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Mel dê winteÍ voor dê deur doet men eÍ

systeem te controlereÍt  om een opt inale

A. O\DER DE I,ÍOTORKÀ?

zi jn de luchtcirculat ieslangen l ioks en r:echts goed aangesloten ?

;; ; t ; ; "  met or iginele slángen indien ze Sescheurd of versleten zi jn '

Deze zi : í  goedkoPer dan namaak.

Is de slang naar de luchtf i l ter goed aangesloten ? Indien-di t  niet  het geval

is.  moet ià di t  zeker aloen. Deze slang zorgt er nl '  voor det $aune lucht

; ; ;g;" .g";  sToral t  aan de ci l inders en zo de notor vluggeÍ oP bedl i j  fs tenperetuu

b r e n g t .

Controleer ale thennostaatklep en de ooderdrukklep in de luchtf i l ter '  A1s deze

niet werken is i le reParat ie,  beschreven in punÈ 2, z i [ Ioos'

We gaan als volgt !e werk :
we it"rten de raJtor in kouile toesËand' nemen een schroevendraaier ven + 20 crn

.n a,-r"..t a"r. in <le luchtaanzuigopening van de luchtfilter' oP + 15 cul mo€tên

".  i "g"""t .na voelen :  ale klep is gesloten en het systeen ! 'erkt .  dus Perfekt '

voelei  we geen tegenstand, tr :ek dai de zuarte en rode slang in hèt nidden van

de luchtf i l ter eraf '  De zwarte slang noeÈ vol le zuigkracht beziÈten'  Is di t

ÈieÈ het geva1, de slang doorblazen Í let  perslucht of de oPening onder dê

carburatoi opetunakefi xnet een kleine schroevendraaier'

Is de zuigkracht oP ale zrdaÍ le slang in orde, drukken we deze.+ 5 sec'  tegen

de rode siang en koppelen ze terug los. l lorên we de kl€P-t ikken, daÍI  is deze

o.k.,  naar aán is frài  temperatuurvoelcontact in de luchtf i l ter defekt '  Dus

.r"*áng"n. Horen we ale klàp niet t ikken en voelen eê geen Í íeerstend met de

".hroei..rdraaier in ale aanzuigoPening' dan is de de ooderdrukdoos van de klep

dêfekt.  Deze is apalt  tê vervangen.
De goeale welking van deze onderdele[ ka$ | à 2 liter benzine op IOO kn bespa

ên horten eÍr stoten bij koude motor verkomen'

B. ONDER(ANT VAN DE WÀGEN

De wagen op de hefbrug of oveÍ een put r i jdên'

ó."à i l j t ""  dat de aaislui t ingen aan de ui t laat goed bevest igd zi jn;  vooral  de

rwee brei le klembanden tussen warmtewisselaar en ui t laat '  Is di t  í iet  het geval

ilao kan er uitlaatgas in het vertarÍ0ingssysteeb koo€n ' Gevolg : een ooaángena:rm

geurtje in ile ltagen en veel watïtêvêr:lies in dê buiterlucht'

z ie of de kleppen van de warntewisselaar goed los zi t teí  en konpleet open ên

toe gaaÍr. rs àit "iet het geval de kabels van de vervarming links ên rechts

attolp. fen en kruipol iê op ale assen van de eisselaar sPuiteo'  Dezi ol ie een

náff i,-rt f"t.tt inwerLen en dan de klePpen [let de hand berregeD Èot zLi leí zelÍ

.ratr op.n ttaaa dicht springen; dit over en rreeÍ beÍtegen kan l.el eên paa! minuËen

i.r  teàfag neÍnen. zie oot óf  ae trekveer is aangesloten of niet  defekt is '

De slangen, die achter aan cle sarDtesisselaar komen' noeten goed aangesloten

zi jn en met klembanden bevesl i8d-

De verwarningskábels moeten in goede staat zijn' Anders noet ze vervangen vorden

eÍr worden Sezien of ze goed zijt aengesloten'

ne rectrterienaet van ile versarniíg in ooderste stánd vil zeggen dat de kleppen

van i le watutewisselaar compleet gesloten zi jn '  Indien de hendel onhoog staat '

moeten de klepPen gêheel oPengaan.

goed aan de el@enten van het velwatmings-
versarming te bekonen.
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