
HANDELING Nr. HIN.144-0: Controle en afstelling van de ROT0-0/ESEL brandstofpomp. 

NB: Op de foto is het brandstoffilter ter verduide

lijking op een andere plaats aangebracht. 

ONTLUCHTING VAN HET BRANDSTOFSYSTEEM 

OPMERKI NG: Onderstaande volgorde moet beslist 

worden aangehouden. 

1. Draai de ontluchtschroeven los: 

1e) Op de fi I teruitgang (boutjes A) 

2e) Op de pompkop (boutje B) 

3e) Op de inspuitleiding van de 4e cilinder 

(boutje C). 

2. Maak de inspuitleidingen op het verstuiveruit· 

einde los. 

3. Draai de knop (1) van de opvoerpomp los en pomp 

tot de brandstof zonder luchtbellen uit de ontlucht

schroef (A) stroomt. 

Zet de ontluchtschroef (A) vast. 

4. Ga door met pompen tot de brandstof zonder lucht· 

bellen uit ontluchtschroef (B) stroomt. 

Zet de ontluchtschroef (B) vast. 

5. Draai de knop (1) van opvoerpomp aan. 

6. Druk het gaspedaal geheel in en controleer of het 

stophandel in de "rijstand" staat. 

Draai de motor met de startmotor rond. 

7. Start door totdat de brandstof zonder luchtbelletjes 

bij de verstuivers uit de inspuitleidingen stroomt: 

a) Zet de ontluchtschroef (C) vast. 

b) Zet vervolgens de aansluitingen van de in

spuitleidingen op de verstuivers vast; aantrek

koppel 3 mkg. 
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AFSTELLEN VAN HET STATIONAIRE TOERENTAL 

NB: Het afstellen moet gebeuren bij warme motor 

(70-80°C). 

8. Draai de contramoer (2) los en draai de stelbout (1) 

voor het stationaire toerental zover terug dat hij 13-

14 mm uitsteekt t.o.v. het regulateurhuis. 

9. Start de motor. Stel de handgasbediening zover moge

lijk terug (minimum toerental). 

10. Draai de contramoer (3) van de stationaire aanslag 
los. 

1 1. Controleer het toerental m.b.v. een op de krukas

poel ie aangesloten mechanische toerenteller. Breng 

het toerental m.b.v. de aanslagbout (4) op 650 ± 50 

t/m1n. 

NB: Maak zonodig de bedieningsstangen van de re

gel hefboom los, zodat de hefboom tegen de aan

slag komt te rusten. 

Draai de contramoer (3) aan en houd daarbij de aan

slagbout (4) tegen. 

1 2. Draai de stelbout (1) aan tot het stationaire motor

toerental 50 t/min. hoger is geworden; draai de bout 

vervolgens 1 slag terug. 

Zet de borgmoer (2) vast en houd daarbij de stel

bout (1) tegen. 

13. Geef vol gas en laat de regelhefboom los. De motor 

mag niet afslaan. 

Herhaal dit enkele malen. 

14. Wanneer de motor afslaat, moet de stelbout ( 1) een 

kwart slag worden aangedraaid. 

15. Controleer of het stationaire toerental niet veran

derd; zonodig de aanslagbout (4) bijstellen. 
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CONTROLE VAN DE BRANDSTOFPOMP

AFSTELLING. 

16. Verwijder het kleppendeksel tezamen met het lucht

f i I ter. 

17. Breng door verdraaiing van de motor de zuigers van 

de 1ste cilinder (koppellngszijde) en 4e cilinder (dis

tributiezijde) in hun BOP; de zuiger van de 4e cilin

der moet zich daarbij aan het einde van zijn Compres

sieslag bevinden. De kleppen van de 1ste cilinder 

staan nu op tuimelen. 

NB: Het verdraaien van de motor kan op twee manie
ren geschieden: 
1e) Door een sleutel 32 mm op de krukaspoe

liemoer te plaatsen, 

2e) Door de 3e versnelling in te schakelen, het 

linker voorwiel op te krikken en dit wiel te 

verdraaien. 

18. Verwijder de klepveren van de uitlaatklep van de 

1ste cilinder (koppellngszijde) m.b.v. de veerspanner 

3084-T. Laat de klep op de bovenzijde van de zuiger 
rusten. 

19. Monteer de metersteun MR.3365-240 op het tapeind 

van het kleppendeksel. Monteer het schuifstuk (C) 

van de meetset 2041-T, voorzien van de klokmicro

meter 2437-T, op de steun. Laat de meetstift van de 

klokmicrometer op de klepsteel rusten. 

20. Bepaal door verdraaiing van de krukas het bovenste 

dode punt van de zuiger; op het moment dat de wij

zer van de klokmicrometer van richting verandert 

staat de zuiger in zijn BOP. Breng de "nul" van de 

wijzerplaat tegenover de wijzer en merk de stand 

van de totaalwijzer. 

21. Draai de motor langzaam tegen de draairichting in 

tot de grote wijzer vier omwentelingen heeft ge

maakt (4mm). 

22. Verwijder het inspectiedeksel op de zijkant van de 

brand stofpomp. 

23. Breng de taststift (G) van de meetset 3089-T aan in 

de boring van de pomp (zie fig.). Monteer de klok

micrometer (H) op de steun (F) en zet het geheel 

m.b.v. twee bouten (E) vast op de pomp. 

24. Draai de motor langzaam in de normale draairich

ting, tot het moment waarop de wijzer van de klok

micrometer (H) van richting verandert; de indruk

diepte van de taststift (G) is nu maximaal. 

Controleer de stand van de wijzers van de klokmi

crometer (D), die op de klepsteel is geplaatst. 

De zuiger moet zich op 3,34 ± 0,15 mm ( =21°) 

voor het BOP bevinden. 

Wijzig zonodig de afstelling van de pomp. 
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25. Verwijder de klokmicrometer (C), de steun (A) en de 

taststift (B) van de brandstofpomp. 

2119 

Monteer het inspectiedekseL 

26. Verwijder: 

- de klokmicrometer 2437-T 

- het schuifstuk (E) van de meetset 2041-T 
- de steun MR 3365-240. 

27. Monteer de klepveren van de uitlaatklep van de 
1ste cilinder m.b.v. de veerspanner 3084-T. 

28. Controleer de klepspeling. Dit kan alleen bij koude 

motor geschieden. (nadat de motor minstens 6 uur 

heeft st i I gestaan). 

Inlaatklepspeling 

Uitlaatklepspeling 

0,15 mm 

0,25 mm 

29. Monteer het kleppendeksel tezamen met het lucht

ti I ter. 

467 30. Ontlucht het brandstofsysteem (zie par. 1-7 van de-

ze Hand.) 
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