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CONTROLE VAN DE INSPUITDRUK (ROTO-DIESEL) 

NB: Oe ROTO-OI ESEL verstui vers mogen alleen wor

den gemonteerd op motoren die zijn uitgerust met 

een ROTO-OI ESEL brandstofpomp. 

De verstuiver van een zelfde motor moeten tot op 

:!: 2,5 kg per cm2 nauwkeurig zijn afgesteld. 

6. Monteer de te controleren verstuiver op het testappa

raat 1647-T. 

7. Beweeg het handel van de pomp van het testapparaat 

tot de brandstof uit de verstuiver komt. Afhankelijk 

van het motortype waarop de verstuiver wordt gemon

teerd, moet de manometer een druk aanwijzen van: 

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

130 :!: 5 kg per cm2 (XDP 4 x 88 motor) 

8. Indien dit niet het geval is, moet men de bovenste 

plug (1) losdraaien en m.b.v. een schroevedraaier, die 

men door het gat voor de lekolie-aansluiting steekt, 

de stel schroef verdraaien teneinde de bovengenoem

de inspuitdruk te verkrijgen. 

Zet de bovenste plug (1) vast. 

BELANGRIJKE OPMERKIN G: De stelschroef voor 

de inspuitdruk mag uitsluitend op het testapparaat 

1647-T worden verdraaid. Men moet het handel van de 

controlepomp constant blijven bewegen zodat de ze

tel en de naald van de verstuiver voortdurend wor

den gesmeerd en gereinigd door de langsstromende 

brandstof. 

CONTROLE VAN EEN VERSTUIVER (ROTO-DIESEL) 

9. Geef korte krachtige tikken op het handel van de pomp. 

De brandstof moet in een fijn verdeelde gelijkmatige 

en kegelvormige straal uit de verstuiver spuiten . 

10. Breng de druk geleidelijk op 10 kg per cm2 onder de 

voorgeschreven inspuitdruk. 

Houd het pomphandel gedurende 15 sec. in deze stand 

vast. In dit geval mag er geen enkel druppel brand

stof onder aan de verstuivermond verschijnen. Indien 

dit niet in orde is, moet de complete verstuiver wor

den vervangen. 
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