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BUDEN IN BERGACHTIG TERREIN OF

OP GLADDE WEGEN

DIFFERENTIEELSPER INSCHAKELEN

Maak alleen oebruik van de ditferentieelsper als 66n van

I" l"notOrJutn wielen de grip vsrliest Schakel de

oitturenäeettpet alleen in' als het voertuig stilstaal'

A. Schakelhandel dillerenlieelsper, voor'

B. Schakelhandel dilferentieelsper, achter'

De inoeschakelde differentieelsper wordt aangegeven

Joor äe controlelampen c en D (zie afb S)'

OPMERKING - De ditferentieelsper alleen inschakelen

ä; Jir 
"ü."rrrr 

noodzakelijk is' zet het schakelhandel

i""tin neurraaf, todra de omstandigheden dat toelaten

A. 
---' ---._ _-lrEl'lTlE 

- s"LaL"1 de sper alleen in met de wielen in

oä ,""nit[t,".0 en gebruik de sper niet als de wielen

een goede grip hebben'

VOORWIELAANDRIJVING
BRENGING INSCHAKELEN

EN TERBEINOVER.

I

Voor het schakelen van de normale overbrenging naar

iJ 
- 
terteinouertrenging (en orngekeerd)' moet hel

schakelhandel A (alb. 9) voor de voorwielaandruvlng

nä.iuoi.n tor n""i achteren) worden verplaatst Hierbij

Äa rr.r vöertuig stilstaan ol met zeer lage snelheid I

rif,iä.. f. het laaiste geval moet het. koppetingpedaal

il::,il'iilil:ü : i".'ili ;.i ;ö;;.äj "'i"t "'i"0"
losgelalen.
jR- = vien,.rielaandriiving met terreinoverbrenging

F = neutraal, geen aandrijving in de normale en

terreinoveörenging
= vieMietaandriiving met normale overbrenging

= achlerwielaandrijving met normale over-

brenging

ATTENTIE - Als het schakelhandel A in de stand 4R of

+N staat, mag een snelheid van 33 km/h niet worden

overschredenl Bii een hogere snelheid brandt de con-

4N
2N

trolelamp 7 lblz.27).

jiib;,ä,,1 :
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HULPSTARTAANSLUITING

Bij ontladen accu's kan de molor worden gestart met
een speciale kabel, die op de lweepolige hulp$anaan-
sluiting A, of op een externe spanningsbron van 24 V
wordl aangesloten. Deze hulpstartkabel kan ook wor-
den aangesloten op een ander voertuig. ln dit geval
moetde hootdschakelaar B (uitneembaar) van hetvoer-
tuig dat de spanning levert, worden aangezet.

ldlFi:ii-ol:i

OPSLAG VOOR LANGE DUUR

Als het voertuig gedurende lange tijd wordt opgeslagen,
moet de slroom worden uitgeschakeld met de hoold-
schakelaar (afb. 10, B).
Steekde sleutelin hetgat en draai hem in de richling van
de wijzers van de klok om de slroom in le schakelen.
Draai de sleulel in orngekeerde richting om de stroom uit
te schakelen. Hierna moet de sleutel weer op zijn plaats
worden gebracht aan de linker kant op de steun van de
stoel van de bestuurder.
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RAMEN EN DEUNEN

RAMEN

Polycarbonaatruiten (voorruiten, ziiruiten, achten'uiten
en ruiten in tussenschot).
Voor gebruik bii kamerlemperatuur zi.in de volgende
reinigingsmiddelen aan le bevelen:
- ISOPROPYLALKOHOL
- FREONTF
- ETHYL ALKOHOL
- METHYL ALKOHOL
- WHITE SPIRIT
- HEPTANE
. HEXANE
- PETROLEUM ETHER (kookpunt 65"). BUTANOL
- BUTYL CELLOSOLVE
Eventuele andere reinigingsmiddelen moeten in ieder
geval vooraf getesl worden.

DEUREN 
1

De handgrepen van de deuren zijn voorzien van een slot.
Dit kan met de sleutel van buitenaf worden bediend.i
Voor het openen van de deur moet de drukknop in de
handgreep worden ingedrukl (zie afb. 1 1 ).

Handel voor het aan de binnenkant vergrendelen
van de deur (bewegen in de richting van de pijl).
Hefboom voor het openen van de deur.
Kaartenbak.
Handgreep voor het sluiten van de deur.

:A,b;:iä:!i:i

B.

D.
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ACHTERDEUREN

iAlbiiiitl'.

Sluit de deur (B) door het handel (3) in verticale stand le
zetten; sluit de deur (A) met de handgreep (1). Het
geheel kan aan de blnnenkant en ook aan de buitenkant
met een sleulel worden afgeslolen d.m.v. hel slot (2).
Om te beletten dal de deur kan worden geopend, moet
het handel (3) levens worden vergrendeld met hel slot
(4)

l,titii::ii3E::

De lwee deuren worden op 270" vaslgezet tegen de
ziiwanden. Om de deuren weer los te maken, hoeft men
slechls de knop (1) in te drukken.

i:tfr*ji&

Zldeuri deze kan aan de binnenkant en
buitenkant met een sleutel d.m.v. het slot (1)

algesloten.

VENTILATIELUIK

Het venlilatieluik kan in drie standenworden opengezet:
- Open aan de voorkant, in schuine stand.
- Geheelgeopend, in horizontale stand.
- Open aan de achterkant, in schuine stand.

Het luik kan worden geopend door op de voorste, voor-
ste en achlerste ol achterste handgrepen te drukken.

TREEPLANK, ACHTER

iAlsij|i#.ii

De lreeplank kan worden leruggeklapt door hem 90"
omhoog te zelten en naar beneden le drukken.
Het neerklappen van de lreeplank geschiedt in
orngekeerde volgorde.

aan de
worden
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MOTORKAP

Voor het openen van de rnotorkap moeten de bevesti-
gingshaken (zie afb. 13) aan de zijkanten worden vrijge-
maakl en moel de knop voor de motorkapvergrendeling
(pag. 27 , atb. 17, nr. 37) worden uitoetrokken. Na hel
openen blijft de motorkap automatisch in deze stand
staan.
Het sluiten van de motorkap geschiedt in omgekeerde
volgorde.

ATTENTIE - Als de knop nr. 37 niel helemaal wordt
teruggedruk, is de motorkap na het sluiten niet van
binnenuit vergrendeld.

lAfäiiitlliii:i
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de
of

Trek

STOELEN

BESTUURDERSSTOEL

VERSTELLEN IN LENGTERICHTING

hefboom A omhoog en schuil de stoel naar
voren of naar achleren ;n de gewenste stand. Bij het
Ioslaten van de hefboomwordtde stoelinde betreflende
stand vergrendeld.

.iAi$iil:{iii.i

VERSTELLEN VAN DE ZITTINGHOOGTE EN
TINGHOEK

ztT-

Doorde beide handgrepen BenC naar boven te trekken,
kan de zitting naar boven (zonder gewicht) of naar
beneden (gedeeltelijk ol geheel onder druk van hel
gewicht van de bestuurder) worden gesteld. Bij het los-
laten van de handgrepen wordt de zitting op de betref-
lende hoogte vergrendeld. Door aan 66n van de beide
handgrepen te trekken, kan de hoek van de zitting wor-
den versteld.

inib::iö::i;i

RUGLEUNING VERSTELLEN

Met de knop D kan de rugleuning in de gewenste stand
worden gezet. Bij het loslaten van de knop wordt de
rugleuning in de betrefiende stand vergrendeld.

RECHTER STOEL

De rugleuning van deze stoel kan naar voren worden
geklapt. De rugleuning wordt ontgrendeld met een ont-
grendelingshelboom die zich op hel metalen gedeelte
rechts achter de stoel bevindt.

WAPENHOUDERS, TRAANGASGRANATEN.
KOFFER

De wapenhouders, evenals de houder voor de wapen-
stok voor de inzittenden van hel voorcompartimenl,
bevinden zich achler de stoelen.

Troepen Escadlon Peloton

UZI mitrailleur

Mag mitrailleur

Geweer

Lange gummiknuppel

Traangasgranatenkofler

^
o

I

X
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BEDIENTNGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

::$.Fiii!F::i:

I

I mmnn .,. .i 
"u;];lj @

1.
2.
.t,
4.
5.
b.
7.

Controlelamp oliedruk-
Controlelamp handrem.
ControlelamP laadsYsteem.
Controlelamp clignoteur.
Conlrolelamp groot licht.

Controlelamp Parkeerlicht.
ControlelamP snelheid (deze
lamp brandt als de voorwiel-
aandrijvlng is ingeschakeld en

de snelheid van 33 km/h wordt
overschreden).

Controlelamp storing in remsY-

steem. Met drukknop voor een
controle op de werking van de
lampen.
Snelheidsmeter.
KoelvloeistottemPeraluur- en
brandstofmeter.
Controlelamp voorwielaan-
drijving ingeschakeld.
Controlelamp ditterentieelsPer,
voor, ingeschakeld.
Controlelamp dillerentieelsper,
achter, ingeschakeld.
Schakelaar parkeerlichten.
Aanjagerschakelaar.

32. Schakelaar mistachterlicht.
33. schakelaar verlichting achter-

compartiment.
34. Schakelaar bewegen zoeklicht.
35. Schakelaar inschakelen zoek-

licht.
36. Schakelaar bewegingssnelheid

zoeklicht.
37. Knop ontgrendeling motorkap.
38. Schakelaar twee-lonige hoorn

en zwaailicht.

10.

11.

16.
17.

13.

14.

15.8. Controlelamp alarmkniPPer-
lichten.

9. Schakelaar alarmknipperlichten.
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BEDIENINGSORGANEN IN DE CABTNE

18. Schakelhandels ditferentieelsper, voor en achler.
1 9. Schakelhandel vierwielaandrijving en lerreinover-

brenging.
20. Versnellingshandel.
21. Contaclslot met sleutel voor starlen en verlichting.
22. Startknop.

.Ale"i: r qiii,

29. Schakelaar clignoteurs

Naar voren = clignoteurs rechterzijde
Naar achteren = clignoteurs linkerzijde

30. Schakelaar verlichting en claxon

lichtsignaal
parkeerlicht
dimlicht
groot licht
claxon

Ruitewisser-/sproeierschakelaar

Naar boven = ruitesproeiers
0 = ruitewissers uitgeschakeld
I = eersle snelheid
2 = tweede snelheid

23. Handgas.
24. Motorstopknop.
25. Gaspedaal.
26. Rempedaal.
27. Koppelingpedaal.
28. Handremhelboom.

i:ilii;::2ürl:r

31.

Naar boven
Naar voren

Naar achteren
lndrukken
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OMROEPINSTALLATIE

De bedieningsunit is in het voorcompartiment in hel
midden boven aangebracht.

Op de bedieningsunit zijn lwee schakelaars aange-

bracht:

1. Schakelaar met standen

A : Dagvolume

B : Nachtvolume

2. Schakelaar met onderslaande funkties

C : Knop met drie standen

1 . niet gebruikt
2. inschakelen van de installatie
3. (bij bewegen moet een weerstand over-

wonnen worden)'teststand'

D: Volumeregeling

De microfoon is op de achterwand voor het voorcompar-
timent aangebracht.

;*ibl.äi.iii

BLAUW ZWAATLICHT EN TWEE.TONIGE
HOORN
STANDEN VAN DE SCHAKELMRre
rc

Stand 0,

Neutrale stand. Als de claxonschake-
laar wordt ingedrukt, klinkt de hoorn

voor normaal gebruik.

Stand 1.

De zwaailichten treden in werking.
De controlelamp gaat branden.
De signaalhoorn is gereed voor ge-

bruik. Bij het indrukken van de claxon-
schakelaar klinken opvolgende l0nen
(laag, hoog, laag, hoog).
De hoorn blijft werken zolang de

schakelaar wordt i ngedrukt.

Stand 2.

ln elke stand kan de schakelknop wor
den uilgetrokken. De zwaailichten tre-
den in werking. De controlelamp gaat
branden. De opvolgende tonen kllnken
onophoudelijk. Als de knop weer wordt
ingedrukt, keert hij automatisch terug in
stand 1. (De signaalhoorn wordt uitge-
schakeld, maar blijft gereed voor ge-

bruik.)

rc stand3'

De zwaalichten lreden in werking.
De controlelamp gaat branden. Als de
claxonschakelaarwordt i ngedrukt klinkt
enkel de hoorn voor normaal gebruik.
Deze stand wordt bijvoorbeeld gebruikl
bil rijden in colonne, als waarschuwing
bij verkeersongeval ol gevaar.
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VERWARMING VAN HET ACHTER.
COMPARTIMENT

Het achlercompartiment is voorzien van twee verwar-
mingssystemen van het type Webasto HL 32 D. De
bedieningsschakelaar en de thermoslaat voor de rege-
ling van de temperatuur zijn voor beide verwarmings-
systemen in een enkele schakelkast geintegreerd. Deze
schakelkast bevindt zich op de achterwand van de car-
rosse rie.

WERKING VAN HET VEBWARM INGSSYSTEEM

De verwarming wordt mel een schakelaar ingeschakeld.
Deze schakelaar is voorzien van een controlelamp. Voor
de regeling van de lemperatuur dient een lhermostaat.
De veMarming wordt alti.id met enige tijdsvertraging
uitgeschakeld.

WERKING VAN DE VERWARMING

lnschakelen: bii het inschakelen gaat de controlelamp
branden en treedt de voorveMarming in werking. Circa
30 seconden hierna lreedt de doseringspomp in werking
en 5 seconden hierna de motor. De temperatuurregeling
geschiedt d.m.v. een lhermostaat.

BRANDSTOF VOOR DE HL 32 D

Normaal in de handel verkrijgbare dieselbrandstol over-
eenkomstig de DIN norm 51 601 en huisbrandolie EL
overeenkomslig de DIN norm 51 603. Toevoegingen
voor de winter zijn loegeslaan.

Voor de Webasto HL 32 D verwarming moet, bii tempe-
raturen beneden 0 "c winter-dieselbrandstof worden
gebruikt ol overeenkomstig onderslaande label petro-
leum of normale benzine aan de brandstol worden

Temperatuur-
bereik

Zomer-diesel-
brandstol ol

huisbrandolie

Petroleum of
normale benzine

toevoegen

Petroleum ol
normale benzine

toevoegen

0 tol -5 'C 70v"

-5 tot -15 "C

-15 tot -20 'C

beneden -20 'C speciale winterdieselbrandstof of 1 00% petroleum

Bij het overgaan op een brandstof voor lage temperaturen moet erop worden 9elet, dat ook de leidingen en de brand-

stolpomp met deze nieuwe vloeistol worden gevuld: dit geschiedl door de veMarming circa 15 minuten in werking te

stellen.

30%
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DAKVENTILATEUR
(met schakelaarl

Met deze ventilaleurkan lucht zowel worden afgezogen
als loegevoerd.
Het overgaan van lucht alzuigen naar luchl loevoeren
geschiedt m.b.v. een speciale schakelaar die bii deze
venlilateur wordt geleverd.
Het rooster 344-170 is biizonder geschikl als alsluiling

van het interieur. De bedieningsschakelaar bevindl zich

op de binnenkanl van de linker achlerstijlvan het achler-
compartiment.

ZOEKLTC}ITEN

Werking van de schakelaars (atb. 17enatb.23)

A) Schakelaar bewegen zoeklicht - Door het handel
naarboven, naarbeneden, naarlinks ot naarrechls
te bewegen, maakl ook het zoeklichl deze bewe-
ging.

B) Schakelaar inschakelen zoeklicht - Bundel - uit -
slaglicht.

C) Schakelaar bewegingssnelheid zoeklicht - Door
deze knop te draaien, beweegt het zoeklicht sneller
ot langzamer.

.ä6i;t5r;iri

o@@
(A) {B)

ö
(c)

o
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ALVORENS IIUEG TE RIJDEN

BRANDSTOF

BRANDSTOFMETER

'Al!l;"r{,i:r:i

BRANDS

tAib-NLSriii

Controleer de hoeveelheid brandstol in de lank aan de
hand van de brandstotmetet (alb. 24'). Let er bii het
lanken op, dat de brandstol absoluul schoon is, zodat
storingen aan de brandstolpomp en de verstuivers wor-
den voorkomen.

TOFVULOPENING

BRANDSTOFFILTERS

Als het voertuig gedurende een langere periode
bedrijf is geweest, moet de plug A (afb. 26) voor het
ontluchten van de brandslollilters enkele ornr,ventelin-
gen worden losgedraaid. Hierna moet de hefboom B
(alb. 27) enige malen worden bediend, totdat de brand-
stofslroom geen luchtbellen meer bevat.

:AJb:'?7::'::
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KOELVLOEISTOF
VULDOP OP EXPANSIETANK

De koelvloeistof moet tussen de beide merktekens A
staan. Voor hel verversen moet hel regelhandel A uiterst
rechls staan (atb. 38). Bi.i stationair draaiende motor
moet langzaam koelvloeistol worden bi.igevuld. Laat
hierna de motor enkele minulen draaien en controleer
het koelvloeistofpeil opnieuw.
VeMijder voor het aflappen van de koelvloeistof de
vuldop van de expansietank (atb.28), draaide kraan aan
de onderzi.ide van de radiateur (alb. 29) open en zet het
temperaluurregelhandel A (alb. 38) in de uiterst linker
stand (vloeistol in kachel). Bij buitentemperaturen van
circa 0'C moetaanhetwaler50% PARAFLU I I worden
toegevoegd (zie ook de tabel op pag. 12).

.ßlF1i.Päll.iit

MOTOROLIE

Hel oliepeil in het carter mag nooit lol onder de onderste
merkstreep op de peilstaaf A dalen (afb. 30),
Olie wordt bijgevuld via de vulopening B. De benodigde
hoeveelheid olie voor hel molorcarler bedraagt 5,5 kg.
Alhankelijk van de buitentemperatuur moet bij het ver-
versen op de viscositeit worden gelet; zie hiervoor pag.
12.

OLIEBADLUCHTFILTER

BELANGRIJK - Bij buitentemperaturen beneden -15 oC

moet de olie uit het oliebadluchtf ilter worden verwijderd,
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MOTOR STARTEN

iaß;;.ci.,:

Sleutelstanden A:

0 = De sleutel kan worden verwijderd en aange-
bracht.

= Buitenverlichling.
= Buitenverlichting en motor starten.

1. De hooldschakelaar C (afb. 32) moet gestoten zijn.
Zie hiervoor de beschri.iving op pag. 20.
Conlroleer ol het versnellingshandel in 'neutraal'
staat.
Druk het gaspedaal iats in.
Draai de sleulel A in stand 2 (alb. 31).
Druk de knop B voor het starlen van de motor in en
druk tegelijkertijd het gaspedaal volledig in. Laat de
knop niet los, lotdat de motor is aangeslagen en let
erop deze knop niet te bedienen als de rnotor niet
volledig tot slilstand is gekomen.

6. Laat het gaspedaal los zodra de motor draait (zie
de opmerking 4.a op pag. 35).

1

2

.t.
4.
5.

2.

MOTOR AFZETTEN

Trek de knop D uil om de motor a, te zetten (atb. 33).
Hierdoor wordt de brandstoltoevoer onderbroken (zie
ook opmerking 4.b op pag. 35).

BELANGRIJK - Nadat de molor is stopgezet, moet de
STOP knop altiid helemaal worden leruggedruK. Als dit
niet wordt gedaan, kan de motor niet worden gestart.
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TURBOCOMPBESSOR: WAT U ERVAN MOET
WETEN

De turbocompressor maakl deeluit van de motor en mag

niet worden beschouwd als een accessoire. Bij storin-
gen moet zorgvuldig worden vastgesteld of de
tewijten is aan de motorzelf ol aan de turbocompressor
zodat onnodige reparaties aan de tu
worden voorkomen. Om overbodige kosten en tijdver

li0s t0 t/00ft0IIlsl,l 0n ds lsl/sllsdlltll. sl.l ds 00sd8
van de turbocompressor te verzekeren, moelen enkele
belangrijke regels worden opgevolgd:

1) Er zijn drie hoofdoorzaken waardoor een
pressor kan worden beschadigd:

a) Onvoldoende smering:dit brengt schade aan
lagers met zich mee met als gevolg het vast-
lopen van draaiende onde rdelen.

b) Het binnendringen van vuil: een slecht onder
houd van het luchtfilter kan de aanwezigheid
vuildeeltjes met zich meebrengen, die het com-
pressorwiel beschadigen met het gevaar dat
metaaldeeltjes in de cilinders van de motor te-
rechtkomen.

c) Verontreiniging van de smeerolie: dit heeft
groet-vorming in de lagers tot gevolg, verstopt
de olie-leidingen, beschadigt de oliekeerringen
hetgeen leidt tot olielekkage en vastlopen.

ATTENTIE:

De motorolie en de olielilters moeten op de voo

schreven termijnen worden vervangen. Ook
luchtfilter moet dan zorgvuldig worden gereinigd.

2) De uiterlijke eenvoud van de turbocompressor ver-
bergt construcliebewerkingen met een nauw-
keurigheid van een duizendste van een millimeter.
Eventuele reparaties moeten daarom door gespe-

cialiseerd personeel worden uilgevoerd, waarbij
speciaal gereedschap, dat door lveco ter beschik-
king wordt gesteld, wordt gebruikt.

Hel voorkomen van sloringen verlengt de levens-
duur en de elliciency van de turbocompressor. ln

geval van olielekkage, trillingen ol abnormale ge-

luidsproduktie, moel de motor direct worden
zet. Preventiel onderhoud kan kostbare en onver
wachte reparaties voorkomen.

4l Bij turbomotoren moeten bij het starten en afzett

enkele eenvoudige voorschrillen worden opge-
volgd:

a) STARTEN

Na het starten van de molortenminste 30 seconden

wachten alvorens het toerental te verhogen. Dit

3)

een normale olietoevoer naar de as en de

van de lurbocompressor loe, waardoor een goede

smering is gewaarborgd.

b) AFZETTEN

Voordat ds motorwordt afgezet, moet hiitenminste
66n minuut stationair draaien. Dit heeft een aan-

'l0lllijks 

l00rsnlfl t/0ll2oing t/m de llll,b0 l0l gsl/Olg,

zodat hij bijna stilstaal op het moment, dat de olie-
druk wegvalt.
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RIJDEN MET HET VOERTUIG

Druk het koppelingpedaal geheel in en schakel de
eerste versnelling in (normale overbrenging) (afb. 34).
Zet de handrem geheel vrii en laat de koppeling lang-
zaam los.
Geel hierbij gelijkmatig gas. Schakel vervolgens de
hogere versnellingen in.

N.B. - Voor het inschakelen van de achteruitversnelling
moet het versnellingshandel worden ingedrukt, naar
llnks en vervolgens naar voren worden verplaatst.

RIJDEN

Let er bij het bergopwaarts riiden op, dat de molor niet
wordt overbelast (te laag toerental) en schakelliidig een
lagere versnelling in. Bi.i hel bergafwaarts rijden mag hel
versnellingshandel niel in neutraal worden gezet ol het
koppelingpedaal ingedrukt worden gehouden.
Het is niet toegeslaan om het voerluig met de parkeer-
rem tot slilstand te brengen.
Als het voertuig over een grolere alstand moet worden
gesleept, moet de cardanas bij het vooras- en ach-
terasdiflerentieel worden losgemaakt.

ATTENTIE - Een storing aan de hydraulische sluur-
bekrachtiging heefl geen invloed op de bestuurbaarh eid

van het voertuig. Voor het draaien van hel stuurwiel is

echler aanzienlijk meer kracht vereist.

IÄ!1i,e,.c.,"

STOPPEN VAN HET VOERTUIG

Laat het gaspedaal los en druk het rempedaal gelijk-
matig in.
Vlak voordat het voertuig lot stilstand koml, moet het
koppelingpedaal worden ingedrukt en het versnellings-
handel in 'neutraal' worden gezet. Trek de handrem aan
als hel voertuig stilstaat. Het remsysteem voor de voor-
en achteMielen is gescheiden uitgevoerd, zodat het
mogelijk blijft het voeduig tot stilstand te brengen als een
remleiding is gescheurd.

AUTOMATISCH AFSTELMECHANISME VAN
DE ACHTERWIELREMMEN

Het aulomatische alstelmechanisme treedt in werking
door het rempedaalkrachtig in te drukken (bij het v0oruit
of achteruit riiden).
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VOERTUIG OPKRIKKEN
VOOBWIEL MET HYDRAULISCHE KRIK
OPKRIKKEN

irä!ür:äl:!i:,

ACHTERWIEL MET HYDRAULISCHE KRIK
OPKRIKKEN

,'diE-iiiiii.i,'

VERWARMINGA'ENTILATIE

r,Ätü,,dä,:,'

B. Begelhandel buitenluchttoevoer.
C. Aanjagerschakelaar (voor twee snelheden).
..f'] 

fg,,,;

D. Uitstroomopeningen langs voorruit.
E. Klep voor luchttoevoer naar beenruimte.
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VERLICHTING (BITiINEN EN BUITENI
(Zie pag. 14 voor de gloeilampentabel)

De buitenverlichting wordt ingeschakeld met de schake-
laar A (alb. 40). De sleutel A (alb. 31, pag. 34) moet
hiervoor in stand 1 of 2 staan.

CLIGNOTEURS, VOOR

Lamp van clignoteur, voor, vervangen: zie alb. 4l .

c,!!ir{t:iii:i

CLIGNOTEURS AAN DE ZIJKANT

Lamp van clignoleur aan de zijkant vervangen (zie afb.
42't.

iAib;iiii:iji:

Bolvormige lamp mel bajonetfitting.
Bevestigingsschroeven lampglas.

A.
B.
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KOPLAMPEN

KOPLAMPEN AFSTELLEN (zie afb.43)

i*.s,: ili

Stelschroel verticale koplampalstelling.
Stelschroel horizontale koplampaf stelling.
Bevestigingsschroeven van re{leclor.

VAN KOPLAMP VERWIJDEREN

B.
c.
D.

REFLECTOR

i'[iü;:lli.i:

E.

F.

H.
L

L.

Halogeenlamp.
Rubber beschermkap.
Rellector.
Opsluitklem lamphouder in ref lector.
Bevestigingsklemmen retleclor.
Gloeilamp van stadslicht.

AFSTELLEN VAN DE KOPLAMPEN

Na het veMijderen en aanbrerigen van de lampen,
moeten de koplampen opnieuw worden algesteld, waar-

bii gebruik moel worden gemaakt van speciale afstel-
apparatuur.

KAARTLEESLAMPEN EN

LOOPLAMPAANSLUITING 24 V

VASTE KAARTLEESLAMP

De kaanleeslamp is bereikbaar na hel openen van de

klep A.
B. Looplampaansluiting.

BEWEEGBARE KAARTLEESLAMP

Aan de rechter voorruitstijl is een beweegbare kaart-

leeslamp gemonleerd.
Deze kan worden ingeschakeld met een tuimelscha-

kelaar aan de bovenkant van de lamp. De kap van de

lamp kan naar links en naar rechts worden gedraaid. Pas

op dat de lamp niet meer dan 270" naü de ene o{ de

andere kant wordt gedraaid, orndat anders de elektri-

sche draden kunnen breken.

PLAFONNIER IN DE CABINE

Doorde transparante kap licht samen te drukken komt hij

los van de voet en ziin de gloeilampen bereikbaar.

TL.VERLICHTING IN HET ACHTERCOMPARTIMENT

Nadat de twee bevestigingsschroeven en de lranspa-
rante kap zijn verwijderd, is de Tl-buis bereikbaar.
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ZEKERINGEN
De zekeringenhouder bevindt zich in de cabine in het middsn onder het dashboard, zie alb. 46.

l{fr ti

5A
5A

5A
5A
5A
5A
8A

10-
1t -

1-54
2-54
3-5A
4-84
5-54

6-5A
7-54
8 -5A
9-54

7-
8-
9-

10-
11 -

12-

vOERTUIGCIRCUIT (zie A)

Controlelampen.
Clignoteurs.
Radio.
Ruitewissers - Remlichten.
Groot licht, rechts, en controlelamp
grool licht.
Groot licht, links.
Aanjager met twee snelheden.
Eleklroklep brandstoftoevoer.
Elektronische snelheidsmeter - Brandstof-/
koelvloeistoltemperatuunneter - Relais
voeding conlrolelampen.

1 - 404 Zender/onlvanger, indien aanwezig.
2 - 164 Zende ontvanger, indien aanwezig.
3 - 8A Ventilateur, kaarlleeslamp.
4 - 8A Bediening twee-tonige hoorn/blauw zwaailicht.
5 - 8A Bediening twee{onige hoorr/blauw zwaailicht.
6 - 8A le twee-lonige hoorn.

13 - 8A Omroepsysteem

14 - 8A Omroepsysteem

Looplampaansluiting.
Stadslicht, rechtsvoor en linksachter -
Controlelamp stadslicht.
Sladslicht, linksvoor en rechtsachter.
Dimlicht, rechts.
Dimlicht, links.
vrü-
Stopcontact - Kaartleeslamp - Claxon.

12-
13-
14-
15-
16-

EEEHEBEHBHEBEHHE
GENDARMERIECIRCUIT (zie B)

De zekeringen van het gendarmeriecircuil bevinden zich in hetzelfde conparliment als die van hel voertuigcircuit.

8A 2e twee-lonige hoorn.
404 VeMarmingssystemen.
8A TL-verlichting.

20A Translormalot 12124 V.

16A Zoeklicht.
16A Radio 12 V.

HHEEEEEHEEHH
OMROEPSYSTEEM (zie C)
(op voerluigen van Escadronscdt. en Pelotonscdt.)

lrg. BAI

h4. 8Al

TROEPENUITVOERING
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ELEKTRISCH SCHEMA (gendameriecircuit)
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ELEKTRISCH SCHEMA (gendamerleclrcuil)
i*js:i.lgiii.

ZEKERINGEN BEDIENING VEBBRUIKERS

c
I

R

c
u
I

T

24

Zenderlontvanger /
indien aanwezig / /

+

11.164

12. 16 A

I

c
I

R
c
U

I

T

12
vt

IBH@9
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SCHEMA VAN DE ELEKTRISCHE
INSTALLATIE, VOERTUIG

E

EEE

;

1

1<.Tä

I

I

t-

aora/rato
ta-t-aa
l1-a-aa
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SCHEMA VAN
INSTALLATIE,

DE ELEKTRISCHE
VOERTUIG (vervolg)

0302 Dynamo
0800 Slartmotor
1200 Aanjager met twee

2000
2200
2201
2230
251 I

2s1I

2577
2802
3002
3002
3002
3002
3002
3002
3100

3100

snelheden
Accu 12 V
Claxo n

Claxon, elektronisch
Claxonrelais
a) Relais clignoleur

rechts, aanhanger
b) Relais cllgnoteur

links, aanhanger
Relais controlelampen
Stopklep
a) Groot licht, rechtsvoor
b) Dimlicht, rechtsvoor
c) Stadslicht, rechtsvoor
d) Groot licht, linksvoor
e) Dimlicht, linskvoor
f) Stadslicht, linskvoor
a) Clignoteur aan de zijkant,

rechts
b) Clignoteur aan de zijkant,

links

3412 a) Clignoteur, rechtsachter
3412 b) Clignoteur, linksachter
3610 Kaartleeslamp
4002 Elektronische snelheidsmeter
4030 Sensorelektronische

snelheidsmeter
4501 Tankvlotterelement
4520 Schakelaarremvloeistof-

niveau
4730 Z€ndelement koelvloeistof-

lemperatuur
4Ba2 Elektronische toerenteller
4830 Sensortoerenteller
5031 Brandstof-nemperatuurmeter
5232 Oliedrukschakelaar
5256 Remlichtschakelaar
5280 Hooidschakelaar
5281 Snelheidssensor
5313 Startknop
5420 Stuurkolomschakelaars
5513 Aanjagerschakelaar
5514 Schakelaar buitenverlichting
5620 Contactslot 604
5821 Controlelamplaadstroom
5828 Controlelampremsysteem
5829 Coatrolelamphandrem
5832 Controlelamp parkeerlichten

5834 ControlelamPclignoteurs,
motorwagen

5835 ControlelarnPclignoteurs,
aanhanger

5846 Controlelamp groot licht
5857 Controlelarnpoliedruk
5893 a) Controlelamp differen-

tieelsper, achter
5893 b) ControlelamP differen-

tieelsper, voor
5902 Clignoteur
6162 Diode
6400 Fuitesproeierpomp
6500 Fuitewissermotor
6820 Onstoringsf ilter radio

7000 Zekeringhouder met 16

zekeringen
7030 Zwevende zekering 16 A
72Oo Looplampaansluiting
7201 Slekkerdoos vool aanhanger
7205 Hulpstartaansluiting
7206 Looplampaansluitlng
8501 Re m voerings lijt ag e-ind icator
9010 Controlelamp te hoge

snelheid
901'1 Controlelamp vierwielaan-

drijving ingeschakeld
9270 a) Schakelaar contrclelamP

diff erentieelsper, achter
927O b) Schakelaar controlelamP

diff erentieelsper, voor
9283 SchakelaarcontrolelamP

vierwielaandriiving inge-
schakeld

9284 SchakelaarcontrolelamP
handrem

9286 Ruitewisserschakelaar
9588 Dimlichtrelais
9589 Groot lichtrelais

Elektrisch schema alarmkniPPer-
lichten

2540 Relais alarmkniPPerlichten
5515 SchakelaaralarmknipPer

lichten
5836 ControlelampalarmkniPPe-

rlichten
9503 RelaisalarmkniPPsrlichten

3202 a) Clignoteur, rechtsvoor
3202 b) Clignoteur, linksvoor
3400 Remlicht
3410 Parkeerlicht,achter

Aansluiting van de alarmknipperlichten bij een basisvoertuig



44 BEDTENTNG io.l0 wM-l

SCTIEMA VAN DE ELEKTBISCHE INSTALLATIE, GENDARMERIE

z
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SCHEMA VAN
INSTALLATIE,

DE ELEKTRISCHE
GENDARMERIE (vervolg)

VERKLARING

KLEUREN DOORSNEDE

N

R

J
BI

Br
M

ACCU-AANSLUITING

= 1,5 mm2

= 2,5 mm2

=4mm2
= 6 mrn2

= 10 mm2

= Zwafi
= Rood

= Geel
= Blauw

= Bruin
= Paars
= Groen

'1

2
4
6

10

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE OMBOEPINSTALLATIE
(op voertuigen van Escadronscdt. en Pelotonscdt.)

Ir

+

1__i1_J
N2

zwaI]. ___J_Jr, 
I

24V

R2

zwarl wrl

rood

relbruin

geelblauw
84 A aFGFScHERt o

l

F--geel l*r- /
zwarl

lr
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HET HYDRAULISCHESCHEMA VAN
REMSYSTEEM

tä.$.tiF,ülili

'1. Vacuümreservoir.
2. Vacuümpomp.
3. Schakelaar minimum remvloeistofpeil.
4. Rembekrachtiger.
5. Remklauw.
6. Wielremcilinder.
7. Remdrukverdeler.

Testaansluiting hydraulische druk voorwielremmen
Testaansluiting hydraulische druk remdrukverdeler
(ingaande druk)
Testaansluiti ng hydraulische druk remdrukverdeler
(uilgaande druk)

b.
t.

g.
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