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INDENOR DIESEL MOTOR 

HANDELING Nr. HIN.100-00: Technische specificaties van de lndénor Diesel motoren. 
(XDP 4 x B5 en XDP 4 x BB) 

1 

SPECIALE PUNTEN 

Klepspeling: afstellen bij koude motor. 

lnlaatklepspeling: 0,15 mm 

Uitlaatklepspeling: 0,25 mm 

Cilinderkop: Kopbouten aantrekken bij koude motor. 

1 ste maal met 3 mkg 

2e maal met 7 ± 0,5 mkg 

Aantrekkoppel voor moeren van tuimelaaras

steunen: 
5 

+0,5 
k 

-1 
m g 

Axiale speling van de buitenste tuimelaars: 

0,35- 0,50 mm. 

Aantrekkoppel voor de verstuiverhouderflenzen: 

2 
+0,5 

k 
0 

m g 

Werve I kamers: 

De wervel kamers moeten 0 - 0, 03 mm bui ten het pas

vlak van de cilinderkop steken. 

Afstelling van de motorsteunrubbers (onbelast) 

Rechterzijde: 103,65 mm 

Linkerzijde: 100,8 mm 

Brandstofsysteem: (tot februari 1966) 

Brandstofpomp (PM.SIL TO) 

Bij het op tijd zetten van de pomp moet rekening 

worden gehouden met het verdraaien van de tand

wielen (spiraalvertanding); de pompzuiger moet op 

0,35- 0,50 mm voor zijn ODP worden geplaatst. 

lnspuitbegin: 0,7 2 mm na ODP. 

lnspuitmoment: 13° 30' ± 30' voor BOP 

(of 1,40 mm van zuiger voor BOP). 

ATTENTIE: De motor kan draaien als de brandstofpomp 

niet goed op tijd staat (b.v. afgesteld op de eerste 

cilinder)i.p.v. op de vierde) maar zal onvoldoende 

kracht ontwikkelen, terwijl de gloeibougies spoedig 

defekt zullen zijn 

Aantrekkoppel voor de plug van de pompkop: 

5 + 0,5 
k 

0 
m g 

Aantrekkoppel van de moeren waarmee de inspuit

leidingen op de verstuivers en op de pomp zijn be

vestigd: 2,5 ± 0,5 mkg. 

Verstuiver (PM) 

lnspuitdruk: 120 ± 5 kg per cm2. 

De vier verstuivers van een motor moeten onderling 

tot op± 2,5 kg per cm2 nauwkeurig zijn afgesteld. 

Aantrekkoppel van de moer voor de verstuivernaald

houder: 6 - 7 mkg. 

Aantrekkoppel van de verstuiverplug: 3 mkg. 

Brandstofsysteem: (Vanaf februari 1966) 

DPA.ROTO-DIESEL brandstofpomp 

lnspuitmoment: 21° voor BOP (of 3,34 ± 0,15 mm 

van zuiger voor BOP). 

Verstuiver (ROTO-DIESEL) 

lnspuitdruk: 140 ± 5 kg per cm2 (XDP 4 x 85 motor) 

• 130 ± 5 kg per cm2 (XDP 4 x 88 motor) 

De vier verstuivers van een motor moeten onderling 

tot op ± 2,5 kg per cm2 nauwkeurig zijn afgesteld. 

Aantrekkoppel van de moer voor de verstuiver-

naai dhouder: 
5 

+ 0, 5 
k 

0 
m g. 

Aantrekkoppel voor de verstui verpl ug: 3 mkg 

Aantrekkoppel van de moeren waarmee de inspuit

leidingen op de verstuivers en op de pomp zijn be

vestigd: 2,5 ± 0,5 mkg. 

Oliepomp: 

• Bij het gebruik van SAE 20 W olie (supplement 1) 

bij een temperatuur van 90 o C moet de druk, gemeten 

op de wagen, bij 650 - 700 t/min. van de motor 

1 - 1, 2 kg per cm2 bedragen. 

Bij 4000 t/min. van de motor moet de druk 2,8 - 3 kg 

per cm2 zijn. 

Motor. 

Klepstoters: Toelaatbare radiale speling: 

0,040 - 0,088 mm. 

Nokkenas 

Aantrekkoppel voor de nokkenasflensbouten: 

1,75 - 2,5 mkg. 

Tussentandwiel voor nokkenasaandrijving 

ToeIaatbare radiale speling: 0,1 mm. 

Het tandwiel moet 31,5 -� 
1 

mm bui ten het pasvlak 
' 

voor de pakking steken. 
Toelaatbare axiale speling: 0,05 - 0,35 mm 

Drijfstanglagers en hoofdlagers 

Axiale speling van drijfstanglagers en hoofdlagers: 

0,10 - 0,25 mm. 

Rad i ale speling van drijfstang! agers en hoofd

lagers: 0,051 - 0,092 mm. 

Maximum gewichtsverschil tussen de drijfstangen 

in een motor: 40 g. 

Speling van zuigerpen in zuigerpenbus: 

0, 007 - 0, 026 mm. 
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(XDP 4 x 85 en XDP 4 x 88) 

MOTOR 

LANGSDOORSNEE 

2 

H2ï. 



HANDELING Nr. HIN.100-00: Technische specificaties van de lndénor Dieselmotoren. 

(XDP 4 x 85 en XDP 4 x 88) 

MOTOR 

DWARSDOORSNEDE 

3 

H 23 



HANDELING Nr. HIN. 100-00: Technische specificaties van de lndénor Dieselmotoren. 
(XDP 4 x BS en XDP 4 x BB) 

Ci I inderbussen. 

Wanneer de cilinderbussen zonder pakking in het 

cilinderblok zijn geplaatst, moeten zij 0,03-0,07 mm 

boven het koppakkingpasvlak steken. 

De cilinderbussen zijn geclasseerd ingroepen, 

welke met A en 8 zijn gemerkt. 

Zuigers en zuigerveren. 

Er bestaan twee overmaten voor de zuigerpennen: 

diameter= 28,05 en diameter = 28,10 mm 

Speling van zuigerpen in zuiger: 0-0,006 mm 

Slotspeling voor de zuigerpennen, behalve voor de 'U flex" 

zuigerveren: 0,30-0,45 mm. 

De zuigers zijn in twee klassen ingedeeld, welke met 

A en 8 zijn gemerkt. 

Vliegwiel: 

Vliegwieldiepte, gemeten tussen het wrijvingsvlak 

en het pasvlak voor het drukgroepdeksel: 26 6 
+0,2 

, 
0 

mm. 

Aantrekkoppel van de vliegwielbouten: 5,5-6 mkg. 

Krukas. 

Axiale krukasspeling: 0,08-0,29 mm. 

Aantrekkoppel van krukasmoer: 16 mkg. 

Aantrekkoppel voor lagerkapbouten: 10 ± 0,5 mkg. 

De krukas van de compleet gemonteerde motor moet 

met een koppel van max. 6 mkg verdraaid kunnen 

worden. 

Ondercarter. 

Aantrekkoppel voor carterbouten: 1,2 mkg. 

Waterpomp. Ventilateur. 

Smeer de pompas bij montage met 35-40 g vet. 

Speling tussen borgveer en voorste lager: 0,05 mm 

max. 
Aantrekkoppel voor de poeliemoer: 

7 +0,5 k 
0 

m g. 
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