: draai te-
I 

gen de richting van de wijzers v.d , 
klok. 50 
Toerental: 650 + 0 omw/ min. 

I . + 
Ide ale to e rental: 670 omw/ min. 

-Druk de toerent eller, voorzien van 
de meetschijf op de veftilatdrriem 
r e chts van de waterpomp. . 

-Regel het toe rental door de afstel
as t e verdraai e n. 

-Houdt de as vast, terwijl de dop
moer vastgedr~aid wordt. : . 

- Controleer bpni e uw h e t toerental. 
-Schro e f h e t st elboutje 1 voor "ver-

s n e ld stationair draaien" ui t, tot-
~------------------------t'- dat het toerental v.d. 'motor toe

n e emt. - Draai het stelboutje ver
volge ns e ~n kwart slag in en zet 
d e contramoer vast.* - Zet de gas
kabet weer vast eri zorg ervoor dat 
de pedaalslag overe enkomt met de 
volledige slag van de hefboom 4. 

- 'Zet de handgaskabel vast door het 
kab~lklemmetje tegen het schuif
stukj e vast te zetten, als de hand
gas kpop op h .et dashbord in de mini. 
s tand staat. I 

·N.B. - Stel het stat. toerental 
nooit a f d~m.v. h e t aanslagboutje 
V]oor "ve rsneld stationair draaien". 
*E r moet al tijd e en beetje "dode 
slag" zijn vqn .2:. 1 mm, voordat de 
motor van normaal "stat.draaien" 

_o p to e r e n b e gint te komen. 

Documentation d' Atelier Diesel - Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

AFSTELLING VAN DE VARIABELE INSPUITINRICHTING J 1 J 
Motor op bedrijfstemperatuur 

- Draai de bedieningsknop voor 
"versneld stationair d,raaien" in 
de st and "mini" . 

- Maak het verbindingsstangetje lo s . 

- Druk de hefboom van de accumula
tor in de richting van de pijl om 
het systeem geheel te openen. 
(Minimaal tQerental van de motor). , 

• 

- Stel het stationaire toe rental 
als volgt af: 
- een toerental van ongeveer 7 30 

omw/ min. , 
- eep speling van de regelhefboom 

van 2 mm. 

- Druk de hefboom langzaam in de 
richting van de pijl t egen de 
afsluitaanslag (punt a). 

Dit punt (a) is waarneembaar door : 
- een geringe verhoging v a n het 

toe rental, 
- een b e langrijke to e neming van 

het dieselgeluid. 

Documentation d 'Atelier Diesel - Ret . 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

lJ n AFSTELLING VAN DE VARIABELE INSPUITINRICHTING 

- Verstel delengte van het ver
b~n~ingsstangetje, zodat het af
sluitpunt (a) van de inrichting 
ongeveer 1 mm van de aanslag komt 
te ligg~n. 

GEVOLGEN VAN EEN VERKEERDE AFSTELLING 

Stangetj~ ~elang 

Wanpeer de regel bediening ~ege n de aanslag komt, wordt d~ ac~umu
lat~r (buffer) niet in werking ge steld. 

De variabel e spuitinrichting kan dan ook niet in werking gebracht 
worden, zoda~ de voordel en l van e~n geruislozer lopen van de motor ver
loren gaat. 

Stangetje te kort 

Nadat de regelhefboom 2 mm vap de aanslag venwijderd 
toerental 'van de motor oplopen en' wanneer het stangetje 
blijft ' de accumulator (buffer) nqg aangesloten. 

is gaat het 
te kort is 

De a ldus verkregen inspuiting zal geen voldoende vermo gen 
veren, zodat ~eze verkeerde ~fstellipg zal resulteren in: 

- slecht trekken (motor levert geen vermogen) 
. I 

- belangrijke rookvorming ~n de u1tlaat 

, 

kunnen le-



o 
w 
~ 
:J 
W 
a. 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 I J J I VERSTUI VERS 

KENMERKEN 

Verstuiver - DNOSD 189 
Verstuiv~rhouder - KB 35 S 565/4 
Spanveer - veerspanning 22 kg/mm 
Ver~tuiverdruk - 115 ~ 5 kg/cm 2 (of bars) 
Af~telling van rle druk - stalen plaatjes voor de spanveer 

! 6,7 x 1 tot 1,95 oplopend met 5/100 

Bela'ngrijk - Het mo,nteren van een verstuiver of een verstu,iverhouder, die 
niet overeenkomt met het pomptype , waarbi j ze behoren, zal ee n abnormaal 
hoog brandstofverb'ru i k en een sterke rookvorming in de ui tlaat veroorzaken 
waarbij een spo~dige sl i jtage van de verstuiver anzelfs van de motor een 
gevol g 1kan z:i,jn . 

.. 

CONTROLE VAN DE INSPUITING 

Ge'bruik h i ervoor een PM pomptype 
22 . 44 . ~1 . 0002 voorzi en van een 
leiding met op het einde een ERMETO 
koppeling . 
Voorzorgsmaatregelen: 
- Alvorens de gecontroleerde ver

stuiver los gemaakt' wordt', moet 
de kraan 2 dichtgedraaid worden 
om de manometer af te sluiten . 

- Wanneer de verstuiver los i s ge 
maakt, wordt kraan 2 geleidel~ jk 
geopend , zodat de naald van de 
manometer l~ngzaam zal terugval- · 
len tegen de aanslag . 

- Iede re forse te rugstoot kan de 
manom e ter ontstellen . 

I-----------------~~------I - Controleer periodiek de juiste 

aanwlJzlng van de manometer met 
behulp van een geijkte verstuiver 
op 1120 kg/cm2 • 

DEMONTAGE VAN EEN VERSTUI VERHOUDER 
- Maak de accu-aansluiting los. 

Re i nig de boyenzijde van de cy-
linde 'rkop . ' 

- Demonteer de inspuitleiding . 
- Maak de retourieiding los . 
- Demonte~r de klem en de verstui-

verhouder met de ring . 
N. B. - Monteer - nooit een verstui
verhouder alvo~ens deze oV het ap
paraat gecontroleerd te hebben . 

Cb cumentotion d ' Ate l ier Die s el - Rei. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

VERSTUIVERS 

Verstuiverhouder en verstuiver: 
1 - Verstuiverhouder 
2 - Dopmoer 
3 - Stelplaatjes 
4 - SpaIiveer 
5 - Stoterstang 
6 - Verstuiverna~d 
7 - Kop van de verstuivernaald 
8 - Verstuiver 
9 - Verstuivermoer 

,10- Brandstoftoevoerkanaal 
~1- Brandstofretourkanaal 

.Ret verstuiv~n vindt plaats door 
het oplichten van de verstuiver
naald 6, doordat de druk van de 
brandstof in het toevoerkanaal 10 
een hogere waarde heeft dan de span 
ningvan de veer 4. 

) 

De beweging van de kop 7 in de 
verstu~vernaald voorkomt vervuiling 
van de opening, waardoor de ver
stuiver automat~sch wordt schoon 
gehouden. ' 

CONTROLE VAN DE OPENINGSDRUK 

~ Kraan v~n de manometer gesloten: 
beweeg erige malen de hefboom van 
de pomp om de te controleren ver
stui ver door te sp·oelen~ 
Open de kraan, van de manometer. 

- Druk op de hefboom en laat de 
druk oplopen, totdat de verstui-
ver zich open~. ' 

Wanneer de druk lager is dan , 115 
+ 5 kg/qm2 (of bars): . 

- Demont ee r de verstuiverhouder en 
breng ' een dikkere staalplaat aan 
tussen de veer en de dopmoer (zi e 
groep I, blz. 1'251). 

- Een dikte van 0 ,.10 mm komt over
een met een drukverschil van on
geveer 5 kg/ cm 2 (bars). 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

VERSTUIVERS 1 J JJ 
CONTROLE OP DE WERKING VAN DE VER
STUIVER 
Vorm van de straal: Kraan , 2 van de 
manometer gesloten. 
-De pomphefboom moet snel bewogen 

worden: 4 tot 6 slagen p~r secon~ 
een dikke , grof ver~tov~n en on
regelmatig verdeelde straal door 
de verstuiver wijst op een fou
tieve verstuiving. 

- Bij deze snelle verstuiving moet 
de straal zuiver en fi jn versto
ven zi jn in de vor,men van een 
smalle conus, zonder bijstralen. 

Geluid tijdens de werking: 
- De verstuiver met ee n vernauw de 

verstuivernaald 'wordt gekenmerkt 
door eeh snurkend geluid . 

- De controle van het gesnurk is 
slechts mogelijk bij een snelheid 
van een tot t weJ slagen i van de 
hefboom per seconde . Bij sneller 
pompen verdwijnt het geluid. 
Ret snur~ende geluid i s een teken 
van de goede werking vkn de ver
stui ver. 

- Laat de druk op de manometer op
lopen ' tot 20 kg/cm 2 (of bars) on
den de openingsdr~k gedurend~ 10 
seconden. 

- Er mag ~U g~en enkele druppel uit 
J--------------<-------------t de ve rstui ve r vallen .' 

foutieve straal normaal 

DEMONTAGE VAN DE VERSTU IVERHO UDER 
EN DE VERSTUIVER. 
- Maak alle onderdelen ~orgvuldig 

schoon. 
- Dompel de gedemonteerde onderde

len meteen ,in de dieselolie. 
- Span de v.lerstuiverhouder in de 

bankschroef voorzien van loden 
spanplaten. 

- Demonteer in deze volgorde: 
1,-2-3-4-5-6-7 
1 - Dopmoer 
2 - Stelplaatjes 
3 - Spanveer 
4 - Stoter 
5 - Verstuivermoer 
6 - Verstuivernaaldhouder 
7 - Kop van de verstuivernaald 

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

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 1260 



lJ J~ 
INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

CONTROLE VAN DE VERSTUIVERS 

HET SCHOONMAKEN VAN DE VERSTUIVER. 
-Reinig de verstuivernaaldhouder en 

de verstuivernaald in g~filtreerde 
diesl2101ie. 

-Ontkool de verstuiverhouder met 
een houten spatel . 

- Gebruik gee,n metalen voorwerpe.n, 
schuurpapi e r of doeken. 

-Slijp nooit eei verstuivernaald 
in op z'n zitting. 

-Maak elke verstui ver apart schoon, 
om het verwipse~en van de onderde
len te voorkomen. 

-De verstuivernaal~ moet vrij kun
nen bewegenen door zijn e igen ge
wicht in de houder. zakken. 

MONTAGE VAN DE VERSTUIVER EN DE VER 
~ __________________ L-__________________ ~·-STUIVERHOUDER. 

-Spoel de nieuwe verstuivers uit ir
dieselolie. 

-Dompel de onde rdelen voor de mon
tage altijd in de dieselolie. 

-Control~er of de verstuivernaald 
kan bewegen. 

-Laat de naald in de houder, de v e r 
stuiver op de verstuiverhouder en 
haal de beves tigingsmoer aan (dop
sleutel 8.0111 AZ). 

-Aanhaalkoppel van de verstuiver
moer 6,5 mkg. 

-Schudt de ve rstuiver in vertikale 
stand heen en weer. Als de naald 
goed \ vri~ ~s, moet deze hoorbaar 
kunnen bewegen. 

- Monteer de stoter, de spanveer, de 
stelplaat o~ de stelplaatjes . 

J--=================.:........::=-=--~-----------t ____ Haal de dopm'oer 1 aan met een 
nieuwe koperen ring met 3 mkg. 

-Controleer de afstelling. 
MONTAGE VAN DE VERSTUIVERHOUDER 
-Vervang de koperen afdichtings

ring ond.nr.1981.05. 
-Br~ng d~ klem op ~e verstuiverhou

der aan, zonder deze vast te ~et

ten. 
-Draai de aansluitingen van de 
brandstofleidingen op de pomp met 
de hand vast, daarna op de ve rstui 
verhouders om de uite inden van de 
leidingen te centre r en. I 

_ _ _ ~ . -Haal de aanslui tinge n mntig :um , 
. N.B . - In het geval van een lekkage max. 2 , 5 mkg., ~erst d0 10idingen 

bij een aansluiting, niet verder aan-op de pomp, daarna op d<' Vl'l'stui-
draai en. Draai de aansluiting los en verhouder. 

L.. __ ...;h~a:!:a~l;......:d::!.::a~a:.:r..!n:.:a=---.:::o.!::.::.::.:e:::.u::::w~...::w:....:e::..:e::....::.r.-.:::a~a::n::..:... _____ .... ,...LJ e t de be ide mo e re n van dl' kl em 
aan: 2 mkg. 

-Sluit d~ retourleiding nan . 
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OLIECIRCULATIE o I~ ~I 

• 
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\ N \ )\':N OR MOTOREN XD EN XDP 90 

OLIEFILTER 

KENMERKEN 

- Fabricaar Purflux. 
- Type "Full- Flow " met by-pass . 
- Papi e rfilterelem~nt type L 126 , 

gevouwen in harmonicavorm . 
I 

- Ve rvanging van het filterelement: 
- Pe riodiek elke 5000 km. 
- Ve rwijder de stolp van het filter 

n a de centrale bout te h e bben los· 
gedraaid . 

- Re ~nig de binne nkant van de stolp 
me t ' benzi ne . 

- Ve rvang het e l e ment .e R de pakking. 
ringe n. 

N. B. - De coni sch e rubber ring 
wordt boven op het filt e relement 
gemonteerd . 

Aanhaalkoppel van de centrale , 
bevestigingsbout : 1 mkg. max . 
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IN DENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

101 OLIEPOMP 

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

MONTAGE EN AFSTELLING 
- Schuif de pomp in het ~ylinde r-

blok ep richt zodanig , dat: 
hetconische gat in het pomphuis 
s amenvalt met het schro€fdraadgat 
in het motorblok . 
- Monte e r de conische bout en zet 

de contramoer met de koper~n ring 
vast. 
Monteer de afsluitdop zonder ring 

- Zet deze stop voorzichtig vast . 
J ' 

Meet met behulp van voel'ermaat j es 
de speling op tussen de afsluit
stop en h et motorblok in de uit 
spari ng die hi ervoo r is aange 
bracht. 

- Breng b ij de opgemeten speling 
een extra vulplaat aan van 0 , 05 
tot 0 ,1 0 mm teneinde de juiste 
speling te verkrijgen . 

- De vulplaten hebben 4 verschillen 
de diktes : 
37 x 44 x 0 , 1 
37 x_ 44 x 0 , 2 
37 x 44 x 0 , 5 
37 x 44 x 1 

- Voor de bevestiging van de olie 
aanzuigleiding (groep I, bl~ 0511 

CONTROLE VAN DE OLIEDRUK 
- SluE de manometer aan op de stop 

van het oliefilter . 
- Cont~oleer de oliedruk , wannee r 

de motor op we rktemperatuur is ' 
(80

0 c) , qontroleer de volgende 
waarden van de drukken . 

- Mi nimum - ~aximum druk . 
- Stationair 670 . omw/mi n = 0 , 800 

kg/ cm 2 + 80 g (~ar) mini . (af
stelling van, he 't manocontact) . 

- Maximum to erental = 3 , 000 kg/cm 2 

(bars) • 

N.B. - Controleer h e t f i lterelement 
zich in goede staat bevi ndt , alvo 
rens deze controle u it te voeren . 

Documentation d' Atel i er Di esel • Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

KOELSYSTEEM 1 J ~ 1 
KENMERKEN 

- De ko e lwatercirculatie vindt 
I , 

plaats door midde l van een water-
porhp. 

- Inhoud 10 lite r. 
- Radiateur: van koper met een ra-

djateurdop met ov e rdrukventiel -
__ _ (afge ste ld op 280 gr/ 

; m2 of mb) waarbiJ ' het water een 
kookpunt van 107 C h eeft. 

- Th~rmostaat no. 3169 
slui ting van de kiep onder de 
750 C. - -

volledigeopening van de klep 
vanaf 87 0 C. I 

- Ventilator: 
- 6 bladen van plastic ¢ 3~0 mm 
- in- ' e n uit s chakelend 

- Thermocontact regelt de werking 
van de in- en uitschakelende ven
tilator. 
- uitschakelend bij 66,50 

C tot 
70 0 C ~ . 

- inschakelend bij 81 0 
C tot 83,~ 

Ventilatorri e m: 
• I 

- Polyflex "Gat e s" - Le ngte 1060 mm. 
- Spanning regelbaar door het kan-

telen van de wisse lstroomgenera
tor. 

ONDERHOUD VAN DE IN- EN UITSCHAKE
LENDE VENTILATOR 

Elke 10 .000 km. 
- Stel de luchtspl~et af door midde : 

van de 3 s telb out ~ n 1, na de con
tramoere n 2 te hebben losgedraaid . 
Norma l e a f stand 0, 3 5 tot 0,40 mm. 

- Controlee r d e borstelhouder (slij
tage v a n de borst e l en maak deze 
vetvri j ) . 
Controleer o f de vent~ l ator in 
sch~kelt bij 82

0 
C. 

Doc umentat ion d'Atelier Diesel - Ref. 1260 
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INDENOR MOTO REN XD EN XDP 90 

WATERPOMP 

40 

015,5 

G 

20 

o 
co 

UIT TE VOEREN 

RET TE GEBRUIKEN GEREEDSCRAP 

8.0107 Y 

Gereedschapskistje voor de water
pomp . 
AY - Spanplaten voor de poulie 
B - Trekker voor de schoep 
C - Trekker voor de seql 

.. 

Deze gereedschappen kunnen in de 
werkplaats vervaardigd worde n. 

0 . 0107 

Aanvullend gereedschap voor het 
gereedschaps~istj e 8 . 0107 Y van 
de waterpomp. 

D - Vulstuk 
E - O/nderlegpll3.at 
G - Bus 
R - Bus 

Documentation d' Atel i er Di esel • Ref. 1260 



IJ~~ 0 INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WATERPOMP 

DEMONTAGE 
- Gebruik het gereedschapskistje 

8 .0107 Y. 
- Klem de poulie in ee~ bankschroef 

met de spanplaten AY~ 
- Demonteer de naafmoer. 
- Demonteer de poulie door met een 

houten hamer licht op het einde 
van de as te tikken om het pomp
h,uis los te maken"beschadig hi ~rbi j 
niet de bronzeD_sl-eepring van de 

,Poelfe . 
Verwljder de spie, -het mO,torhijs
oog en de 3 bouten. 

- Span de waterpomp in de bank
schroef voorzien van spanplaten. 

- Verwijder de wa'terpompschoep en 
de afdi chting met behulp van de 

\ ' 
trekker B met de klauwen tegen 
het cylindrische gedeelte van de 
schoep gJ drukt. 

- Als de seal·op z'n plaats is ge~ , 
ble~en wo rdt deze met behulp van 
trekker C verwijderd. 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

IJ ~] WATERPOMP 

- Verwijder de borgring van het 
voorste kogellager. 

- Dompel het pomphuis in kokend 
water~ 

- Verwijder de as en z'n lagers 
met b'ehulp van de pers P en een 
stempel C met een dlameter van 
¢ 12 mm, terwijL het geheel steucl 
op het vulstuk D. 

- V~rwijder, ! ind~en nodi g, met de 
pers het voorstq en het achterste 
lager, waarbij men het lager laa~ 
steunen op de plaat E en het vul 
stuk TIl. 

- Control e~r de lagers, de AD seal 
en het draagvlak op het pomphui s. 

- Controleer de elektromagneet van , 
de poulie ' van de automatische ven
tilator, met een ampere - meter, 
zoals op de tekening hiernaast is 
aangegeven . 

- Plaats detas tpen op de sleepring 
en maak geen krassen op het draag
vlak van de koolborstel en de an
dere tastpen op het huis van de 
poulie. 

- Lees de aanwijzing van de ampere - n 
meter af. 

aanwijzing van de 
ampere-met,er 

o 
0 , 8 

zeer hoge stroom 
,sterkte 

conclusie 

wikkel.gebroken 
no,rmaal 
wikkel . ligt te
gen de massa 

- Verva~g aIle defecte onderdelen. 

Documentation d' Atel i er Di esel • Ref, 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WATERPOMP 

MONTAGE 

- Smeer de kogellagers in met "ESSO 
-MULTIPURPOSE GREASE H" 

- Monteer de kogellagers op de as 
met behulp van de pers en de 
plaat E. 

- De zijkanten van de lagers, welke 
niet zijn beschermd, moe ten naar 
elkaar toe worden geplaatst. 

- Vul de ' ruimte tussen de lagers 
op met ESSO ve~. 

- Monteer de drukvoering 1 voor
zichtig door gebruik te maken 
van de pers en de bussen H en G. 

- Dompel het waterpomphuis in ko
kend water. 

- Monteer met behulp van de pers 
de as en de kogellagers in het 
pomphuis en gebruik hiervoor de 
bus G welke g~plaatst wordt tus
seh de pers em het voorste lager. 
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INDENOR MOTOREN XU EN XDP 90 

WATERPOMP 

- Plaatst de borgring 1 en kies de 
\ ' 

dikste welke gemonteerd kan ' wo r-
den om de axiale speling van de 
as te reduceren. 

I 

dikte v.d. Ond.Nr", 
ci rclips 

l,75mm 1239.05 
1,80 mm 1239.08 
1,85 mm 1239.09 
1,90 mm 1239. 10 
1,95 mm 1239. 11 

r Smeer het achterste uiteinde en 
het draagvlak van de AD seal in. 

- Plaats de seal / schoep zodanig op 
de as, dat de spiebanen van de 
schoep overeenkomen met die op 
de as. 

- Druk dit geheel voorzi~htigom

laag met behulp van de pers, de 
bus H, waarbij h~t g eheel steunt 
ophet vulstuk D. 

- Controleer en stel indi en nodig, 
de stand ~an de schoep af. 

- Deze moet zonder sl ingeren draai
en met maximaal' 1 mm s 'peling, ge-

\ ' 
meten tusseh de bladen van de .. 
schoep en de kraag van het pomp-~ : 

huis. 

Document at ion d'Atelier Diesel. ReI. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WATERPOMP 

Naaf van de demontabele ventilator. 
- Vervamg eventueel de 2 kogella

gers van de ventilatornaaf, we lke 
gescheide n zij~ door ,de ring~. 

- Monteer de borgring 2. en kies de 
dikste , welke gemonteerd kan wor
den om de speling~ ~erminderen. 

dikte v.d. Ond.nr. 
borgring 

1, 50 mm 
1,55 mm 
1,60 mm 
1, 65 mm 
1,70 mm 
1, 75 mm 
1,80 mm 
1,85 mm 

1263.01 
1263.05 
1263.02 
1263.06 
1263.03 
1263.07 
1263.04 
1263.0& 

- Monteer het motorhijsoog en de 
~-----------------------------------------------+ 3 bouten op h et waterpomphui s. 

van 
de aangegeven tempe ra

turen , moet het thermoconatct even
e~s worden vervangen (aanh'.k . 4mk . 

- Monteer de spi e op de as. \ 
- Monteer de poulie en de venti la-

tornaaf. 
- Span de pouli~ in de bankschroef 

met de spanplaten AY. 
Zet de moer vast met 3 ,5 mkg~ en 
borg de ze . 

- Controleer de luchtspleet v~n de 
automati sche ventilator. 
Speling 0,35 tot 0 ,40 mm 
Stel deze indi en nodig af met be
hulp van de 3 stelbouten, voor
z i en van vi e rkant e k op 3 . 

- Controleer in de werkpl aats de 
we rking van ,de automatische ven
tilator d~or de draad v~n de bor
stelhouder aan t ie slui ten op de + 
en het wat e rpom phui s o~ de - van 
de' accu. 

- Monte ~ r de waterpomp op de motor. 
Laat de motor draaien en rontro
leer met behulp van een thermo- • 
meter de werking van de aut.ven. 
-C ontact: -' op de radiat.or 

:j:nschakelen 81 0 083,50 

Ui tschakelen 66,50 0700 

Wanneer de ventilator niet werkt 
na de zekering F3 gecontroleerd te 
hebben, moeten de beide aansluitin
gen van het t~ermocon~act worden 
doorverbondep : wanne.er de ventlila
tor nu ins~aat, i s het thermopon
t ,a ,ct defect. 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

KOPPELING J7 

Drukgroep 
Type' 
KoppeJ,ingsplaat 

KENMERKEN 

Ferodo 
P.K.S.C.B. 14 

droge plaat type Bikini 
¢ 2 15 x 145 afmetingen van de voeringen 

dikte van de koppelingsplaat 
Druklager 

(belast) 7,7 mm 
\ 

Bediening 
Roofld-cylinder 
BedieningscytJ-inder 

met kogels 
hydrauliseh 

¢ 19 min 
¢ 22 mm (met ontluchtings

sehro e f) • 

Documentation d'Atelier Diesel· Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

VLIEGWIELHUIS 

- Startmotor geplaatst aan de lin
kerzijde. 

Omschrijving 

Vliegwielhuis (uitsteek
sel voor de startmotor 
aan de linker zijde. 
Afsluitplaat links. 

Afsluitplaat rechts. 

Ond.Nr. 

2102.60 
I 

2107.39 

2107.40 



.. 



o 
w 
~ 
~ 
w a. 

12·68 

E L E K T RIC I TEl T 
========================= 

Wisselstroomgenerator-Spa~ningsregelaar-Kenmerken 

Inbouwen - Uitbouwen 

Aandlr'ij f ,riem 

-aansluipng van de controleinstjrumenten 
-con~rol e van het laadcircuit 
-opsporing van stor{ng 
-demontage van de wis$e+stroomgenerator 
-montage van de wisselstroomgen~rator 

Thermische voltmeter 

Kenmerken - Contro+e 

Startmotor 

-beschrij~ing - uitbouwen - inbouwen 
-onderhoud - controle - afstellingen 

Accu 

- beschri jving 
-onderhoud 

Gloeiboug~es 

-kenmerken - controle 

Elektrisch schema 

01 01 

Pages 

01 01 

0102 

0102 

0105 
01 06 
0107 

.. 

01 08 '0 01 12 
011300115 

01 16 

0201 
0202 

0303 
0304 

0501 

1001 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WISSELSTROOMGENERATOR 

WI SSELSTROOMGENERATOR 

Merk S . E . V. Motorola 

Type A il2/30 

Spanping : 12 volt 

Vermogen : 4po watt 

Opbrengst : 30 Amp onder 13 , 5 V bij 
2500 omw/mi n 

Gewicht : 4 kg 
I 

SPANNINGSREGELAAR 

Merk 

Type 

Spanning 

Paris- Rhone 

AYA 2 1 

12 vol;t 

SPANNINGSREGELAAR 

Merk 

TYP,e 

Spannipg 

Ducellier 

12 volt 

Oocum entat ion d' Ate l i er Oi esel . Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WISSELSTROOMGENERATOR 

Uitbouwen: 
-maak de accuaansluitingen ,los. 
-maak de bedrading van de wissel-

stroomgenerator los. 
-demonte.er de bevestigingsbout van 

de ,riemspanner. 
-demonteer de onderste bout. 
-verwijder de g~nerator . 

-demonteer de stehn op het fylinder. 
bloke 

Inbouwen: 
-controleer de spel~ng tussen de 
steun en de beide aangegoten ogen 
op het cylinderblok . 

- wanneer de speling groter is als 
0,10 mm, moeten er vul~ingen tus
sengeplaatst worden, ond.nr.570405 

1-----------------------+- of 570406 . . , 
-breng de generatorsteun op z~n 
plaats en sluit de bedrading ~an . 

Aandr~jfriem: 

Merk: Gates 
Type: Poly flex 
Fabricagenummer 7M . 10?0 
-pouli egroeve~ van spec~aal profiel . 
-een slipvrije aandrijving van de 
kleine poulie diameter van de wis -
selstroowgenerator. ; 

-voo rzien van een geweven polyester 
kern met een geringere elastici
teit (1,5% i.p.v. 4 tot 1% voor de 
gebruikelijke aandrijfriemen) . 

De afs'telling van de riem'spanninl 
moet daarom met grote~e zorgvuldig
heid geschieden om voortijdige be

t----------------------------t-schadiging of slijtage te voorko
men. 
- te slappe spanning veroorzaakt 

slippen. 
- te strakke spanning veroorzaakt 

belangrijk,~ verhi tting. 
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Alternateur 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WISSELSTROOMGENERATOR 

20 

LAADCIRCUIT 

De defect en in het laadcircuit 
worden niet altijd veroorzaakt door 
een'slechte werking van de wissel 
stroomgenerator of de spanningsre 
gelaar . 

Voor iedere demqntage moet de vol
gendf controle worden uitgevoerd : 

a - De spanning en de toestand van 
de ventilatorriem . 

B - De verbinding en de massa- aan
sluitihgen v~n de wisselstroom
ge~erator, spanningsregelaar 
de startmotor , de accu en de 
thermische voltmeter . 

\ 

AANSLUITING VAN DE CON TROLE-INSTRU
MEN TEN 

Bij voorkeur word t aanqevo~en 

de volt-amperemeter van het merk 
~ ______ ~~ __________________________________ ~ Souriau type 1190- 1290 of een volt-

~~ 
; ~ !~----Jj 

meter en een amperemeter (60A) van 
normale handelsuitvoering . 
- Draai de vleugelmoer van de mass~ 

aansluiting enige slagen, los . 
- Maak de draad no . 4 van de +- aan

slui ting van de wisselstroomgene - ; 
rat~r los . 

Maak de aanslui ting door midde: 
van de kab~ls van het apparaat . 
- De + aansluiting van de genera

tor moet verbonden worden met de 
+ aansluiting van de ampiremeter, 

- Draad 4- moet ve!rbonden worden met 
de aansluiting AMP van de ampere
meter . 
Voor ,controle moet de voltmeter 
worden aa'ngesloten . 

- Sluit de vieugelmoer van de massa 
wee r aan . 

Documentati on d'Atelier Diesel - Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WISSELSTROOMGENERATOR 

CONTRO LE VAN RET LAADCIRCUIT 
De voltmete r moet de spanning 

van de installatie aangeven . . 
- Start de motor. 

Wanneer de spanning tijdens het 
starten beneden de 9 volt daalt 
is de accu ontladen , zijn de ac 
cupolen gesulfateerd ( vervuild), 
en moet de start e r worde n gecon
troleerd. 

- Voer het motortoer~ntal op tot 
ongeveer 2500 we ntel ingen/ min . 

- Lees hierbij de max imaal opge
wekte stroomsterkte ~n de daar
bij behorende spanning af . 
Als de spanning lager . is dan 13 
volt moet de st roomsterkte tussen 
de 30 en 35 ampe re z ijn. 
Als de batteri j goed gelade n is, 
zal het noodzakelijk zijn om alle 
grote verbruikers van de e l ektri
sche i nstallatie aan te zetten , 
zoal s: de koplampen, de kachel 
motor enz., om een opb r engst v~n 
30 tot 35 ampere te verkrijgen . 

- Boven de 13 volt moe t de spanni~ 
regelaar in werking treden. 

- De spanning van de wisselstroom
generator moet tussep de beide 
waarden van de h i eronder aan~ege 

ven grafiek komen. 

In ieder geval mag de maximal e 
spanning niet hoger komen dan: 14,4 
volt. 

Indi en dit n~et het geval is, 
mo et de spanningsregel aar worden 
vervangen . 

Als de accu ontladen is en de 
max. opbrengst van de wiske lstroom
generator aanzienlijk lager blijft 
dan 30 ampere bij 2500 omw/min . 
mo et de spanningsregi2;Laar wo r;;; e n 
vervangen of de wissefstroomgenera
tor is defect, waa~bi j een of meer
dere dioden vernield kunn en zijn . 
N.B. - Een onderbroken diode zal de 
laadst room met onge veer 5 ampere 
verlagen. 

Een kortgesloten diode beperkt dE 
laadstroom op .7 of 8 ampere en ver
oorzaakt een bromtoon van de wisse l
st~oomgenerator . 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WISSELSTROOMGENERATOR 

DEMONTAGE VAN DE WISSELSTROOMGENERA' 
TOR. 

- Demqnteer de koolborst~lhouder . 

Geef door ,een streep een merkte
ken op de stator en het voor- e n 
achterdeel van het huis . 

- Draai de 4 bouten , waarmee de bei , 
de delen van het huis aan elkaar 
zijn gemonteerd los. 

- Sla met een plastic hamer de bei
de delen van het huis uit elkaar . 

DEMONTAGE VAN DE STATOR VAN HET 
ACHTERSTE DEEL VAN HET HUIS. 

- Draai de 2 moeren 2 van de + po 
len af en bewaar de onderle~rin
gen : de veerring, d~ platte schij 
ven en de fibe~ ringen . 

- Draai de 2 moe f en 1 van de - po 
len af, evena+s de veerringen . 

- Neem het achterste gedeelte van 
het huis van de stator af . 

- Verwijder de isolere nde busjes 3 
van de + polen evenals de 2 fiber 
ringen 4. 
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lNDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WlSSELSTROOMGENERATOR 

DEMONTAGE VAN HET VOORSTE GEDEELTE 
VAN HET HUlS . 

AIleen noodzakel ijk in het geval 
van vervanging van ' het voorste ko 
gellager . 
- Draai de moer van de poulie los 

door deze in de bankschroef te 
klemmen, waarvan de bekken voor
zien ZlJ~ van loden platen . 

- Demonteer de poulie , de ventila
tor en de tussenring . 

- Draai de 3 bouten van de voorste 
plaat van het kogellager eraf. 

- Haal de rotor met het la&er uit 
de voorste flens , door zachtjes 
op het ase inde te slaan . 

BELANGRlJK 
Daar de rotor op de as geperst 

is, mag men nooit op de binnenste ' 
lagerring slaan , daar men dan ge 
vaar loopt , de wikkelingen los te 
slaan en deze te beschadigen . 

DEMONTAGE VAN DE KOGELLAGERS VAN DE ROTOR 

Met beh~lp van een poulietrekker van 
het type Facom U 35 wordt het voorste 
kogellager van de as verwi jderd . 

Voor het achterste kogellager 
wordt een pen van ¢ 8 x 20 tus
sen het uiteihde van de rotor 
en de trekker geplaatst . 

Documentati o n d'Atelier Diesel - Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WISSELSTROOMGENERATOR 

REINIGEN 

AIle gedemonteerde onderdelen 
moeten zorgvuldig worden gereinigd 
met trichloorethyleen en 'gedrodgd 
worden met perslucht. 

CONTROLE 

Gebruik bij voorkeur de microban 
sev marchal ~f een andere weer- i 

standsmeter, maar no~it een contro
lelamp die op het lichtne~ is aan
geslote~ en waarvan het voltage 
groter is dan 12 volt. 

1 Rotor 

Weerstand bij 25
0 

C: 4,5 ~ 0,3 ohm 

- Stel de Microban in op sonde 
- Bevestig de klem aan het rotor-

huis. 
- Plaats de rode voeler op de col

lectorring. 

De zoemertoon moet nul of nauwe-
--

lijks hoorbaar. 

Houdt de klem vervolgens op de 
2e collectorring. 

De zoemertoon moet een ,maximale 
sterkte hebben, zoals wanneer de 
klem en de voeler van de Mi!croban 
tegen elkaar worden gehouden. 
- Schakel de Microban ui t. . 

Als de collectorringen ingesle 
ten zijn moeten ze met fijn schuur
papier worden gepolijst, e~zorg 
voor dragend dat de rotor draait 
om geen platte vlakke~ te schuren, 
waardoor de koolborstels zouden 
gaan zweven. 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 ~ ~l 1 1 WISSELSTROOMGENERATOR 

LOSMAKEN VAN DE STATORDI ODE 

- Merk qe draden die de stator met 
de di oden verbinden , . eve n als de 
plaats van de diodenbrug . 

- Sol deer de draden los met een 
krachtige zeer warme so l deerbout 
mi n . 150 watt , er zorg voor dra
gend om met behulp van een tang 
op de uiteinden van de d i oden t e 
voorkomen dat ze beschadigd wor
den door d e hitte . 

CONTROLE VAN DE STATOR ALLEEN 

Van het anke r kunnen enkel e wi n 
dingen kortgesloten zij n . I n dat g e . 
val kan . de a bnormale verhitt ing ge 
makkel ijk met h e t oog worden ont -
dekt . \ 

a - - Isol a ti e 
MI CROBAN ' ingest e ld op sonde . 
- Plaats de vo ele r op een uitgang 

van de wikkeling . 
- Plaats de andere op de stator . 

Geen toon : wikkeling is goed , 
Zoemertoon : de i soiat i e van de wi k 
keling is defect . 
- Controleer de 3 fasen op dezelfde 

manier . 

b - ge leidingsvermoge n 

- Plaats een voel e r op de uitgang 
van de wikkeling . 

- Plaat s de ande r e achtereenv~lgens 
op e lk ui t e inde van de draden . 

Ge e n e nkel e onderbreking van de 
zo eme rtoon mag worden ge reg i streerd. 
zelfs niet 'als de draden worden be
wogen. : 

Docume nt ation d' Atelier Diesel· Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WISSELSTROOMGENERATOR 

CONTROLE VAN DE LOSGE MAAKTE DIODEN 

MICROBAN ingesteld op so~de . 

- Plaats een voeler van de MICROBAN 
op een diode-einde, de andere op 
de diodebrug . 

- Draai de aansluiting vervolgens 
om . 

Er mag slechts in een schakel
richting een zoemertoon hoorbaar 
zijn. 
- Zoemertoon bij beide aansluitin~ 

diode is kortgeslot~n . 

- Geen zoemertoon: diode i s onder
broken . 

Controleer achte re envolgens en 
op dezelfde manier i edere diode . 

N.B. - Als een diode defect is moet 
de comp~ete diodenbrug worden ver-

I 

vangen . 

CONTROLE VAN DE KOOLBORSTELHOUDER 

MI CROBAN instellen op resistance. 
(weerstand) . 

a - wijze r op o. 
a - geleidingsvermogen 
- Verbindt de geisoleerde koolbors-, 

t e l 1 en de aansluitlip 2 . 

Er mag geen enkel ge l uid of ge 
kraak geregistreerd worden , zelfs 
niet als de bo!stel en de shunt 
worden bewogen. 

~-----------------------------------------------t _ Herhaal deze~fde fontrole met de 
negatieye borstel . 

b - isolatie 

MICROBAN inst el~en op sonde . 

- Verbindt de geisoleerde koolbors
stel met de negatieve borstel . 

Er mag geen zoemtoon worden gehoord 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

WISSELSTROOMGENERATOR 4B ~IIJ 

c 

MONTAGE VAN DE WISSELSTROOMGENERA
TOR 

Als de onderdelen sch pon en ge
~ontroleerd ~ijn, kunnen ze iri de 

, I 
voorgeschreven volgorde weer worden 
gemonteerd . 

Montage van het achterste kogella
ger . 

Breng ~en nieuw achter,ste kogel~ . 

lager aan met ~ehul p van de pers en 
eep huls , die alleen drukt op de 
binnenring van het kogeilager (~O 
x 50) . .. 

Montage van het voorste kogellager 

- Breng de l agerpl aat op zi jn 
p l aats met de verhogingen naar de 
zijde van de rotor . 

- Breng een nieuw voorste lager aan 
met de p~rs en een huls, ~i e al
le~n druktop d e binnenring~ van 
het lager (1 8 x 50) . 

~---------------------------------------+~ONTAGE VAN RET VOORSTE RUI S. 

- Breng de rotor op z ' n plaats in 
het voorste huis . 

- De 3 bevestigingsbouten van de 
lagerpl aat vastdraai en en borgenl. 

- Breng de vulri ng aan .oP de as , me1 
de zijde van de kleinste buiten
diameter naar de pou l i e geke~~d . 

- Bre~g vervolgens aan : 
de spie 

I 

- de ventilator 
- de poul i e 

de vulring 
- de Grower borgring 
- de moer 

- Aanhaalkoppel 4 mkg . 

Documento'ion d'Atelier Diese l - ReI. 1260 



INDENOR .MOTOREN XD EN XDP 90 

WISSELSTROOMGENERATOR 

VERVANGEN VAN DE O-RING VAN HET 
ACHTERSTE LAGERHUIS. 

- Trek de O-ring erui t. 
- Reinig de groef zorgvuldig. 
- Maak het ontluchtingsgaatje open. 
- Smeer de boring en de groef. 

Breng ee~ nieu~e geoliede O-ring 
aan. 

N.B. - Vanaf de nummers van de wis
selstr90mgenerator: 12~953, moet 
de diameter van de ring 2,8 mm be
dragen in plaats van 3,\2 mm zoals • 
de voorafgaande. 

AANSLUITEN VAN DE STA~OR-DIODEN~ 

Verwissel de diodenbruggen op 
de stator nooi t. ' 

- Maak de uiteinden van de stator 
en de dioden zorgvuldig blank. 
Plaats op elke diodenbrug de 3 
ov~reenkomstige draden, er zorg 
voor dragend ze op dezelfde plaat i 
a~s oorspronkelijk te leggen. 

- Soldeer iedere diode terwijl het 
uiteinde tussen de tang wordt ge
houdtn om te voorkomen, dat de 
diode door de hitte defect raakt. 
Gebruik altijd een zeer hete ' bout 
(om zo l sne~ mogelijk te kunnen 
werken) • 
Ga voor de andere dioden op de
zelfde wijze te werk . 
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lNDENOR MOT OREN XD EN XDP 90 

WlSSELSTROOMGENERATOR 

MONTAGE VAN HET ACHTERSTE HUlS 
- Leg 2 fiberringen 4 op de posi

tieve diodenbrug (rode , merkte
ken's) evenals de overeenkomstige 
busjes 3 . ' 

- Plaatsnu het huis op de stator 
- Leg nu weer 2 fiberringen op de 

buiten het huis uitstekende polen 
van de positieve dioden, vervol
gens 2 onde,rlegringen, 2 borgring' 
en, 2 moerfjes en draai deze aan. 
Leg op de negatieve polen van de 
dioden (zwart geme~kt)de 2 borg
ringen en de moertjes. 

SAMENVOEGEN VAN VOORSTE EN ACHTER
STE HUlS. 

Breng de roto~ aan in het achteT
ste huis. 

- Zorg ervoor dat de merktekens 
welke bij de demontage aange 
bra~h t we rden met elkaat ove'reen 
komen. 

- Zet beide delep aan elkaar met de 
4 bouten. 

- Breng de borstelhoWer voorzichtig 
op z'n plaats door middel van de 
qentr~erpennen 5, er zorg voor 
oragend dat de borstels niet wo ~
den beschadigd. 

- Zet de isolatieplaat vast met 
beide s chroeven. 

Documentation d'Ate lier Diesel - ReI. 1260 



IN DEN OR MOTOREN XD EN XDP 90 

THERMISCHE VOLTMETER 

KENMERKEN 

Merk : Jaeger of E.D . 
Inwendige weerstand: 0,15 amp. 
Aanwijstijd: 40 tot 60 sec. 

CONTROLE VAN DE THERMISCHE VOLTME
TER 

De thermische voltmeter geeft 
alleen de spanning a~n van de el ~k
trische installatie en niet de op
brengst van de generator. 

Controleer alleen de spanning 
welke de controle-voltmeter aart
geeft die ' overeenkomt met de aanwij· 
zing van de thermische voltmeter 
waarvan ~e waarde hieronder bij b ar : 
nadering worden opgege ven: I 

J 

Afgelezen spanning bij + 20
0 

C I 
9 V 

1 I 12 V 
2 I 13 V 
+ I 15 V 

Indien dit niet het geval is: 

- Wijst dit op slechte verbindin
gen van de beide voltmeters. 

De thermische voltmeter moet wor
den vervangen. 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

STARTMOTOR 

BESCHRIJVI NG 

- Uitwendige diameter : 115 , 5 mm. 
- 4-polige seri ~motor (2 positieve 

I 
borstels e n 2 massaborstels). 

- Anker gelagerd in zelfsmerende 
lagerbussen, ( 3 lagers) 
Starte rro~dsel (Bendix) met 9 
tanden welke bediend wo rdt door 
een relais. 

- l3evystiging. 
- Flens met 4 gaten en centreerrard. 

Anti-trillingssteun aan de zijde 
van de collector . 

I 

- Reminricht i ng op het anker aan 
de z i jde van de collector (voor
komt het doordraaien van het an
ker wanneer het 60ntact i s ver
broke~ ~n zorgt voor de snelle 
afremm'ing) • 

- Vermogen! 2 , 75 pk . 
" 

UITBOUWEN VAN DE STARTMOTOR 

In de cabine 
- Verwijde~ de motorkap. 
- Maak de accu-aansluitingen los 

I 

op het voorfront. 

Onder de wagen 
- Maak de aansluitingen van de stact 

motor los. 
Verwijder de achterste steun . 

- Verwijder de 4 bevestigingsbou
ten op het vl i egwielhuis met be
hulp van de sleutel 8 . 1204. 

- Verwijder de startmo tor. 

Inbouwen van de startmotor. 
- Voer bovenstaande werkz~amheden 

in om~ekeerde volgorde uit . 

Documentat io n d'Atelier Diesel - Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

STARTMOTOR 

ONDERHOUD 

De zelfsmerende lagerbussen be
hoeven geen enkele smering geduren
de het gebruik. 

CONTROLE 
Tijdens een revisie, moet het 

volgende gecontroleerd worden: 
de ~oestand van de lagerbussen 

- de toestand van de borstels( ver
vangen wanneer de lengte minder 
is dan 8 mm). 
de toestand van het oppervlak en 
de ovaliteit van de coll e ctor 
(5/ 100 mm max .). 
De ~ica collecto~ lamellen mo ~
ten uitgefrased worden. 

- De spiebanen van het starter,
rondsel (Bendi x ) moe ten voorde 
montage gesme erd worden. 

AFSTELLING 
Starterrondsel (Bendix): 
- De afstand t.o.v. het aanlegvlak 

van de startmotor. 
In de ruststand: 21 mm 

- Bij maximum uitslag: 33 ,5 rom. 

Starterrelais: 
Deze afstelling moet geschieden 

am de axiale speling van de Bendix 
in de rusttoestapd op te heffen. 
- Demonteer de dopmoer 1. 

Draai "de stelmoer 2 geheel terug. 
Draai deze stelmoer geleidelijk 
aan totdat de lengt~speling van 
de bendix geheel is op-
geheven. " 

- Draai de stel~oer hierna een 
kwart slag terug. 
Monteer de dopmoer. 
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INDENOR MOTORENXD EN XDP 90 

ACCD 

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

ACCD 

De accu's b es t aan uit 6 elemen 
ten van' ieder 2 volt welke in serie 
zijn geschak~ld . 

Een element is samengesteld uit 
2 gro e pen platen: posit i eve en ne 
gatieve ~laten welke doo r een elek
troliet van elkaar zij n gescheiden .• 

Ret acti eve materiaal van de 
pos i t i eve platen bestaat uit lood 
peroxyde -(Pb0 2 ) 

Ret act i eve materi aal van de 
negatieve platen bestaat u i t lood 
:superoxydef{Pb) • 
- Ret elektroliet bestaat u i t de 

oplossing van zwavelzuur en ge 
dest i leerd water . 
Tijdens de ontlading , wordt het 
lood peroxyd~ op de posit i eve 
pl aat en het lood op de negat i eve 
pl aatomgezet in loodsul faat 
waarbij zwavelzuur wordt gevormd . 

Re t soorte~ijk ~ewi cht (dicht 
heid) van het elektroliet ,wordt ge 
durende de ontlading verlaagd . 

_ Tij dens h e t laden wordt het lood· 
sulfaat op de positi e ve plaat omge -
zet in pe ro xyde en ,op de negat i eve 
plaat in lood wa~rbij zwavefzuur 
vri j komt. 

Ret soo rtelijk gewicht (di cht 
heid) van het el ~ktroliet neemt ' tij
dens' de lading toe . ' 

CON TROLE 
Ret 'niveau van het elektroliet 

moet bovert de plat e n st aan (10 mm 
ongeveer). Met behulp van een span
ningstester (celtest~r) kan vervol
gens i ~de r e cel apart worden ge
controi-eerd . 

, 1- De wijzer mo e t in het vak " nor
maal " van de t ester staan , i ndi en 
dit niet h e t \ geval is, moe t de 
accu worden, geladen . 

2-Als de celtester minstens 15 sec . 
op de cel wordt gehouden, moet d~ 

spanning voor alle cellen prak
tisch gelijk zij~ . 

Ais het spanningsyerl i es van een 
o f mee rdere c e llen veel groter is , 
dan zijn deze onde rbroken of kort 
geslotenen mo e t de accu vervangen 

·wo rden~ 

Doc umen'ot ion d'Atelier Diesel , Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

ACCU 

ONDERHOUD 

a - Reinheid en bescherming van de 
accu~polen. Ret uitwendige van 
de accu moet schoon en droog 
worden gehouden. 
In het geval dat het accuzuur 
overgelopen is moet het afge
wassen worden met een oplossing 
van water en een gebruikelijk 
reinigingsmiddel. 

De accupolen moe ten wo rden ge
wassen met warm water. Vervolgens 
moeten de polen en de klemmen met 
een staalborsteltje worden gerei- • 
nigd. 

De Arelco hoe zen moeten met vet 
worden gevuld. 

b - Niveau van h et elektrolyt. 

Ret niveau van het elektrolyt 

I--------------------------l moet op 10 mm boven de platen door 
bijvulling met gedestileerd water 
worden bijgehouden, maar nooit met 
zuur, (behalve wanneer de - accu even· 
tueel omgevallen is). ' 

Soortelijk gewicht van het e lektro
lyt bij 15°C. 

Dichtheid van zwavelzuur: 1, 8 4 

Graden Baume Soortelijk gewicht in 
kg/ cm2 . 

0,01. 
1,04 
1,20 
1,24 
1,25 
1,26 
1,31 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

GLOEIBOUGIES 

TYPE: BOSCH KE/GS A/10/1 10,5 V 

Storingen tijdens de we rking 

MOTOR GLOEISPI RAAL BOUGIES 

NORMALE WERK I NG OONKER ROOD OF 
LICHT GEEL GOED 

GE~'~KKELIJKE TIJD ONGEVEER 
S1ART 40 SEC8NDEN 

'WERKI NG I S MO- GLOE H NI ET OF ~EERSTAND VAN 
GELIJK ROElT ZWAK EN (OF . MEERDERE) 

MOEILIJKE KAN ONMOGEL~ JK BClJG I ES IJERBR.~ND 

S AR~ FELLER GLOEIEN 

WERKH!G ONMOGE- \ 'WORDT METEEN KORTSUJ HUG I N 
LIJK GLOEIEND MET HET DE BEJRADING or 
n ' IJFELACHTIGE ~~~~BerlAN DOOR- GLOEI8ClJGIES. 

T 

CONTROLE 

Onderbroken bougie wee rstand 

Maak de koperen verbindingsstrip 
los. 

- Sluit een proeflampje in s eri e 
aan op de bougie . 

- Als de lamp aangaat, i s de bougie 
goe d. 

- Al s de lamp uitblijft lS de glo ei 
bougie defect. 
Control eer vervolgens de overige 
bougies. 

Bougies kortgesloten . 

- Demonteer iedere bougie afzonder
lijk . 

- Sluit de bougi es aan op een accu 
van ongeveer 10 V. (5 cellen van 
een accu van 12 V.), een klem op 
het huis van de bougie en de an
dere klem op de aansluiting . 

- Als de koolstift wa,rm wordt is de 
gloe ibougie goed. 

- Control ee r vervolgens de overige 
gloe ibougi es. 

Docume nta t ion d'Atelie r Diesel· Ref. 1260 
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I NDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

ELEKTRI SCH SCHEMA J 7 

R.bie!- MI' ,.:4.::,.6 __ ...., E 
Ble I ~ ,....c::::::.. 

1. ~ ~ Oem. /11 
"-__ oJ 

, J ' 
::...""" 
4 M l 8 

Reg . 

101 

46 

L.-..1r---________ ...llM~la:1 II 
~ ___________ '~~ '7 

10 4 

20 

it 0: f:I 
I-' ~I~ 

TNL"f~)~ (FD 
14 """ 7. I i - 51- J.ell. 
~ ~ 

2S ~45~ ________________________________ ~ 

.2~ uTlrette 1.5_ I 

L..-________ l_1\f/~~.. =~s~:p '~ -~F. 
~. 

BENAMING 

Alt . Wi sselstroomgenerator R. T . Controle van de gloei -
Bi e Accu 12 V 65 Amp/uur 
Bo . p . Gloeibougies 
Dem . Startmotor 
F1 - F2 
F3- F4 
1.1. 

1. 5 

) Zekeringen 

of ~EIMAN stuurslot 
DAVAUTO contact 
Voorgl oeien - start
schakelaar 
Brandstofmeter 

spiraal 
T . cli . Controlelampje voor 

de clignoteurs 
T . N.L. Controlelampje voor 

~et remvloe i stofni 
veau (Lockheed) 

T . R . Controlelampje voor de 
oliedruk 

Th . E . Controlel amp j e van he t 
koelwater J~ R. 

L.E. Instrumentenbord ver- Th .VD Thermocontact van de 

R. bie 
l i ch t i ng 
Aansl u i t i ng van de 
accu 
Spanningsrege l aar 
Naar de verli ch
t i ngsschake l aar 
Naar de remvloe i
stofniveau schake 
laar (Lockheed) 

automatische in- en 
~i t schakelende vent i
lator 

T . Ph . Controlelampje voor 

V. 
V. D. 

groot licht 
Thermische voltmeter 
Automatische in- en 
uitschakelende vent . 

Documentation d' At elie r Die sel· Ref. 1260 





PERIODEN 

Elke 1000 km 

Elke 2500 km 

Elke 5000 km 

Elke 20 . 000 km 

Elke 50 . 000 km* 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SMERING EN ONDERHOUD 

ORGANEN 

motor 

brandstof
fil ter 

motor 

brandstof
filter 

oliefil ter 

luchtfilter 

brandstof
fil ter 
droogfilter 

brandstof
tank 

Vacuumpomp 

ONDERHOUDSSCHEMA 

HANDELINGEN 

ni veau-controle 

c ontrole e n even 
tueel reinigen 

olie verversen 

reinigen 

vervanging van 
het element 

reinigen 

vervanging van 
het fil terele 
ment 

aftappen 

niveau-controle 

TE GEBRUIKEN 

ESSO MOTOROIL 30 
of 

ESSOL UBE HDX 30 
t t boven OOC voor empera uren 

Bij langdurige v~rst: 

ESSO MOTOROIL 20 
of 

ESSOLUBE HDX 20 
voor temperaturen van OOC 
tot _ 10oC 
ESSOLUBE HDX 10W 
voor temperaturen bene den 
de _1 0oC 

Filterelement L 126 Full 
Flow 

of 
Filterelement Easy- Ch ange 
LS 127/5 

Filt erelement Purflux X 112 

ESSO EXTRA 10 W 20/30 

INHOUDEN: 
Motor : 5 1 of dm3 (4

3
1 . voor J 7 tot oktober 1969) 

Oli ebadluchtfilter J7: 0 , 750 1 of dm 

(5 KLEPPEN STELLEN 
W Bij 10.000 km, bij 20 . 000 km. en vervolgens elke 20 . 000 km . 

~ 
:J 
W a. 

*Bij intensief stadsgebruik, wordt aanbevolen om het niv e au tussentijds te 
controleren (20.000 km) 

7-71 L-.......... __ .................................................................................................... ----------------------~~~~~~~~ 
Documentation d'Ateher Diesel - R6f . 1260 Annule et remplace la fauilla classa 14, page 01 01 . 





ALGEMEEN 
=============== 

Lichthaak 8.0102 Y 

Ondersteuningsbeugel 8.0103 z 
8.0105Z 

Gereedschap voor de de- en montage van de kleppen 

Gereedschapskistje voor de waterpomp 8.0107 Y 

Kopboutsleutel 8.0108 

Gereedschapskistje 8.0110 X 

Geleidepennen voor de cylinderkop 8. 0 114 
8.0117 Y 

Gereedschapskistje v.d. brandstofpomp en verstuivers 

Hijsgereedschap 8.0123 

Sleutel voor de demontage v.d. startmotor J7 8 .1 204 

Verstuiver testpomp 6.0165 

Compressiemeter Denis-Uandard 

Controlebuis 6.0167 

Toerenteller 

Trekker voor cylinderbussen 0.0101 
vers 0.01 0 5 

Steun voor het controleren v.d. PM en Bosch verstui-

Opsporen van storingen 

Geconstateerde verstuiver defecten 

O~ / Slechte werking van de Bosch EP PM 
W 
\j Aanhaalkoppels 
:J 
W a. 

12·68 

0101 

Pages 

0101 

01 01 

01 02 

0102 • 

01 02 

01 03(2) 

01 03(2) 

o 1 04(~ et 01 05 

01 06 

01 06 

01 07 

01 07 

01 07 

01 08 

01 09(1) 

01 10(2) 

0201 00208 

0301 

0401 et 04 02 

0501 (2) 

Documentation d'Atelier Diesel· Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SPEC IAAL GEREEDSCHAP 

8 . 0102 

Li chth aak voor benzine - e n diesel 
motoren . 

40 4 en afleidi nge n 

Omvat : 

D - Takelsteun 

E - Haak voor voorzi jde • 

F - Haak voor achterzi jde 

G - Korte haken ( 2 stukken) 

Dit nieuwe ge r ee dschap vervangt het 
gereedschap 8 . 0102 Y dat ' niet meer 
wo rdt vervaardi g d. 

8 . 0103 z 

Ondersteuningsbeugel voor motoren 
of versnell ingsbakken 203 - 403 -
404 en afgeleide benzine - of diesel · 
model l en . 

Omvat : 

3 de l en voor de bevestiging onder 
het carter . 
A - Motor 
B - Koppeling 203 - 403 en afgelei~ 

modellen 
C - Koppeling ' 404 e n afgeleide mo 

dellen . 
Documen lali on d'Alel i er Diesel , Ref, 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SPECIAAL. GEREEDSCHAP 

8 .0105 Y 

Gereedschap voor de de- en montage 
van de kleppen van benzine- en die
selmotoren. 

203 403 40 4 en afge leide model-
len 
D3A - D4A - D4B - J7 

8.0107 Y 

Gereedschapskistje voo r de water
pomp met in- en uitschakel ende ven
tilator voor de benzinemotoren . 

203 - 403 - 404 en afgeleide model
len - J7 

en voor de waterpomp van de diesel
motoren 
403 - 40 4 en afgeleide modellen -
D4 - J 7 

Omvat: 
AY-Spanplaten voor de poulies met 

brede en smalle groeven. 
Borgring voor het bijeenhouden 
van beide delen 

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

8.0108 

Kopboutsleutel voor de dieselmoto
ren TMD - XDP - XD 
403 - 404 en afgeleide modellen -
D4B - J7. 

(Te gebruiken met een Sunnen mOl1]ent
sleutel). 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

. c::rco 

8 . 0110 X 
Gereedschapskistje voor de benzine
motoren 404 en afge l eide modellen -
504 - J7 . 
En diesel motoren TMD - XDP - XD 
403 - 404 en afgeleide modellen -
D4B - J7. 
Omvat : 
A -Stempel voor het aanbrengen van 

het afdichtingskoord van het 
achterste hoofdlager v . d. diesel, 

BZ-Gereedschap voor het plaatsen 
v . d . zijdelingse afdichtingen 
v . h • . achterste hoofdlager. 

CZ - Een set afstelplaatjes voor de 
di esel . 

C1 - Een set afst~lplaatjes voor de 
404- benzinemotor . 

D ..: Kali ber van 0,5 mm voor het 
zuiver afsnijden van de zijde
lingse afdichtingen 

E - Wr ingijzer voor de controle van 
het draaimoment van de krukas 
b i j de diesel. 

F -Twee klembouten voor de cylin-
derbussen voor de diesel . 

GZ - Steun voor meetklokje" 
N. B. - Om de afstelplaatjes 8 . 0110C 
in CZ te veranderen, is het vol
doende om 15 mm weg te nemen , vol
gens de hiernaast afgebeelde teke 
ning • 

8. 0114 
Geleidepennen voor de cylinderkop 
voor dieselmotoren TMD - XDP - XD. 
~03 - 40 4 en afgeleide modell en -

r-------------------------------------~D4B - J7. 

Documentation d' Atelier Diesel. Ref. 1260 



IN DENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SPEC I AAL GEREEDSCHAP 

8 . 0117 x - Gereedschapkistje voor dieselmotore n 

403 - 404 - 204 - D4B - J7 

Deze kist wordt gel e verd me t de vo l gende gereedschappen : 
A - meetklokje ( z onder beves tigingsoog) 
D - verlengstuk me t 6-kant van 6 mm voor de afstelling 
E - sleutel voor he t draai en van de krukas 
F - meetklokje 
G - haakse steun (hoeksteun ) 
H - paspen 
J - sleutel voor h et afstel len v.d. tandspeling 
K - k~rtelbouten voor de bevestiging v.d. haakse steun 
L - bevestigingsbout v a n he t 'me e t klokje 
M - trekker voor h et tandwiel en de naaf voor de aan-

drijv~ng van de Bosch EP/ VM brandstofpomp 
N - paspen voor h e t BDP (bovenste dode punt) 
P - steun voor meetklokje 
P1- verlengstuk v an he t meetklokje 

b r a ndstofpomp 
van de Bo s ch EP/ VM 
) 
) 
) 
) gereedschap voor 
) he t afst ellen van 

de Roto-Diesel 
~ CAV b r andstofpomp 

) g eree dschap voor 
) he t a fstellen van 
) de Bosch EP/ VA 

brands to fpomp 
De open vakken kun ne n gebruikt worden voor het g e reedschap van de 
PM/CAC4 en Silto brandstofpomp. 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

4 - Trekker voor het demonteren van het overdrukklepje van de brand
stofpomp PM/C AC 4 (PM no.18.2.146533.0). 

2 - Dop voor het bovenste gekartelde aansluitingen op de hydraulische 
kop van de PM/CAC 4 pomp (PM no. 18.2.146532 . 0) . 

3 - Schijf van de toerenteller JAEGER 87645 . 
4-8.0109 - . Sleutel van de brandstofleiding PM/CAC 4. 
5-8.0110GZ-Steun van meetklokje ter bevestiging op de dieselmotor. 
6-8.0111AZ-Dopmoer voor het aanhalen van de verstuiverhouders PM en Bosch. 
7-8.0111 B-Dop voor .het aanhalen van de dopmoeren en de verstuiver PM. 
8-8.0504 A-Steun voor het controle-gereedschap van de tandspeling van de ver-

snellingsbakken D3A - D4A - D4B. 
- a1 - Steunen van meetklokje 
- a2 - Meetklokje. 

B-Meetklokje. 9-8.0504 
10-6.0161 -Tastpen en steun van meetklokje voor het afstellen van de PM en 

Siltopomp. 
11-6.0162 
12-6.0164 

-Zeskante sleutel van 8 mm voor het afctellen van van de PM/Si lt o . 
-Sleutel voor het aanhalen van de brandstofleidingen PM/ Silto 
uitjVoeringen. 

13-6.0167 -Glazen controlebuis voor de afstelling van het inspuitmoment PM/ 
CAc4 (no. 18.2.00.1425.0). 

14-6.0168 -Taster voor het afstellen van de Bosch-pomp EP/ VM. 

Om een dopsleutel van de verstui
vers- PM 8.0111 A te veranderen in 
8.0111 AZ, zodat deze ook gebruikt 
kan worden voor de Bosch-verstuiver, 
is het noodzakelijk de twee volgen
de handeli~gen uit te voeren: 

a)- Maak een uitboring van 22 mm 
¢ met een diepte van 33 mm. 

b)- Las electrisch de ring van 
14 x 28 x 3 op de dop en vijl 
deze van binnen liit tot een 
vierkant van een halve inch 
(duim) . 

Ele ctrisch 

lassen 

14 X28 X 3 

\ 
~3! - -

!6 22 

Do cumentation d'Atelier Diesel - R.f. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

8.0123 - Gereedschap voor het , uit- en inbouwen van de benzine
en dieselmotor alleen of van het aandrijfaggregaat J7 

Omvat: 
A-Rail van 3 meter met verrijdbar~ steun 
B-Dwarsbalk achter 
C-Steunen van de achterstedwarsbalk 
D-Schroefspil met moer 
E-Hijshulpstuk 
F-Geleidepennen met kraagmoeren 
G-Hijskabel (lengte 1 meter) 
H-Hijskabel (lengte 1,28 meter). 

8 .1204 

Sleutel voor de demontage van de 
startmotor 

J7 - Diesel 

" 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SPECIAAL GEREEDSCRAP 

c 

12·68 

6 . 0165 

PERSPOMP VOOR RET CONTROLEREN 
EN AFSTELLEN VAN DE VERSTUIVERS 
PM . Type no. 22-41-01-0002 

waarop wordt aangesloten de lei
ding 6 . 0166 met op het uiteinde 
een Ermeto koppeling . 

PM. no . 29 - 9-145365- 0 

COMPRESSIE-METER VOOR DIESELMOTO~ 
REN 

Denis- Gandard kistje (D.G . ) omvat: 

- 1 manometer 
-1 tussenleiding 
-1 speciaal klemstuk 

6 .01 67 

CONTROLEBUIS 

Voor de . afstelli ng van het inspuit. 
moment van de PM CAc4 (TMD motor) 

1 - PM.no. 18.2.001.425.0 

waarvoor een vakje is aange
bracht in de gereedschapskist 
8 . 0117 

2 - Denis-Gandard (D.G.) 

geleverd in een houten doosje. 

Documentation d' Atel i er Di esel - Ref. 1260 



INDENOR' MOTOREN XD EN XDP 90 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

TOERENTELLER 

Deze wordt met de hand op de ven 
tilatorriem gehouden. 

Bevat: 

1 - Jaeger uitvoering no. 42.839 
-1 to~renteller met schaalver-
deling van 500 tot 6500 omw~ 

-1 puntig driehoekig klemstuk 
-1 cylindrisch rubber klemstuk 
-1 conisch rubber klemstuk 

Geleverd in een houten' doos 

2 - Schijf no. 87.645 waarvan de 
diameter is berekend t.o.v. de 
krukaspoulies van de Indenor 
motoren 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

5 

ZELF TE VERVAARDIGEN GEREEDSCHAP 

0.0101 ~Trekke r voor cylinderbussen 

5 

Onderste platen 

Plaat c: 0 1 - 84,5 
Motoren TMD - XDP - XD 85 ( 0 2 - 88 

Plaat D: 
Motoren XDP en XD 88 ( 0 1 - 87,5 

¢ 2 - 92 

Plaat E: 
Motor XDP en XD90 (0 1 - 89 ,5 o 2 - 94, 5 

o 
I/') 
N 

• 

Do cum entation d'Atelier Die sel· Ref. 1260 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

0.0105 Steun voor het controleren van de PM en Bosch 
verstuivers. 

85 190 

rTl 
~ ~ 

1:1:: : ~i 

I 
1 

I 
I 

0 &It 
slo ell • ell ell 

412 1 
r- -I 
I 

I 
I 

1 1 
1 1 
1 1 
1 I 
I I I 
I 1 

d I 
I 

I. 
GI 

130 100 

70 

~--t 
154 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

ZELF TE VERVAARDIGENGEREEDSCHAP 

0 .01 39 - Stuikgereedschap om de a~ nlegvlakken van de wervelkamers weer 
evenwijdig te maken . 

045 

+0,025 
H7035+0 

precies (loodrecht)-i. 

120 

o 
(Xl 

~ 

':n 
-0,005 "" ' 'II 

~6 0 35-0,025 
('oj .. 

'\l 

It) 
CD 

r~ 
-

~ 03 J! 
r -175 I - , 

I 

precie~ (loodrecht) JL 

12-71~ __________________________________________________________________________________________ ~ 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 

ZELF TE VERVAARDIGEN GEREEDSCHAP 

0 . 0140 - cylinderkopsteun (van hout). 

600 

90 
75 

90 405 
' -$-; 

~ . . {~ { l\~. 
\. .J 'C .Jl!li 

85 J l 

135 110 120 

295 

90 

r-I-L... 
., .. ., 

co 

• 
0 I M 

• 105 

(~~t1-i • 
0 ... 

.~ 
l 

110 125 

305 

0.0141 - steun voor meetklokje. 

0 . 0142 - doorslag voor de wervel
kamers. 
(van koper of messing) . 
0' 6,5 mm . 



o 
w 
~ 
~ 
W 
C. 

12·68 

Zwart 

Grijs 

Grijs -bl auw 

Blauw 

Wit 

INDENOR MOTQTREN XD EN XDP 90 

OPSPOREN VAN STORINGEN 

KLEUR VAN DE ROOK 
================= 

• 

Groot roetgehalte, onvolledige verbranding 

Laag roetgehalte, onvoldoende luchttoevoer 

Onverbrande brandstof 

Verbrande smeerolie 

Gecondenseerde waterdamp door een te koude motor of een 
te koude omgev~ng 

DocumentatIOn d Atelier Diesel· Ref. 1260 



Defepte verstui
ver 

Ontregelde opbrengst 
v.d. brandstofpomp 

Foutieve afstelling 
v.d. brandstofpomp 

Te veel smeerolie 

Doorgeslagen kop
p akking 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

OPSPOREN VAN STORINGEN 

ROOKVORMING TIJDENS RET RIJDEN 
============================== 

BLAUW 

Onvoldoende lucht
toevoer 

~ ____ ~ Beschadigde lucht-
kanal e n 

Onvoldoende werking 
v.d. vervroeging 

~----~ Versleten mo t or 

~----~Te k oude motor 

Foutieve afstelling 
v.d. brandstofpomp 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

OPSPOREN VAN STORINGEN 

MOEILIJK STARTEN MET ROOKVORMING 

Verstopte luchtin
laat 

Luchtfilter 

Inlaatspruitstuk 

=============================~== 

Defecte verstuivers 

MOTOR SLAAT 
NIET AAN EN 
GEEFT EEN 
Z WARTE ROOK 

Afstelling v~d. 
brandstofpomp 

MOTOR SLAAT 
NIET AAN EN 
GEEFT EEN 
WITTE ROOK 

doorgeslagen 
koppakk ing 

Onvoldoende compres -

Gumvorming 

Lekke klepp en 

Algehele slijtage 
I I 

Documentation d' Atelier Die sel· Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

OPSP OREN ,VAN STORIN GEN 

MOEILI JK STARTEN ZON DER ROOKVORMI NG 

Bevroren dieselol ie Lege brandstoftank 
Ve r stopte zeef of 
brandstoftoevoer-
1 eidi ng 

Brandstofpomp geeft 
geen opbrangst 

Lekkende nippels v . 
d . inspuitle i dingen 

Geblokkeerde druk
ontl astklepjes 

Defecte voorglo ei l ng 

Ontl aden batte r ij 

Te dikke ol i e 

Vastgelopen motor 

MOTOR SLAAT 
NI ET AAN EN 
ROOKT NIET 

Valse lucht in de 
leidingen 

Verstopt l uchtgaat 
je in de tankdop 

Lucht in de brand
stofpomp 

Geblokkeerde stop
stand 

Defecte startmotor 

Slecht contact 

Water in een cy
linder 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

OPSPOREN VAN STORINGEN 

Afstelling v. d . 
brandstofpomp 

Vastzittende zui 
gerveren 

Defecte verstui 
ver 

TE WEINIG VERMOGEN 

Onvoldoende lucht 
toevoer 

Lekke kl eppen 

MOTOR GEEFT 
TE WEINIG 
VERMOGEN 

r-----~ Verstopt brand
stoffil ter 

Brandstofpomp 

Getordeerde in
spuitleidingen 
door te vast aan
halen 

" 

Documentation d'Atelie r Diesel · Ref. 1260 



Valse lucht in het 
brandstoftoevoer
circuit 

Defecte brandsto f
pomp 

Br andE?to ffil te r 
verstopt 

Gebroken trek
veer v .d. gaskabel 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

OPSPOREN VAN STORINGEN 

ONREGELMATIG TOERENTAL 

.op HOL 

Ontstelde aanslag v . 
stat i onair draaien 

Lekkage v .d. in
spuitleidingen 

Defecte brand
stofpomp 

Defecte brandstof-
1-----1 

pomp 
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INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

OPSPOREN VAN STORINGEN 

Losliggende hoofd
lagers 

Gebroken onderdeel 

Lucht in de brand~ 
stof 

Losgelopen of ver
keerd afgestelde 
klepstelbout 

Koppakking 

Een losgelopen 
gloeibougies 

Vastzitt ende ver
stuiver 

Vreemd voorwerp in 
de cylinder 

Afstelling v.d . 
b randsto fpomp 

Defecte gloeibou-
gies 

Afstelling v . d. 
distributie 

Verstopt e r etour
lei ding 

Lekke klep 

Een losgelopen 
verstuiverhouder 

.. 

Doc umentation d'Atelier Diesel. Ref. 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

OPSPOREN VAN STORINGEN 

DEFECT AAN RET VOORGLOEISYSTEEM 

Verbrande gloeidraad 

Defecte schakelaar 

Slecht contact 

Sl ui ting in het 
elektrisch circuit 

Alle 4 gloeibou
gies defect 

Afstellen v. d. 
brandstofpomp op 
180

0 

CONTROLE 
GLOEISPI
RAAL 
ZWAK 

GLOEISPI
RAAL WORDT 
TE SNEL 
ROOD 

Slecht contact 

Ontladen batterij 

Gebroken weerstand 
in gloeibougie 

Bougies kortgeslo 
ten 
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I NDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

~ ~J ~I OPSPOREN VAN STORINGEN 

GECONSTA TEERDE DEFECTEN AAN VERSTUI VERS 

GECONSTA TEERDE OORZAKEN OPLOSSINGEN 
DEFECTEN 

-Vuilafzetting bi j het vertuiver- - Reinigen In triehloor 

Geen geeoneent r eer-
gat. met een hout en stokje 

- Krassen op de naaldz i tting . de vertuiverstraal. -Versleten naald . ~ Verstu i ver vernieuwe n 

-Vas t z i t t end vuil tussen de - Reinigen 
Lekk e verstuiver naal d e~ zi j n z i t ti ng . 

Verstuiver vernieu--
-Vers l eten naal dzi tting. wen . 

a) vl ak bij de kop '. - verstuiver te vast - aantrekkoppel van verstuiver- · 
·.Ierto·Jnt de r,aald aangedra&id. hu i sk l em: 1,5 mkg (1) 
sporen van slij t e.ge - verstuiv3rh~is te 

vast aangedraai d. 
b) in het midd.;"1 ver- - koperen pakkl ngr ing • . Ver ni euw de kopere~ pakkinq-

t oont de naald spo- ni et ver·nieuwd. r i ng bij iede re verst.u i ver-
ren van sli jtage. r eparatie . 

Geh ee l 0) aan de novenkant 
- ve!" stll i verhu 1 s t " '/a st - ilantr ekkoppel van verstuiver-

o f b i j n a aangedt·aaid. hu i sklem : 1,5 mkg (1) 
vas t zit t ende v'3rtoont de n ~ald 

- mo" r van de ver (;'\;!J i - - Aant.r el<kop!=,el van de ve r stui-
verstu i vernaald. sp~ren va" sli j tage. \ cr t e vas t ae,nge- vermoer: G ~ 8 mkg .• 

draaid. (dap nr. 80 0111 AZ) 
- koperen pakki ngring - Ver ni euw de kJperen pakKi ng-

niet ver nieuwd. r ing bij i odere ver :otuiver-
r eparatie 

. - Tap het opvoercircuit af en 
Water i n de brand:,t of r ei nig dit gro~d ig • 

( 1 ) In dl3z9 4 geval.len moet de vl3r st lJiver 
vernie'Jwd worden. A~,ntrekkoppel van de af sld t -
moer : 3 mkg. 

-De verstuiver dieht t . o . v . ver-

Er k omt t eveel oli e 
stuiverhuis n i et goed af. 

Re i nigen -
u it de l ekoli e afvoe r A- Vuil tussen de afsluitstukken . 

verstui-- Vernieuw de 
B- Ni e t v l akke a f s l uitvlakken . ver en h e t verstui-

verhuis . 

Blauw g ewo r den - Vernie uw de verstui-
naal dkop . - Verkeerde afste l ling van ver en stel de brand-

de b r ands t ofpomp . stofpomp opnieuw af. 

Geeorrodee rd Te l age werk t emperatuur : - Controleer de ther--
v e r stui v e rhu i s . van de moto r. mostaat . 
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I NDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

OP SPOREN VAN STORINGEN 

VERKEERDE WERKI NG VAN DE BOSCH EP/VM BRANDSTOFPOMP . 
~.----------~------~--------------------------~--------------------------~~ 

o 

GECONSTATEERDE 
DEFECTEN 

Moto r geeft geen ver 
mogen 

-Motor draait te sne l 
s t a ti onair 

Te h oge maximum 
sne lhei d 

Slech te acceleratie 

Rokende motor 

w 
~ Mo t or wi l niet aan-
:;) s l aan 

W 
a. 

12·68 

OORZAKEN 

-Slechte brandstoftoevoer 

-Verkeerd afgestelde pomp 
- Slech te verstui ver of ver -

k eerde druk van de ver
stuivers 

-Slech t werkende automati 
sche vervroeging 

-Te weinig opbrengst van de 
pomp 

-Ontstelde aanslag voor 
stationair draaien 

\ 

-Vastzittende regelkl ep 
-Ontstelde regul ateur 

- Aans l ag v oor max . toeren
tal ontsteld 

-Vastzittende opbrengstre 
ge l s t ang 

- Geblokkeerde regulateur 

- Slechte brandstoftoevoer 

-Vast l opende pomppl unjer 
- Gebroken pomppl unjerveer 
- S t roefgaande opbrengst -

regel E! t ang 
- Kl emmend,e opvoerpomp 

-Lucht l ek in de brandstof-
t oe voer 

- Slechte brandstoftoevoer 
~Verkeerd afgestelde pomp 
- Slech te vers tuiving of 

verkeerde druk van de 
verstuivers 

-Slecht werkende autom . 
vervroeging 

- Te grote pompopbrengpt 
-De extra- opbrengst in-
richting blijft werken 

- De motor gloeit niet veor 
- Geen brandstoftoevoer 

OPLOSSI NGEN 

- Controleer het filter en de 
toevoerleidingen . 

- Stel de pomp goed a f 
- Controleer, reinig en ste l 

de verstuivers af . 

- Laat de pomp nazien door 
een Bos ch - dienst . 

- Stel de aanslag en de hand
gaskabel af . 

- Laat de pomp nazien dpor 
een Bosch- dienst 

- Laat de pomp nazien door 
een Bosch- dienst 

- Controleer het filter en 
de toevoerleidingen 

- Lact de pomp nazien door 
een Bos ch - dienst 

- Tap het water a f uit de 
tank de l eidingen en het 
filter 

- Controleer de leidingen en 
de\aansluiti ngen .1 

- Controleer h et filtereleme~ 
- Stel de pomp goed a f 
- Controleer, reinig en stel l 

de verstuivers a f 

- Laa t de pomp nazien door 
een Bosch - dienst 

- Controleer de gloeibougies 
- Controlee r het niyeau in de 

tank . 
- Controleer h et filterelement 

en de le idingen 
- Ontlu cht het brandstofcircutt 

Docu me nt ati o n d ' Atelie r Diesel · Ref . 1260 



INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

~PSPOREN VAN STORINGEN 

VERKE~RDE WERKING VAN DE BOSCH EP/VM BRANDSTOFPOMP 

GECONSTAEERDE 
DEFECTEN 

Motor wil niet aan
slaan (vervolg ) 

Motor schokt 
(geen stabiel lopen

de motor) 

Motor maakt teveel 
lawaai . 

Motor slaat a f bij 
st a tionair draaien 

Motor trilt 

Motor wil niet 
stoppen 

Motor galoppeert 

OORZAKEN 

- Te weinig " extra- opbrengst " 
-Vastlopende pompplunjer 
-Opbrengstregelstang i n de 

stop- stand geblokkeerd. 
- Klemmende opv oerpomp 

-Slechte brandstoftoevoer 

-Vuile verstuivers 

- Geen constante brandstof-
opbrengst 

- Klemmende ,regulateur 

-Verkeerd afgestelde pomp 
- Slecht werlkende autom . 

vervroeging . 
-Te veel a utom.vervroeging 
-Vastzittende regelkl ep . 

-Luchtlek in de brand
stoftoevoer 

-Brandstofpomp zonder extrE 
reservoirtje . 

- Ontstelde aanslag voor 
stationair draaien 

- Vastzittende opbrengst 
regelstang . 

- Geen constante brand
stofopbrengst 

-Vastzittende opbrengst 
regelstang 

-Verkeerd afgestelde of 
gebroken stop- kabel 

-Verkeerd afgestelde 
stop- aanslag 

-Vastzittende regulateur 

-Regulateur 

OPLOSSINGEN 

- Laat de pomp nazi en door 
een Bos ch-di enst . 

- Tap het water af uit de 
tank en leidingen en h et 
filter . 

- Controleer het filte rel e 
ment en de toevoerleiding 

- Controleer,reinig en stel 
de verstuivers af . 

- Laat de pomp nazi en door 
een Bos ch-dienst. 

- Stel de pomp goed af . 

- Laat de pomp nazien door 
een Bosch-dienst . 

- Controleer de toevoerlei 
dingen en de aansluitingen 

- Monteer em ext r a,. reser
voirtje . 

- Stel de aanslag voor sta
tionair draa ien goed af 

- Laat de pomp nazien door 
een Bo sch- di e nst . 

- Laat de pomp nazien door 
een Bosch- dienst 

- Stel af of vernieuw de 
kabel . 

- Stel de stop- aanslag 
goed af . 

- Laat de pomp nazien door 
een Bosch- dienst . 

- Laat de pomp nazien door 
een Bosch- dienst 
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RUBRIEK 

MOTOR 

VERSTUIVERS 

BRANDSTOFPOMP 

INDENOR MOTOREN XD EN XDP 90 

AANHAALKOPPELS 4D ~J ~ 1 
OMSCHRIJVING 

-Bevestigingsbouten v . d . cylinderkop 
- Tuimelaar mechanis~e op de cylinderkop 

(behalve de buitenstel l ag~rblokken) 
-Bevestigingsbouten van de buitenste lager-

blokken van het tuimelaarmechanisme 
-De klepstelboutjes 
-De drijfstangbouten 
-De hoofdlagerkappen 
- Maximum draaikoppel benodigd voor het rond-

draaien van de krukas 
- Bevestigingsmoer van de poulie / trilling s -

demper -
-Bevestigingsbouten van het vliegwiel 
-Waterpompas 
-De dubbelconische messing aansluitnippel op 
het oliepompdeksel ' 

- Bevestigingsbout van de stolp van het olie -
fil ter 

-Gloeibougies 
-In- en uitlaatspruitstukken 
-Kleppendeksel 

-Verstuiverhouderklemmen 
-Verstuivermoer 
- Moer van de inspuitleiding 
-Dopmoer • 
-Koppeling van de toevoerleiding 

-Bevestiging van het aandrijftandwiel v a n 
de brandstofpomp 

- Aandrijftandwiel van de brandsto f pomp op 

I 

I 

de naaf '(distributie d.m . v . een ketting) 
- Bevestiging v~n de brandstofpomp op het 
distributiecarter (distributie d . m. v . tandwie 
len) 

-Bevestiging van de brandstofpomp op de tus
senplaat 

-Aansluitingen van de leidingen op de hy
draulische kop 

- Ontluchtingsbout 
-Bevestigingsbout van het brandstoffilt e rhuis 

KOPPELS in m.kg . 

7 

5 

2 
1,5 
5 , 5 

10 

6 

17 
5 , 73' 
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 . 
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