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INHOUD
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Motor en randorganen

Généralités véhicule
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Orgaan

WAARDEN EN AFSTELLINGEN
Inhoud - Soorten 07

Inhoud in
liters

Soort

Turbo Diesel
motor

(motor-olie)

G8T Turbo

Bij verversen

7,7
(inclusief
oliefilter)

EEG

Overige landen

0°C +30°C-30°C +10°C +20 °C-20°C -10°C

-15°C +25°C

CCMC-PD2 15W40
ACEA B2-96/B3-96 15W40

CCMC-PD2 10W40
ACEA B2-96/B3-96 10W40

CCMC-PD2 5W30
ACEA B2-96/B3-96 5W30

CCMC-PD2 5W40
ACEA B2-96/B3-96 5W40

API CF 10W30

0°C +30°C-30°C +10°C +20 °C-20°C -10°C

-15°C +15°C

API CF 15W40

API CF 10W40
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Orgaan

WAARDEN EN AFSTELLINGEN
Inhoud - Soorten 07

Inhoud in
liters

Soort

Handgeschakelde
versnellingsbak

PK1 2,8

Alle landen: TRANSELF TRX 75 W 80 W
(Norm API GL5 of MIL-L 2105 C of D)

Bijzonderheden

Remsysteem Zonder ABS: 0,7
ABS : 1

Gebruik alleen door Renault goedgekeurde
remvloeistof

SAE J 1703
- DOT 4

Brandstoftank Environ
66

-Gazole

Stuur-
bekrachtiging

Apart
reservoir

1,1
-

ELF RENAULT
MATIC D2 of

MOBIL ATF 220

Koelsysteem

G8T
Turbo 9

Bescherming tot  - 25° ± 2°C voor warme,
gematigde en koude landen.

Bescherming tot - 37° ± 2°C voor zeer koude
landen.

GLACÉOL RX
(type D)
Alleen

koelvloeistof
toevoegen
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Spanning
(US = SEEM-eenheid)

Aandrijfriem 
typen met airco

Montage 116 ± 8

Minimum
werkspanning

63

WAARDEN EN AFSTELLINGEN
Spanning aandrijfriem hulporganen

A Krukas

B Dynamo

C Stuurbekrachtigingspomp

T Spanner

→ Controlepunt

07
DYNAMO EN STIUURBEKRACHTIGINGSPOMP

10005R1

Zonder
airconditioning

07-3



WAARDEN EN AFSTELLINGEN
Aandrijfriem hulporganen

Draai de bout (1) van de excentrische spanrol los
met Mot. 1368.

Ontspan de aandrijfriem met Mot. 1370 (steunend
op de achterzijde van de automatische spanner en
verwijder de riem.

07Met 
airconditioning

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot.  1368 Blokkeergereedschap bout  excentrische spanrol

Mot.  1369 Spangereedschap bout  excentrische spanrol

Mot.  1370 Spangereedschap automatische spanner

Mot.  1376 Controlestift riemspanner

WIelbouten 10

Bout excentrische spanrol 4

AANTREKKOPPELS (daN.m)

BIJZONDERHEDEN UITBOUWEN AANDRIJFRIEM
RANDORGANEN

UITBOUWEN

plaats de auto op een tweekoloms hefbrug.

Maak de accukabels los.

Bouw uit:

- de afdekplaat van de poelie van de stuur-
bekrachtigingspomp,

- het rechter voorwiel,

- de beschermplaat onder de motor,

- de spatlappen rechts voor en aan de zijkant
van de wielkuip,

11920R

99762-1R1
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INBOUWEN

Monteer de nieuwe riem en span deze met Mot.
1370 (steun hierbij op de achterzijde van de
automatische spanner).

Breng de controlestift Mot. 1376 met behulp van
Mot. 1370.

WAARDEN EN AFSTELLINGEN
Aandrijfriem hulporganen

N.B.: - Neem de stift Mot. 1376 NIET weg
alvorens de excentrische spanrol vast te
zetten,

- Vervang ALTIJD een uitgebouwde
aandrijfriem.

07Met 
airconditioning

99762R

Draai de bout van de excentrische spanner vast tot
hij stuit.

Span de spanrol met Mot. 1369 door deze
kloksgewijs te verdraaien tot de stift Mot. 1376
vrij in zijn uitsparing schuift.
Zet de bout van de excentrische spanrol m.b.v.
Mot. 1368 vast met een koppel van 4 daN.m  en
verwijder de stift (gebruik hiervoor Mot. 1370
indien nodig).

99763-1R
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WAARDEN EN AFSTELLINGEN
Vastzetten cilinderkoppakking 07

96780S

De pakking 3 minuten tot rust laten komen.

- Cilinderkop vastzetten :
- Draai de kopbouten1 en 2 volledig los,
- Zet de bouten 1 en 2 eerst vast met 2 daN.m,  daarna met de onderstaande hoekverdraaiing.

- Draai de kopbouten 3, 4, 5, 6 volledig los,
- Zet de bouten 3, 4, 5, 6 eerst vast met 2 daN.m, daarna met de onderstaande hoekverdraaiing.

- Draai de kopbouten 7, 8, 9, 10 volledig los,
- Zet de bouten 7, 8, 9, 10 eerst vast met 2 daN.m, daarna met de onderstaande hoekverdraaiing.

- Draai de kopbouten 11, 12, 13, 14 volledig los,
- Zet de bouten 11, 12, 13, 14 eerst vast met 2 daN.m, daarna met de onderstaande hoekverdraaiing.

- Draai de kopbouten 15, 16, 17, 18 volledig los,
- Zet de bouten 15, 16, 13, 17, 18 eerst vast met 2 daN.m, daarna met de onderstaande hoekverdraaiing.

AANTREKMETHODE KOPBOUTEN

Voorspannen van de pakking: Vastzetten van de kopbouten met 2 daN.m vervolgens met een hoekver-
draaiing volgens onderstaande tabel in de volgorde:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Nummer kopbout

1, 5, 9, 13, 17

Hoekverdraaiing  ± 2° (in graden) Lengte bouten  (mm)

215° 185 met ring

2, 6, 10, 14, 18 240° 185 met ring

3, 7, 11, 15 160° 103 met ring

4, 8, 12, 16 246° 207,5 zonder ring

Nummer kopbout

1, 5, 9, 13, 17

Hoekverdraaiing ± 6° (graden) Lengte bouten  (mm)

185 met ring

2, 6, 10, 14, 18

296°

185 met ring

3, 7, 11, 15 243° 103 met ring

4, 8, 12, 16 322° 207,5 zonder ring

301°
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Type 
auto

MOTORBLOK EN ONDERZIJDE
Identificatie 10

Motor

Handgescha-

kelde

versnellingsbak

Cilinder-
inhoud
(cm3)

Boring
(mm)

Slag
(mm)

Compressie-
verhouding

B54G G8T 740 PK1 2188 87 92 22/1

 Te raadplegen werkplaatsdokumentatie: Mot. G (D)
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MOTORBLOK EN ONDERZIJDE
Oliedruk

Verwijder het oliedrukcontact met de 22 mm dop.

Monteer de verlengstukken E + C en de
manometer.

meet de oliedruk bij:

-  1 000 tr/min. 1,6 bar minimaal

-  3 000 tr/min. 4 bar minimaal

10

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot.  836-05 Oliedruk -meetset

CONTROLE

Voor het controleren mot de motor op
bedrijfstemperatuur zijn (ongeveer 80°C).

Samenstelling van de meetset Mot. 836-05:

ONMISBAAR GEREEDSCHAP

Dop 22 mm

87363R

U GEBRUIKT IN DIT GEVAL:

De verlengstukken F + E + C.

10109S
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MOTORBLOK EN ONDERZIJDE
Motor - versnellingsbak

Bouw uit:

- de accu met steun,

- de voorwielen,

- de beschermplaat onder de motor,

- de spatlappen in de linker en rechter wielkuip
en ook de zijdelingse spatlappen.

10

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot.  1202 Tang voor klembanden

T.Av. 476 Kogeltrekker

ONMISBAAR GARAGEGEREEDSCHAP

Lastverdeler

UITBOUWEN

Plaats de auto op een tweekoloms hefbrug.

Remklauwbouten 3,5

Bouten schokdemperpoot 20

Moer fuseekogel 6,5

Moer aandrijfasstoefhoes 2,5

Moer spoorstangkogel 4

Wielbouten 10

Bouten koppel-reactiestang 15

Conische bout pendelsteun
op versnellingsbak 6,2

Bout pendelsteun
op versnellingsbak 3,7

Bovenste moer rubber pendelophanging
op langsbalk links voor 5,7

Bout op motor van kap pendelophanging
rechts voor 5,5

Moer van uitslagbegrenzer pendel-
ophanging rechts voor 9,5

AANTREKKOPPELS (daN.m)

11920R
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MOTORBLOK EN ONDERZIJDE
Motor - versnellingsbak

Bouw uit:

- de voorste schildbumper. Verwijder eerst de
bouten (B) en de onderste bevestigingsbout .

10

11237R5

11569R1

11236R1

95094R

Tap af:

- het airco-circuit (met een vulstation),

- de bak en de motor indien nodig,

- het koelcircuit: bij de onderste radiateurslang.

Bouw uit:

- de knipperlichten, zodat u bij de poten (12)
van de grille kunt komen,

- de twee bouten (3). Verschuif de klemmen
(10) en (11) in de richting van de afgebeelde
pijlen,

- druk met een schroevedraaier voorzichtig de
poten (12) open en verwijder voorzichtig de
complete grille.
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MOTORBLOK EN ONDERZIJDE
Motor - versnellingsbak 10

Aan de rechterzijde van de auto:

Bouw uit:

- de remklauw, die aan de schroefveer vastzet,

- de twee bevestigingsbouten van de
aandrijfasflens op het steunlagersur le
support palier relais,

- de spoorstangkogel met T.Av. 476,

- het ABS-opname element (indien aanwezig),

- de bevestigingsbouten van de schokdemper-
poot,

- de moer van de fuseekogel

Maak de aandrijfas vrij en bouw vervolgens de
naaf met de aandrijfas uit.

LET OP : zorg dat de delen van de aandrijfas bij het
steunlager niet uit elkaar worden getrokken, de
aandrijfas heeft hier geen beveiliging voor.

97357S

Bescherm de stofhoezen zorgvuldig.

Aan de linkerkant

Bouw uit:

- de remklauw, die aan de schroefveer vastzet,

- de drie bevestigingsbouten van de aandrijf-
asstofhoes,

- de spoorstangkogel met behulp van de
trekker T.Av.476,

- het ABS-opname element (indien aanwezig),

- de bevestigingsbouten van de schokdemper-
poot,

- de moer van de fuseekogel

Kantel de aandrijfas en bouw vervolgens de naaf
met de aandrijfas uit.

Bouw uit:

- de luchtslangen (A) en (B).

PRN1000
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MOTORBLOK EN ONDERZIJDE

Motor - versnellingsbak

- de bouten op de radiateur van de klembeugel
voor de olieleidingen,

- de bovenste radiateurslang

Maak los:

- de stekker van de koelvloeistoftemperatuur -
zender,

- de drie stekkers (8) en de massadraad (9),

10
- De bovenste dwarsbalk; maak hiervoor de

stekkers los van de koplampen en de
motorkap en verwijder de bouten (D) en de
motorkapkabel,

94994R1

- de bouten, op de waterafscheider en de airco-
compressor, van de klembeugels van de airco-
verbindingsleidingen. Dicht de openingen af
met pluggen.

- de gaskabel,

- het geheel luchtfilter/steun met de ingaande
luchtslang,

- de bouten (E) van de koeler van de
stuurbekrachtigingsolie. Druk deze opzij.

94995R

10537R

- de motorkabel op de plaat met hulporganen.
Druk deze opzij,

11761R
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MOTORBLOK EN ONDERZIJDE

Motor - versnellingsbak

- de bouten (3) van het koelsysteem-geheel.

10
- de stekkerblokken (1).

- de bevestigingsbouten (2) van de kabelsteun
en de bouten van de rekeneenheid

11924R

94995R6

- de slangen van de kachelradiateur: druk
hiervoor met een schroevedraaier bij (D) en
trek het geheel met kracht naar achteren.
Bewaar de twee afdichtringen,

95049R

- de vacuümslang van de rembekrachtiger,

- de selekteur en schakelkabels van de
versnellingsbak. Verwijder de klemveren (C),

95243R
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MOTORBLOK EN ONDERZIJDE

Motor - versnellingsbak

Verwijder/maak los:

- de bouten  van de koppeling-werkcilinder,

- het stuurbekrachtigingsreservoir en druk deze
opzij

- de retourslang op het stuurbekrachtigings-
reservoir en tap deze af.

- de hogedruk slang op de stuurbe-
krachtigingspomp,

- de bevestiging (4) van de stuurbe-
krachtigingsleiding op het motorblok en ook
de bevestiging op de algemene steunplaat.

10

94996R 11925R

- de brandstof aanvoer- en retourleiding op het
brandstoffilter en de inspuitpomp.

- het koelvloeistof-expansievat,

- de vacuümslangen op de EGR-elektroklep, en
de stekker hiervan,

- de bouten (D) van de kabelsteun op de
langsbalk,

11921R

10-8



MOTORBLOK EN ONDERZIJDE

Motor - versnellingsbak

Breng de garagekrik aan, voorzien van een
lastverdeler.

Bouw uit:
- de massastrip op de kap van de pendel-

ophanging en de steun (6),

- de kap van de pendelophanging,

- de stekker (9) van de shocksensor, 

10
- de bevestiging van de voorste uitlaatbuis,

- de bouten (5) van de koppel-reactiestang.

11927R4

Haak de gasveren van de motorkap los en zet
deze vast in de hoogste stand.

90920S

11926R
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MOTORBLOK EN ONDERZIJDE

Motor - versnellingsbak 10
- de moer (7) van de baksteun. Gebruik

vervolgens een bronzen drevel om het
tapeind los te tikken van de linker
pendelophanging. 

Verwijder nu de bevestigingsbouten (8) op de
bak.

11927R

Verwijder de bevestigingsbouten (V) van de
onderste dwarsbalk.

95245R

N.B.: Deze dwarsbalk draagt bij an de stijfheid
van de motorruimte. Het is derhalve ABSOLUUT
NOODZAKELIJK de motor motor te ondersteunen
alvorens deze balk los te maken. Gebeurt dit niet,
dan trekken de langsbalken krom.

Verwijder het geheel motor/bak met een
garagekrik.

BELANGRIJK:  Monteer de dwarsbalk meteen weer
ter ondersteuning na het verwijderen van
motor/bak.
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MOTORBLOK EN ONDERZIJDE

Motor - versnellingsbak 10
INBOUWEN - bijzonderheden

Laat de motor op zijn plaats zakken zonder hem
vast te zetten.

Monteer:

- de onderste dwarsbalk,

- de steun van de linker pendelophanging,

- de steun van de rechter pendelophanging,

- de koppel-reactiestang.

Zet deze reactiestang vast met een aantrekkoppel
van 15 daN.m.

Aantrekvolgorde steun pendelophanging bak

11927R1

Zet eerst de conische bout (1) vast met 6,2 daN.m
vervolgens de bouten (2), (3) en (4) met3,7 daN.m

11927R2

Volgorde:

- eerst de conische moer (1) dan de moeren (2)
en (3) met een koppel van 9,5 daN.m,

- de bouten (4) en (5), vervolgens bout (6) met
een koppel van 5,5 daN.m

Ga verder te werk met inbouwen in omgekeerde
volgorde van uitbouwen.

Vervolgens:

- vul de versnellingsbak met olie,

- vul de motor met olie (indien nodig),

- vul en ontlucht het koelsysteem (zie
hoofdstuk 19 - vullen - ontluchten),

- vul het stuurbekrachtigingscircuit,

- vul het airco-circuit (indien aanwezig),

- stel de gaskabel af.

Smeer de remklauwboutenm met en
weinig Loctite FRENBLOC en zet ze vast
met het voorgeschreven aantrekkoppel.

Druk enkele malen op het rempedaal zodat de
remzuigers tegen de blokken liggen.

Aantrekvolgorde steun pendelophanging  motor
(rechts voor)
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE

Distributieriem

Verwijder:

- het rechter voorwiel,

- de beschermplaat onder de motor,

- de voorste en binnenste spatplaten in de
rechter wielkuip,

11

UITBOUWEN

Plaats de auto op een tweekoloms hefbrug.

Maak de accukabels los.

Wielbouten 10

Moer spanrol distributie 3

Bout spanrol riem hulporganen 

(typen zonder airco) 5,7

Bouten excentrische spanrol
(typen met airco) 4

Bouten pendelkap rects voor 5,5

Moer uitslagbegrenzer pendelophanging 

rechts voor 9,5

Krukaspoelie 2,5 + 85° ± 6°

AANTREKKOPPELS (daN.m/graden)

11920R

Torx-ringsleutel 14 : bouten distributiedeksel (type FACOM XLE 14)

Torx-dop 8: bouten distributiedeksel (type FACOM RTX 8)

Torx dop18 : bouten krukaspoelie (type FACOM STX 18)

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot. 1273 Riemspanningsmeter

Mot. 1318 BDP-stift

Mot.1367-01 Steungereedschap motor

Mot. 1368 Blokkeergereedschap excentrische spanrol

Mot. 1369 Spangereedschap excentrische spanrol

Mot. 1370 Spangereedschap spanner

Mot. 1376 Controlestift riemspanning

ONMISBAAR GEREEDSCHAP
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE

Distributieriem

Alle typen

Breng de motorsteun Mot. 1367-01 (voorzien van
de poot 4) aan tussen de onderste dwarsbalk
rechts van de radiateur en het linker  subframe. 

11
Typen met airconditioning

Verwijder:

- de aandrijfriem van de hulporganen (1)
(raadpleeg hoofdstuk 07; Spanning aandrijf-
riem hulporganen),

- de excentrische spanrol (2).

99763R1

Typen zonder airconditioning

Bouw uit:

- de aandrijfriem van de hulporganen: draai de
centrale bout (3) van de spanrol een kwart
slag los met een inbussleutel en verdraai de
spanrol vervolgens naar rechts.

99998R1

11918R

11919R1
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE

Distributieriem 11

11926R1

Bouw uit:

- de diesel retourleiding (5) en de massastrip op
de pendelkap,

- de pendelkap en de uitslagbegrenzer,

- de krukaspoelie,

- de distributiedeksels,

99765R
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE

Distributieriem

Verdraai de krukas tot het teken (C) op de
krukaspoelie naar beneden wijst en het teken (D)
op de nokkenaspoeleie iets naar links (460). 
Het binnenste merkteken (A) van de nokkenas
moet in lijn liggen met het vaste teken op het
kleppendeksel.

11
Afstellen van de distributie

Verwijder de plug voor de BDP-stift en plaats de
cilinder 1 in het BDP met behulp van de stift (∅  7)
Mot. 1318.

99770R 99764R3

Draai de moer (B) en de bout (E) iets los en ont-
span de distributieriem.

Bouw de distributieriem uit.

N.B.:
Voor het verwijderen van de distributie-spanrol
moet de motor aan het hijsoog worden
ondersteund.
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE

Distributieriem 11
INBOUWEN - bijzonderheden

. Controleer of de BDP-stift Mot. 1318 nog op
zijn plaats zit.

- Monteer de distributieriem met de merktekens
op riem en poelie in lijn.

AFTELLEN VAN DE RIEMSPANNING

De riemspanning moet op de hieronder aangege-
ven wijze worden afgesteld.

Span de distributieriem voorzichtig door de nok
(H) van de spanrol ZONDER FORCEREN tegen de
aanslag te draaien, met behulp van de bout (E);
Draai de moer van de spanner vast.

97741R1

Verwijder de BDP-stift, draai de krukas drie om-
wentelingen in de normale draairichting (met de
wijzers van de klok mee gezien vanaf de distribu-
tiezijde) tot cilinder 1 weer in het BDP staat en zet
de BDP-stift weer op zijn plaats, zonder de krukas
hierbij terug te draaien.

Draai de moer van de riemspanner los en draai de
rol geleidelijk naar de minimale riemspanning (G),
merkteken in het midden van de schaal (H).

Zet de moer vast met een aantrekkoppel van 
3,2 daN.m.
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE

Distributieriem

Afstellen aandrijfriem hulporganen

Typen met airco

Monteer de nieuwe aandrijfriem zoals voorge-
schrevene in hoofdstuk 07 ; Spanning aandrijf-
riem randorganen.

Typen zonder airco

Draai de centrale bout van de spanner los met een
inbusleutel tot deze de spanrol raakt.

Monteer de niewe riem en span deze tot de meter
van Mot. 1273 de voorgeschreven waarde aan-
geeft . Raadpleeg hoofdstuk 07; Spanning aan-
drijfriem randorganen.

BELANGRIJK :

Monteer ALTIJD een nieuwe aandrijfriem.

Breng de pendelkap en de uitslagbegrenzer aan.

11
Houd de bout (E) tegen terwijl u de moer (B) van
de spanrol vastzet.

99764R2

11927R2

Aantrekvolgorde

- de conische moer  (1) eerst, dan de moeren (2)
en (3) met een koppel 9,5 daN.m,

- de bouten (4) en (5), dan (6) met een koppel
van 5,5 daN.m.

N.B. : DRAAI DE KRUKAS NOOIT TEGEN DE
NORMALE DRAAIRICHTING IN.

Controleer de afstelling van de inhspuitpomp,
raadpleeg hoofdstuk 13.

Vergeet niet de BDP-stift te verwijderen.

Maak het raakvlak van de krukaspoelie schoon.

Smeer twee druppels LOCTITE AUTOFORM  op de
krukaspoelie, EN GEBRUIK ALTIJD  NIEUWE
BEVESTIGINGSBOUTEN, ingesmeerd met Loctite.

Ga verder te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen.
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE
Koppakking

Bouw uit:
- de distributieriem (raadpleeg hoofdstuk11 ;

Distributieriem).

Tap het koelsysteem af bij de onderste radiateur-
slang.

11

Torx-dop 55: cilinderkopbouten (type FACOM S X 55)

Torx-dop 8: bouten distributiedeksel (type FACOM RTX 8)

Torx-dop 14: cilinderkopbouten (type FACOM ST X 14)

Torx-ringsleutel 18 : bouten distributiedeksel (type FACOM XLE 14)

Hoekverdraaigereedschap                      (typeSTAHWILLE nr. 5401003
               of   FACOM nr. DM 360)

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot. 591 -04 Hoekverdraaisleutel kopbouten

Mot. 591 -02 Magnetische wijzer

Mot. 1273 Riemspanningsmeter

Mot. 1202 Tank voor klembanden

Mot. 1318 BDP-stift

Mot.1367-01 Ondersteungereedschap motor

Mot. 1368    Blokkeergereedschap bout excentrische spanrol

Mot. 1369 Spangereedschap excentrische spanrol

Mot. 1370 Spangereedschap spanner

Mot. 1376 Controleergereedschap riemspanning

ONMISBAAR GEREEDSCHAP

UITBOUWEN

Plaats de auto op een tweekoloms hefbrug.

Maak de accukabels los

AANTREKKOPPELS (daN.m)

Wielbouten 10

Moer spanrol distributieriem 3

Bout spanrol aandrijfriem randorganen 5,7

Bout excentrische spanrol 
(typen met airco) 4

Bout pendelkap rechts voor 5,5

Moer uitslagbegrenzer pendelophanging 5,5

Krukaspoelie 2,5 + 85°± 6°
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE
Koppakking

- de carterventilatieslang op het kleppendeksel

- het complete EGR-systeem,

11
Verwijder:

- de luchtslangen (A), druk deze opzij,

- de luchtleidingen (D),

- luchtfilter met steun

- de gaskabel,

- de klembout van het stuurbekrach-
tigingsreservoir,

- het plastic scherm (C). Draai de bout (B) los
van de diesel-retourslang

99918R2

PRN1200

- de bouten van het inlaatspruitstuk.

Til het spruitstuk iets op zodat u de twee bouten
(1) kunt losmaken en verwijder het spruitstuk.

PRD1103

PRN1003
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE
Koppakking 11

Verwijder:

- de bouten van olie-afscheider. Druk deze opzij,

- het hitteschild van de  turbocompressor,

- de olie- wartel (1) en de slang van de koelvloeistofbuis (2),

11025R5

- de voorste uitlaatbuis,

- de twee beugels (A),

- de onderste aansluitingen (3) en (4). 
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE
Koppakking

REINIGEN

De pakkingvlakken van de aluminium onderdelen
mogen beslist niet schoon worden geschraapt.

Los de achtergebleven pakkingresten op met
Décapjoint, bestelnr. 77 01 405 952. Draag hand-
schoenen bij het werken met dit middel. 

Breng het produkt aan op de te reinigen delen;
laat het ongeveer 10 minuten inwerken en veeg
het metaal met een houten spatel schoon.

Het is hierbij van groot belang dat er geen vuil in
de oliekanalen naar de nokkenas terecht komt,
zowel in het motorblok als in de cilinderkop.

Gebeurt dit wél, dan zullen de oliesproeiers
verstoppen en de nokken en klepstoters snel
slijten.

CONTROLE VAN HET KOPPAKKINGVLAK

Controleer met een rij en voelermaatjes of de ci-
linderkop vlak is.

Maximale vervorming 0,05 mm

De cilinderkop mag niet worden gevlakt.

11
Verwijder:

- de drie slangen op het uitgaande
koelvloeistofhuis van de cilinderkop. Maak de
stekkers van de zenders los,

- de bouten van de koelvloeistofbuis (6) en het
geheel moer/tapeind  (7),

- de beugel (8) van de kabelbundel,

11026R4

- de vacuümslang op de rembekrachtiger,

- de vacuümslang op de EGR-elektroklep. Maak
de stekker los,

- de stekker voor de voorverwarmingsstiften op
de rekeneenheid,

- de hoge druk slangen van de inspuiting,

- de verstuiverhouders en de afdichtringen,

- het kleppendeksel,

- de kopbouten,

- de cilinderkop.

97730S
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CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE
Koppakking

Monteer de pendelkap en de uitslagbegrenzer.

11
INBOUWEN - Bijzonderheden

De cilinderkop is met twee busjes (A) gecentreerd.

Monteer een nieuwe cilinderkoppakking door
deze bij de ringen vast te pakken.

97769R

Zet de kopbouten met een hoekverdraaisleutel.
Raadpleeg hoofdstuk 7 "Vastzetten kopbouten"

LET OP :

Om de bouten met het juiste koppel te kunnen
vastzetten moet u de eventueel in de boutgaten
achtergebleven olie eerst met een spuitje
opzuigen.

Monteer gebruikte cilinderkopbouten niet op-
nieuw maar vervang ze door nieuwe.

Smeer de koppen en de schroefdraad van de cilin-
derkopbouten  met motorolie.

Ga verder te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen.

Monteer de distributieriem,  hoofdstuk 11 ; distri-
butieriem).

VERGEET VOORAL NIET DE BDP-STIFT TE
VERWIJDEREN.

Aantrekvolgorde:

- eerst de conische moer (1) dan de moeren (2)
en (3):  aantrekkoppel: 9,5 daN.m,

- de bouten (4) en (5), dan (6): aantrekkoppel:
5,5 daN.m

Vul en ontlucht het koelsysteem (raadpleeg
hoofdstuk  19, Vullen - Ontluchten).

11927R2
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TURBOCOMPRESSOR

Turbodrukregeling 12

10722S

WASTEGATE (TURBODRUKREGELCAPSULE)

Controle van de afsteldruk

Dit gebeurt op de auto.

Gebruik hiervoor een klokmicrometer met een
magnetisch voetstuk. De klokmicrometer komt te-
gen het uiteinde van de steel van de drukregel-
capsule.

Maak de slang los van de nippel op de capsule en
sluit hierop de manometer Mot. 1014 aan om de
druk op te kunnen voeren.

Controle- en afstelwaarden

Afstelwaarden
 ( mbar )

Slag van de steel
 ( mm )

903 ± 47
1085 ± 30

0,38
4

Controle van de vuldruk tijdens een proefrit

Sluit op de aansluiting van het spruitstuk een T-
stuk aan met een slang en een manometer  (b.v.
Mot. 1311-01), die u in het interieur moet kunnen
plaatsen. 

Rijomstandigheden :

Auto belast, in de 5e versnelling (hellingop-
waarts).

Geef bij 2000 tr/min volgas.

Het motortoerental en de vuldruk moeten
gelijktijdig en progressief oplopen.

Waarden: (gemeten voor de tussenkoeler)

Toerental (tr/min.)

Controlewaarde
vuldruk

TURBOCOMPRESSOR
(mbar)

2 000 750 ± 50

4 300 865 ± 25
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TURBOCOMPRESSOR

Turbodrukregeling 12

11025R2

Op de auto

Bij het controleren van de afsteldruk kan het
nodig zijn dat u de lengte van de steel (2) van de
drukregelcapsule moet afstellen.

Voor deze afstelling moet de turbocompressor
gemonteerd zijn.

Verwijder de borgveer (1), en maak de steel van
de drukregelcapsule los.

Aan de zijde van de drukregelcapsule (2) houdt u
de steel tegen met een griptang.

Draai nu de contramoer los en verdraai het stel-
stuk per halve slagen: (indraaien voor het opvoe-
ren van de druk).

N.B.: U kunt het stelstuk (A) makkelijker op zijn
plaats krijgen door eerst met de manometer
Mot.1014 de druk op de capsule op te voeren.
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TURBOCOMPRESSOR
Turbodrukregeling (wastegate) 12

11025R3

Bouw uit :
- het inlaatspruitstuk en het hitteschild,
- de slang (1) op de drukregelcapsule,
- de wartel (2 ) van de olieleiding,
- de borgveer (3) op de steel van de drukregel-

capsule,
- de twee bevestigingsbouten van de steun.

INBOUWEN

Smeer de twee bevestigingsbouten van de steun
voor de drukregelcapsule in met Loctite frenbloc,
en trek deze na het monteren aan met een koppel
van  1,5 daN.m.,

De aansluiting van de olie-aanvoer

Gebruik de manometer Mot. 1014 om de steel van
de turbodrukregelcapsule makkelijker op zijn
plaats te kunnen brengen.

UITBOUWEN - INBOUWEN

Voor het uitbouwen van de wastegate moet u het
inlaatspruitstuk uitbouwen (zie het betreffende
hoofdstuk) en ook het hitteschild van de turbo-
compressor.
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TURBOCOMPRESSOR
Uitbouwen - Inbouwen

→ Verwijder aan de bovenzijde :
- de gaskabel aan de inspuitpompzijde,
- het complete luchtfilter,
- de leidingen E, F, G.

12

UITBOUWEN

Zet de auto op een hefbrug en maak de
massakabel van de accu los.

→ Verwijder onder de auto:
- de  afschermplaat onder de motor,

- de voorste uitlaatbuis,

- de 2 beugels (A),

- de 2 onderste bouten van het hitteschild,

- de wartel van de onderste olieleiding (C),

- de wartel van de onderste koelvloeistofslang
voor de turbolagerkoeling.

Breng hier een slangklem Mot. 453-01 aan.

Wartels koelvl.leidingen ingaand 1,5
uitgaand 1

Wartels olieleidingen 2
Moeren turbo en gebogen uitlaatstuk 2
Moeren inlaatspruitstuk 2,2

AANTREKKOPPELS (daN.m)

11025R4

PRD1204
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SURALIMENTATION
Turbocompresseur

- de bevestigingsbouten van het inlaatspruit-
stuk.

Til het spruitstuk op om de twee bouten (1) te
kunnen verwijderen.

Bouw het spruitstuk uit.

12
Bouw uit:

- de bevestigingsbout van het
stuurbekrachtigingsreservoir en maak deze
vrij,

- de plastic afschermplaat (H),

99918R1

PRN1201

PRD1103

- de leiding van de carterventilatie (A),
- het EGR-systeem,
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SURALIMENTATION
Turbocompresseur 12

Opmerking: Om de bevestigingsmoeren van de
turbokompressor op het uitlaatspruitstuk
makkelijker te kunnen losdraaien, moet u eerst de
nog warme moeren met kruipolie inspuiten,
vervolgens nog eens vlak voor het losdraaien.

Bouw de turbocompressor uit.

Verwijder vervolgens op de werkbank het gebo-
gen uitlaatstuk.

PRD1205

Bouw uit:

- het hitteschild (J),

- de wartel van de bovenste olieleiding op de
turbocompressor,

- De bovenste koelvloeistofslang voor de turbo-
lagerkoeling. Breng hier een slangklem  Mot.
453-01 aan,

- het hitteschild van het schutbord,

- de vier bevestigingsbouten van de turbo-
compressor op het uitlaatspruitstuk.

Montage - Voorzorgsmaatregelen

• Controleer voor montage of de turbolagers
goed worden gesmeerd. Maak de stekker van
het gekodeerde afslagventiel los (zodat de
auto niet start) en laat de startmotor draaien.
De olie moet rijkelijk worden aangevoerd door
de olie-aanvoerleiding (plaats een bakje onder
de leiding). Vervang de leiding als dit niet het
geval is.

• Controleer goed of er tijdens de montage geen
vuil bij het turbinewiel of bij het compressor-
wiel binnendringt .

• Als de turbo defekt is (olieverbruik),  controleer
dan altijd of de tussenkoeler zich niet met olie
heeft gevuld.

Bouw de tussenkoeler indien nodig uit, reinig
hem met een schoonmaakmiddel en laat hem
goed uitdruppelen.

• Controleer ook of de olieaanvoer en -
retourleiding niet door aanslag verstopt zijn en
controleer de  leidingen op lekkage.
Bouw deze leidingen indien nodig uit en maak
ze schoon en vervang ze als ze lekken.

INBOUWEN - bijzonderheden

Ga te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen en vervang daarbij de klembanden, de
zelfborgende bevestigingsmoeren van de
turbocompressor en ook de moeren aan de
voorste uitlaatbuis.

Vervang de pakkingen en houd u aan de voorge-
schreven aantrekkoppels.

BELANGRIJK

Voordat u de motor start maakt u de
voedingsdraad los van het elektromagnetische
afslagventiel. op de inspuitpomp.

Laat de startmotor vervolgens enkele seconden
draaien tot het waarschuwingslampje van de olie-
druk uitgaat.

Sluit de voedingsdraad van het  afslagventiel weer
aan, verwarm voor en start de motor na de
voorverwarming.
 
Laat de motor stationair draaien  en controleer
alle wartels en aansluitingen op lekkage.
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TURBOCOMPRESSOR
Tussenkoeler 12

UITBOUWEN

Verwijder:

- de radiateur (raadpleeg hoofdstuk 19,
Radiateur),

- de 4 bevestigingsbouten van de condensor,

- de bevestigingsbouten van de water-
afscheider,

- de twee luchtleidingen,

- de bouten van de tussenkoeler,

- via de onderzijde: de tussenkoelerzonder de
koelribben van de condensor te beschadigen.

INBOUWEN

Ga te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen

Vul en ontlucht het koelsysteem (zie hoofdstuk
19, Vullen - ontluchten).
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SPRUITSTUKKEN

Inlaatspruitstuk 12

Het inlaatspruitstuk is bevestigd met 13 moeren
en 2 bouten. Er gelden geen bijzonderheden voor
het uitbouwen.

De hoge druk leidingen hoeven niet uitgebouwd
te worden.

Vervang bij het inbouwen de pakkingen en houd
u aan het aantrekkoppel van de moeren:
2,2 daN.m.

PRD1202
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SPRUITSTUKKEN
Uitlaatspruitstuk 12

PRD1201

Voor het uitbouwen van het uitlaatspruitstuk
moeten het inlaatspruitstuk en de turbocompres-
sor worden uitgebouwd. Vervang de pakkingen
en zet de moeren van het uitlaatspruitstuk vast
met een aantrekkoppel van 2,2 daN.m.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM

Gegevens 13

Type
auto

Type
bak

Motor

Type Indice Boring
(mm)

Slag
(mm)

Inhoud
(cm3)

Compressie  Oxidatie
katalysator

Emissie-
norm

B54G PK1 G8T 740 87 92 2188 22 / 1 ◊ C25 EU 96

Toerentallen (tr/min.) Rookgaswaarden

Stationair Max. onbelast Max. belast Homologatiewaarden Wettelijk max.

725 ± 25 5000 ± 100 4500 ± 100 2,69 m-1 (66 %) 3 m-1 (71 %)

Rekeneenheid N° homologatie

SAGEM 77 00 868 319

908040200Temperatuur in °C (± 1°)

Opname element luchtemp.
Type NTC Siemens
Weerstand in Ohm

Opname element koelvl.temp
Type NTC Siemens
Weerstand in Ohm

7470 à 11970

-

3060 à 4045

3060 à 4045

1315 à 1600

1315 à 1600

-

300 à 370

-

210 à 270
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ONDERDEEL

DIESEL INSPUITSYSTEEM

Gegevens 13
MERK/TYPE BIJZONDERHEDEN

Inspuitpomp BOSCH
VE4/9F2250R593-4
VE4/9F2250593-5*

Roterende inspuitpomp met 
- koude start vervroeging (KSB)
- elektromagnetische lastafhankelijkheid (ALFB)
- Verhoogd stationair mechanisme door balg (bij

airco)

Pompafstelling (motor in BDP,
geblokkeerd met BDP-stift 
Ø 7 mm)

Lichthoogte van de pomp: 0,74±0,02 mm
(de afstelwaarde is in de gashefboom gegraveerd)

Verstuiverhouder BOSCH KCA Aantrekkoppel: 7 daN.m

Verstuivers BOSCH
DNOSD 313

Controlewaarde: 150 bar

 Max speling: 8 bar

Brandstoffilter LUCAS Opvoerpomp
Het filter is voorzien van elektrische
brandstofverwarming

Elektroklep  EGR BORG WARNER Spanning: 12 volt
Weerstand: 5,8 ± 5 Ω

Brandstofleidingen ∅  Buitendiameter : 6 mm
Ø Binnendiameter : 2,5 mm
Lengte: 400 mm

Voorverwarmingsstiften BERU Stroomsterkte: 15 A na ongeveer 5 s. verwarming
 Aantrekkoppel: 2,5 daN.m

Opname element BDP weerstand 220 Ω

Elektroklep voor verhoogd
stationair

Spanning: 12 volt
Weerstand: 50 Ω

Gashendel potentiometer BOSCH

Spanning: 5 volt

PL PF

Weerstand Ω ± 10%
Aansl.

1094 17251 - 2

1532 9002 - 3

978 9783 - 1

* typen met airco

+8
- 5
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Beschrijving 13

Om te voldoen aan de EURO 96 emissienorm, is de SAFRANE Turbo-diesel uitgerust met het zgn. T.P.P.- EGR
systeem. Dit houdt in dat de tijdschakeling van de voor- en naverwarming alsook de EGR-bediening elektro-
nisch worden geregeld door een rekeneenheid.

De diesel inspuitpomp blijft volledig mechanisch.

De rekeneenheid bestuurt o.a.:

- Het EGR systeem,
- De KSB-koude start voorziening en de ALFB lastafhankelijke inspuitvervroeging (bij geringe belasting en

stationair toerental),
- De voorverwarmingsstiften,
- Het verhoogd stationair toerental,

SAGEM

Rekeneenheid voor

tijdschakeling van de

 voor- /naverwarming

en  EGR-bediening 

Voeding (12 V)

Ingaand

Opname element vliegwiel

Opname element koel-
vloeistoftemperatuur

Opname element
 luchttemperatuur

Potentiometer gashefboom
(op inspuitpomp)

Hoogtemeter
(in rekeneenheid)

Elektroklep EGR (RCO)

Voorverwarmingsstiften

KSB elektroklep koude start
voorziening

ALFB elektroklep voor last-
afhankelijkheid

Elektroklep verhoogd statio-
nair toerental

Controlelampje voorverwar-
ming

Diagnoselijnen (K en L)

Uitgaand

Rijsnelheidsignaal
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Plaats van de onderdelen 13

11936R

10721R

PRD1304

11026R2

5 Opname element luchttemperatuur

6 Opname element koelvloeistoftemperatuur
(blanco stekker)

1 Rekeneenheid dieselinspuiting

3 Elektroklep verhoogd stationair toerental
(typen met airconditioning)

4 Opname element vliegwiel
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Plaats van de onderdelen 13

11933S

87970G1

Elektroklep EGR (RCO cyclisch openingssignaal)

Controlelampje voorverwarming en tevens waar-
schuwingslampje

Het lampje gaat knipperen bij:

- een storing aan (het circuit van) de
potentiometer van de gashefboom,

- een storing aan (het circuit van) het opname
element vliegwiel,

- een verkeerde accuspanning,
- een kortsluiting van (het circuit van) de voor-

verwarmingsstiften.
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99780R3

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Diesel inspuitpomp 13

Afbeelding

10719R

1 KSB elektroklep koude start voorziening
2 ALFB elektroklep lastafhankeijkheid
3 Potentiometer gashefboom
4 Module gecodeerd afslagventiel
5 Acceleratiedemper
6 Afstelbout maximum toerental (uitsluitend voor dieselcentrum)
A Massa potentiometer gashefboom 
B Signaal gashefboom
C Voeding potentiometer gashefboom (5 Volt)
D Codesignaal startvergrendeling
E 12 Volt voeding na kontakt
F Massa 
G ALFB elektroklep lastafhankelijkheid
H KSB elektroklep koude start voorziening
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Aantrekkoppels (daN.m) 13

PRD1305
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Inspuitpomp 13

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot. 1317 Steun inspuitpomppoelie

Mot.1318 BDP-stift ∅  7 mm

Mot. 1383 Sleutel voor diesel brandstof-
leidingen

T.Ar. 1094 Trekker

Gereedschap voor het uitbouwen - inbouwen van
de aandrijfriem hulporganen (uitvoering met
airco)  Zie hoofdstuk 07 - S.M. 2431A

AANTREKKOPPELS (daN.m)

UITBOUWEN

Plaats de auto op een tweekoloms hefbrug en
maak de accukabels los.

- Zet de zuiger in cilinder N°1 in het BDP met
behulp van het kijkgat in het kleppendeksel
(zie pijl) en het merkteken op de nokken-
aspoelie

97898R

99770R

Poeliemoer 9
Bevestigingsbout pomp 2,2
Bevestiging achterste steun 2,2

- Breng de auto omhoog en bouw de bescherm-
plaat onder de motor uit,

- Bouw de bout (1) uit, draai de krukas in de nor-
male draarichting en breng de BDP-stift ∅  7
mm. Mot. 1318 aan. 
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Inspuitpomp 13

Bouw uit aan de bovenkant van de auto:

- de bevestigingsbout van het stuurbekrachti-
gingsreservoir en maak dit vrij,

- de gaskabel aan de inspuitpompzijde,

- de brandstoftoevoer- (A)  en -retourleiding

- de voeding van het afslagventiel (stekker),

- de stekker (B),

- het plastic schild (C),

- de bediening voor het verhoogd stationair of
de slang (D) voor de bediening van de pneuma-
tische balg (bij uitvoeringen met airco),

99918R

10578R

99919R

- de hogedruk leidingen, met Mot. 1383,

- de achterste steun (E).
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Inspuitpomp 13

Bouw uit:

- de twee bevestigingsbouten van de reken-
eenheid,

- de twee moeren (F) van de kabel.

11934R

- druk het geheel rekeneenheid/kabelbundel
opzij om bij het huis vande pompoelie te
komen,

-  Bij typen met airco: de plastic bescherming
(G).

- het huis (H) van de pomppoelie .

11935R

Bij het uitvoereingen met airconditioning is het
raadzaam om eerst de aandrijfriem hulporganen
te verwijderen om het uitbouwen van de bouten
van de pomp te vergemakkelijken. Raadpleeg
hiervoor hoofdstuk 07 .

99922G

Plaats de pomppoeliesteun Mot. 1317.

Pas indien nodig het gereedschap Mot. 1317 aan
zoals hierboven staat aangegeven.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Inspuitpomp 13

99917R1

99921R

Bouw uit :

- de moer van de pompnaaf (I),
- de drie bevestigingsbouten van de pomp (torx

bit 40) (pijlen),

N.B. :  deze drie bouten zijn met lijm geborgd en
zijn dus moeilijker los te draaien. Draai de bouten
los met een lang torx 40 bit (bijvoorbeeld : ratel
FACOM R 151 + dop R235 + torx 40 bit van 50
mm lang)

- de drie bevestigingsbouten van de poelie op de
naaf (torx bit 40).

Zet het huis van de trekker T.Ar. 1094 vast  met
drie bouten M 8 x 125 van 50 mm lang om de
conische as van de naaf los te kunnen maken.

Bouw de pomp uit (let op de spie).

13-11



DIESEL INSPUITSYSTEEM
Inspuitpomp 13

10718R2

INBOUWEN 

Controleer bij montage de stand van de naaf
t.o.v. de poelie.

De spie moet in het verlengde staan van de uit-
gaande wartel (C). Zie de onderstaande tekening.

Plak de spie vast met wat vet. Zorg ervoor dat de
spie niet valt tijdens het inbouwen.

Zet de moer op de pompas vast met het voorge-
schreven aantrekkoppel (9 ± 0,5 daN.m).

Ga verder te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen.

Om de achterste steun vast te zetten moet u eerst
de bouten op de pomp blokkeren (sleuf aan de
kant van het motorblok).

Voordat u het deksel van de pomppoelie mon-
teert moet u eerst de pomp afstellen (zie de vol-
gende bladzijde).

Bij uitvoeringen met airconditioning moet u de
aandrijfriem vervangen door een nieuwe aandrij-
friem. Raadpleeg voor het uitbouwen hoofdstuk
07.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Inspuitpomp - Afstelling 13

99919R1

97898R

99770R2

Bouw de bout (2) uit, draai de krukas in de nor-
male draarichting (eventueel twee omwentelin-
gen) en breng de BDP-stift ∅  7 mm. Mot. 1318
aan. 

Controleer de lichthoogte van de plunjer van de
inspuitpomp: deze moet 0,74 ± 0,04 mm zijn.

CONTROLE VAN DE AFSTELLING VAN DE POMP

Plaats de auto op een hefbrug.

Zet de zuiger in cilinder N°1 in het BDP met be-
hulp van het kijkgat in het kleppendeksel (zie pijl)
en het merkteken op de nokkenaspoelie.

Breng de auto omhoog en bouw de bescherm-
plaat onder de motor uit.

Verwijder de bout (1) zodat u de steun van het
meetklokje Mot. 856 kunt plaatsen (bouw indien
nodig de hoge druk leidingen uit) en plaats het
meetklokje voorzien van een verlengpen.

Zet het meetklokje op nul in een onderste dode
punt van de plunjer van de inspuitpomp.

13-13



DIESEL INSPUITSYSTEEM
Inspuitpomp - Afstelling 13

11935R

99922-1R1

BELANGRIJK : Na het vastzetten van de bouten
(1), moet u de krukas twee omwentelingen in de
normale draairichting verdraaien en opnieuw de
afstelling van de pomp controleren.

Indien de lichthoogte van de pompplunjer niet
correct is moet de pomp opnieuw worden afge-
steld.

Bouw hiervoor uit :
- de plastic afschermplaat (G) bij uitvoeringen

met airconditioning,
- het deksel van de pomppoelie (H).

Zet het tandwiel vast met het steungereedschap
Mot. 1317.

Draai de drie bouten (1) los en stel de lichthoogte
van de pompplunjer af door aan de middelste
moer te draaien (2).

13-14



DIESEL INSPUITSYSTEEM
Stationaire toerentallen afstellen 13

10718R1

Alle afstellingen moeten in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd bij warme mo-
tor nadat de koelventilateur twee keer is ingeschakeld.

1. STATIONAIR TOERENTAL EN ANTI-AFSLAG AFSTELLEN (RESTOPBRENGST) :

a) Controleer of de hefboom (1) goed tegen de bout (3) aanligt.

b) Draai de anti-afslagbout (5) twee omwentelingen los.

c) Stel het stationair toerental met bout (3) af op 725 ± 25 tr/min. .

d) Steek een voelermaat van 1 mm tussen de anti-afslagbout (5) en de gashefboom (2).

e) Verdraai de anti-afslagbout (5) zodat het toerental 10 à 20 tr/min. boven het statio-
naire toerental komt.

f) Verwijder de voelermaat van 1 mm en geef twee keer flink gas.

g) Controleer of het stationair toerental goed is, herhaal indien nodig de afstelling van
het stationaire toerental en controleer opnieuw de anti-afslagfunctie.

h) Lees de GAS LOS en VOLGAS waarden in met de XR25 en G31* .

BELANGRIJK: Na het verdraaien van de anti-afslagbout moeten ALTIJD  de GAS LOS en
VOLGAS waarden worden ingelezen (G31 *).
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Stationaire toerentallen afstellen 13

PRD1303

3. KABELSTOP VERHOOGD STATIONAIR
TOERENTAL AFSTELLEN

Controleer of de afzonderlijke stationair hefboom
(1) tegen de stationairbout (3) aanligt.

 Trek de kabel strak en zet de kabelstop vast op:
- 5±1 mm (uitvoering zonder airco)
- 2±1 mm (uitvoering met airco)

2. VERHOOGD STATIONAIR TOERENTAL
AFSTELLEN

Druk de afzonderlijke stationair hefboom (1)
tegen de verhoogd stationair toerentalbout (4) en
stel het toerental met deze bout (4) af op 850 ±
25 tr/min. 

Bij typen met airconditioning is de afzonderlijke
stationair hefboom omgedraaid. Het verhoogd
stationair is dus al ingesteld.

Het stationair toerental komt in dit geval tot
stand als de kabel gespannen wordt door de
onderdruk in de balg. Op deze manier wordt de
koude start vergemakkelijkt.

Om bij typen met airconditioning het verhoogd
stationair te verkrijgen, volstaat het om het pneu-
matische circuit te openen. Verwijder bijvoor-
beeld de afsluiter (B).
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Potentiometer gashefboom 13

11127R

Voor deze spanning (stekker aangesloten en kon-
takt aan) moet een tussenkabel worden gemaakt,
die u in serie aansluit tussen de stekker van de po-
tentiometer en de stekker van de motorbedra-
ding.

Meet met een voltmeter de spanning tussen de
aansluitingen 1 en 2 van de potentiometer:

Bij volgas moet u een spanning meten van 
4,5 Volt ± 0,1.

Het afstellen gebeurt door het verdraaien van de
potentiometer.

Lees vervolgens de GAS LOS en VOLGAS waarden
in met de XR25  door het intoetsen van G31* .
Lees eerst de VOLGAS waarde in, vervolgens de
GAS LOS waarde.

VERVANGEN

UITBOUWEN

Zet het kontakt uit.

Verwijder de twee schroeven (A) en maak de
stekker los.

INBOUWEN

Monteer de nieuwe potentiometer.

Houd u STRIKT aan de hierboven aangegeven
hoek t.o.v. het pomphuis.

N.B.: de meeneemnok op gashefboom mag in
geen geval worden beroerd, anders zal de pomp
opnieuw door specialisten van het dieselcentrum
moeten worden afgesteld.

AFSTELLING

De afstelling van de gashefboom potentiometer
gebeurt onder spanning.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Elektrisch schema 13

PRN1301
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Elektrisch schema 13

104 Contactslot

163 Startmotor
222 Potentiometer gashefboom
225 Diagnosestekker
238 Voedingsrelais
244 Opname element koelvloeistoftemperatuur 
247 Controlelampje voorverwarming
257 Rekeneenheid diesel
260 Zekeringhouder 
272 Opname element luchttemperatuur
273 Opname element vliegwiel
319 Bedieningspaneel airconditioning
398 Elektroklep EGR (RCO cyclisch openingssignaal)
404 KSB-elektroklep
412 Elektroklep verhoogd stationair
597 Zekeringplaat motorruimte
680 Voorverwarmingsstift n° 1
681 Voorverwarmingsstift n° 2
682 Voorverwarmingsstift n° 3
683 Voorverwarmingsstift n° 4
711 Dieselinspuitpomp
737 Opname element rijsnelheid
742 ALFB-elektroklep
744 Voedingsrelais
MH Massa motor (bij oliefilter)
NG Massa elektronika (op steun inspuitpomp)

VERKLARING ORGAANNUMMERS
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Stekkerblokken rekeneenheid 13

11126R

STEKKERBLOK   3

1 Voorverwarmingsstiften 1 - 3

2 Voorverwarmingsstiften2 - 4

STEKKERBLOK   1 (Grijs blok)

A1 Signaal potentiometer gashefboom
A2 Signaal luchttemperatuur
A3 Ingaand signaal opname element vliegwiel
A4 Ingaand signaal opname element vliegwiel
B1 Niet in gebruik
B2 Signaal opn. el. koelvloeistoftemperatuur
B3 Massa opn. el. koelvloeistof-/luchttemp.
B4 Massa potentiometer gashefboom 
C1 Niet in gebruik
C2 Uitgaand vliegwielsignaal
C3 Voeding potentiometer gashefboom  (5 Volt)
C4 Ingaand rijsnelheidsignaal

STEKKERBLOK   2 (Zwart blok)

A1 Diagnoselijn K
A2 + Startmotor
A3 Massa elektronica
A4 + na kontakt
B1 Signaal airconditionin verhoogd  stat.
B2 Stuursignaal KSB-elektroklep (+ 12 Volt)
B3 Niet in gebruik
B4 Niet in gebruik
C1 Controlelampje voorverwarming (massa-

gestuurd)
C2 Diagnoselijn L
C3 Massa-stuursignaal elektroklep EGR 
C4 Stuursignaal ALFB elektroklep lastafhanke-

lijkheid (+ 12 Volt)

STEKKERBLOK   4

+ Accu: voeding voor contact

N.B.: CONNECTEUR = STEKKERBLOK
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DIESEL INSPUITSYSTEEM

Plaats van de onderdelen 13

11936R1 PRD1304R

10721R2 11026R3

257 Rekeneenheid dieselinspuiting

412 Elektroklep stationair verhoging (uitvoe-
ring met airconditioning)

149 Opname element vliegwiel

272 Opname element luchttemperatuur

244 Opname element koelvloeistoftempera-
tuur (blanco stekker)
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DIESEL INSPUITSYSTEEM

Plaats van de onderdelen 13

11933R

11127R2

NG Massa elektronika

10721-2R

95090R

MH Massa motor

597 zekering 70 Ampere

398 Elektroklep EGR (RCO cyclisch openingssi-
gnaal)
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DIESEL INSPUITSYSTEEM

Gecodeerd afslagventiel 13

10719G

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot. 1372 Uitbouwset voor beveiligde bouten

met éénmalig gebruik

UITBOUWEN

Maak de akkukabels los en bouw uit/maak los:
- de gaskabel aan de zijde van de diesel inspuitpomp,
- het luchtfilterhuis met luchtfilter,
- de luchtuitlaat van de turbo,
- de klembout van het stuurbekrachtigingsreservoir en druk deze opzij
- de steunplaat van het stuurbekrachtigingsreservoir (3 bouten),
- de twee radiateurslangen, aan motorzijde. Houd de koelvloeistof tegen.

N.B. : Voor de volgende werkzaamheden hoeft de inspuitpomp niet te worden uitgebouwd.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM

Gecodeerd afslagventiel 13

10082R

Ga verder met het vervangen van de elektronische
module (A). Gebruik hiervoor het gereedschap
Mot. 1372:

Breng het boorkaliber (2) aan.

Doorboor de twee bouten met een  ∅  4 mm
boortje uit de set (diepte van het boren ca. 4 mm).

Smeer het boortje iets in met olie om het boren te
vergemakkelijken.

Gebruik de trekker (3) met handvat om de bouten
te verwijderen.

Verwijder de elektronische module van het
afslagventiel (A).

INBOUWEN

Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbou-
wen.

Ontlucht het koelsysteem.

Zet de moer van de afslagventieldraad vast met
0,2 daN.m.

Gebruik altijd beveiligde bouten en trek deze aan
tot de koppen breken.

Monteer de plastic kap op de moer van het afslag-
ventiel.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Voor- en naverwarming 13

Tijd (s)

Tijd (s)

T° koel
(°C)

T°koel
(°C)

De rekeneenheid bestuurt de voor- en naverwar-
ming.

De relais voor de voor/naverwarming maken deel
uit van de rekeneenheid.

1. CONTACT AANZETTEN - VOORVERWARMING

De voorverwarming is in twee fasen te verdelen:

- a)  variabele voorverwarming:
de tijdsduur is afhankelijk van de tempera-
tuur van de koelvloeistof (brandend kontro-
lelampje).

3) DRAAIENDE MOTOR - NAVERWARMING

De naverwarming is in twee fasen onder te
verdelen:

- a) vaste naverwarming:
Na het starten van de motor behouden de
voorverwarmingsstiften gezamenlijk gedu-
rende 10 sekonden hun voeding. 

- b) variabele naverwarming:
De variabele naverwarming begint na de
vaste naverwarming. De vier voorverwar-
mingsstiften worden (tegelijk) gedurende 3
minuten nagevoed. 

- b) vaste voorverwarming:
na het uitgaan van het kontrolelampje(varia-
bele voorverwarming), behouden de stiften
8,5 sekonden voeding als niet meteen wordt
gestart.

2) STARTEN

De vier voorverwarmingsstiften krijgen voeding
tijdens het draaien van de startmotor.

De variabele naverwarming wordt uitgeschakeld:

- definitief: als de koelvloeistoftemperatuur
boven 60°C komt.

- tijdelijk: als de rekeneenheid langer dan 3
seconden 60% motorbelasting meet (via de
potentiometer van de gashefboom). Het
naverwarmen wordt hervat bij geringere
belasting.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
KSB koude start voorziening 13

Zone KSB actief

T° lucht
(°C)

T° koelvl.
(°C)

b) De hoogte 

Op grotere hoogten (ijlere lucht) wordt de KSB-klep pas op een
later tijdstip door de luchttemperatuur gedesaktiveerd. Om
deze reden wordt de elektroklep gedurende langere tijd
bekrachtigd (dit geldt ook voor de ALFB-elektroklep voor
lastafhankelijkheid).

c) Motorbelasting en toerental

De KSB wordt altijd onderbroken bij:

- een toerental hoger dan 2250 tr/min.

- volledige belasting (doorgegeven door de potentiometer
gashefboom)

De rekeneenheid van de voorverwarming stuurt onder be-
paalde omstandigheden de KSB-elektroklep aan :

De KSB elektroklep wordt gedurende minstens 8 seconden
geaktiveerd na het aanzetten van het kontakt. Vervolgens
wordt hij wél of niet gedesaktiveerd, afhankelijk van:

a) De luchttemperatuur bij het aanzetten van het kontakt

Voorbeeld:
Luchttemperatuur = 10°C → de KSB-klep wordt geaktiveerd tot
de koelvloeistoftemperatuur = 50°C.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
ALFB-klep lastafhankelijkheid 13

Zone 
 ALFB
actief

T° lucht
(°C)

T° koelv.
(°C)

De hydraulische lastafhankelijkheid (LFB) vermin-
dert de pompdruk bij stationair  toerental en bij
geringe belasting om zo de vervroeging te ver-
minderen.

De inspuitpomp van motortype G8T heeft een
ALFB-systeem dat deze LFB met een elektroklep
uitschakelt bij koude motor; waardoor de ver-
vroeging als van volle belasting behouden blijft
bij een bepaal toerental. 
Deze elektroklep wordt onder bepaalde omstan-
digheden aangestuurd door de rekeneenheid van
de voorverwarming:

a) Luchttemperatuur bij aanzetten kontakt

Voorbeeld:
als de luchttemperatuur bij het aanzetten van het
contact 20°C bedraagt, dan krijgt de elektroklep
voeding tot de koelvloeistoftemperatuur 65°C is.

b) Hoogte

Op grotere hoogten (ijlere lucht) wordt de ALFB-
klep pas op een later tijdstip door de
luchttemperatuur gedesaktiveerd. Om deze
reden wordt de elektroklep gedurende langere
tijd bekrachtigd.

c) Belasting en toerental

Uit milieu- en geluidsoverwegingen wordt de
elektroklep bekrachtigd zodra:

de koelvloeistoftemperatuur tussen de 65°C en
80°C  ligt

én 

bij toerentallen tussen
1350 tr/min. en 1900 tr/min.

De elektroklep wordt altijd onderbroken als het
toerental daalt onder 3050 tr/min. of als de
potentiometer van de gashefboom een volledige
belasting aangeeft.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Verhoogd stationair toerental 13

Auto’s met airco hebben een door een elektro-
klep bediende pneumatische balg voor het ver-
hoogd stationair toerental.

Het verhoogd stationair wordt bij het aanzetten
van het contact ingeschakeld als de lucht-
temperatuur lager is dan 10°C.

Het verhoogd stationair toerental wordt
onderbroken zodra de koelvloeistoftemperatuur
warmer is dan 60°C.
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
EGR-systeem 13

De uitlaatgasrecirculatie wordt aangestuurd door
de rekeneenheid via een elektroklep (type RCO
ofwel met cyclisch openingssignaal).

De EGR-klep wordt pneumatisch bediend, waarbij
de opening afhankelijk is van de spanning van het
stuursignaal naar de elektroklep:

I = 1,1 Ampère → volledig open
I = 0 Ampère → gesloten
0 Ampère < I < 1,1 Ampère → gedeeltelijk open

De sterkte van het stuursignaal dat de reken-
eenheid uitzendt wordt bepaald door:

- de motorbelasting,

- het toerental,

- de hoogte,

- de koelvloeistoftemperatuur,

- de luchttemperatuur.

De EGR wordt altijd onderbroken als:

- luchttemperatuur ≤ 19°C,

- koelvloeistoftemperatuur ≤ 40°C,

- langer dan 20 seconden  een snelheid lager
dan 10 km/h aangehouden
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Noodprogramma’s 13

Bij een defekt aan één van de hierondergenoemde onderdelen gaat de rekeneenheid over op een noodpro-
gramma, waarbij vervangende waarden worden gebruikt zodat verder kan worden gereden.

Storing aan

Vervangende waarde voor

Voor/na ver-
warmingsduur

Verhoogd
Stationair

EGR

en luchtklep
ALFB KSB

Opname
element

koelvloeistof-
temperatuur

Voor : 13,5 s
Na : 10 s

Gedurende
3 min 16 s Onderbroken

Onderbreking:
- volledige
belasting
- toer. > 3050
tr/min.

Minimaal 8 sec.

Onderbreking:
- volledige
belasting
- toer. > 2250
tr/min.

Opname
element lucht-
temperatuur

-
Aktief bij

koelvl.temp.
< 60°C

Onderbroken Temperatuur
koelvl.stof = 75°C

Temperatuur
koelvl.stof = 50°C 

Potentiometer
gashefboom 

Voor: Geen
Na: 10 s - Onderbroken Geen

noodprogramma Onderbroken

Voorverwar-
mingsstiften

De betreffende
groep stiften

wordt niet
verwarmd

- - - -

Opname
element
vliegwiel

- - Onderbroken Geen
noodprogramma Onderbroken

Opname
element druk - - Onderbroken Hoogte = 2500 m Hoogte= 2500 m
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Voorwoord

VOORWAARDEN VOOR HET STORING ZOEKEN 

Voer de aangegeven controles slechts uit als de omschrijving van de storing volledig overeenkomt met de
constateringen van de XR25.

Volg bij een KNIPPEREND signaalvlakje NIET het zoekschema voor een PERMANENT signaal. Controleer in dat
geval de bedrading en de stekkerverbindingen van het beftreffende onderdeel en lees het "ADVIES".

Het bevestigen van een storing, aangegeven door een knipperend signaal, wordt aangegeven in het vak
"ADVIES"

N.B. Het contact  moet even uit gestaan hebben voordat het XR25 diagnoseprogramma wordt opgestart.

ONMISBAAR GEREEDSCHAP VOOR HET STORING ZOEKEN BIJ EEN "TPP EGR" SAGEM DIESEL
INSPUITSYSTEEM

- Controlekoffer XR25.

- Cassette XR25 N° 16 of hoger.

Bij de cassette 16 zijn bepaalde stuurcommando’s van de kaart N°34 veranderd:

-   G10* wordt G10*1*.

-   G11* wordt G10*2*.

-   G21* wordt G21*2*.

-   G30* wordt G50*4*.

-   G40* wordt G50*3*.

13SAGEM
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DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken - Kaart XR25

FI61634

13SAGEM
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken - Kaart XR25 13SAGEM

BESCHRIJVING VAN DE SIGNAALVLAKJES

STORINGVLAKJES (gekleurde achtergrond)

Geven bij signaal een storing van het onderdeel aan.De tekst geeft een definitie
van de storing.
Het vlakje kan
- vast signaal geven : De storing is aangegeven.
- knipperen : Storing in geheugen opgeslagen
- geen signaal geven : Geen storing of niet opgemerkt 

TOESTANDVLAKJES (witte achtergrond)
Altijd rechts boven.
Signaal: verbinding met de XR25 is tot stand gekomen.
Geen signaal:
- de kode bestaat niet.
- Storing/defekt bij XR25, rekeneenheid of verbinding tussen beiden.

La représentation des barregraphes suivants indique leur état initial :
Etat initial : (contact mis, moteur arrêté, Geen action opérateur)

niet nader Signaal als funktie of voorwaarde op kaart gerealiseerd
gedefini-
eerd

Geen signaal

Signaal Geen signaal meer als de funktie of voorwaarde op kaart niet is
gerealiseerd

N.B.:

Sommige vlakjes hebben een*. 
De funktie *., kan nadere informatie geven over dit type storing

of
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 1 links geeft permanent signaal 

Rekeneenheid 

1

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Maak een proefrit gevolgd door een controle met de XR25.

Vervang de SAGEM rekeneenheid. Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de
werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in met het commando G31*.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan met G30*.
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 1 rechts geeft geen signaal 

Code aanwezig

1

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Als de verbinding tot stand is gekomen, begin dan met de diagnose van eventuele
signalen van storingvlakjes

- Controleer de XR25 door deze aan te sluiten op de rekeneenheid van een andere auto.

- Controleer of de ISO- interface op S8 staat en of u de goede code  (D34) en de goede cassette
gebruikt.

- Controleer of de akkuspanning hoger is dan 10,5 volt.

Controleer de 30 Amp-zekeringen in het huis met hulporganen.

Controleer de staat en al de bevestigingen van de stekkerblokken van de rekeneenheid evenals de
verbindingsstekker R34 motor / dashboard.

Vérifier que le calculateur est correctement alimenté : 
- Massa op aansl. A3 van zwarte stekker rekeneenheid.
- + na contact  op aansl. A4 van zwarte stekker rekeneenheid (70 A zekering in motorruimte + relais +

voeding na contact  ook controleren).
- Massa MH bij oliefilter.

Controleer de voeding van de diagnosestekker:
- Massa op aansl. 2.
- + voor contact  op aansl. 6.

Controleer doorverbinding en isolatie tussen :
- aansl.A1 zwarte stekker rekeneenheid en aansl. 11 diagnosestekker.
- aansl. C2 zwarte stekker rekeneenheid en aansl. 10 diagnosestekker.

Als de verbinding na deze controles nog steeds niet tot stand komt, vervang dan de rekeneenheid. 

Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in met het commando G31*.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan (G50*4). 
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 2 links geeft permanent signaal 

Circuit opname element koelvloeistoftemperatuur 

XR25 : *02 : co.1 : Onderbreking of kortsluiting +12 volt
cc.0 : Massasluiting

2

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

co.1 GeenADVIES

Controleer/herstel doorverbinding en isolatie t.o.v. + 12 volt :
-  tussen aansl. B2 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. 1 van stekker opname element

koelvloeistof-temperatuur .
-  tussen aansl. B3 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. 2 van stekker opname element

koelvloeistof-temperatuur .

Controleer de stekkerverbindingen en pennetjes bij de twee stekkerblokken.

Als de storing nog aanwezig is, vervang opname element koelvloeistoftemperatuur en wis vervolgens het
geheugen van de rekeneenheid .
Als de storing "circuit opname element koelvloeistoftemperatuur " terugkomt, vervang dan de reken-
eenheid. Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan.

cc.0 GeenADVIES

Controleer/herstel de isolatie t.o.v. massa van verbinding:
-  tussen aansl. B2 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. 1 van stekker opname element koelvloei-

stoftemperatuur .
Controleer of kortsluiting in (circuit) opname element koelvloeistoftemp. (weerstand (60°C) = 1,2 Kohm)
Controleer de stekkerverbindingen bij de twee 2 stekkerblokken.

Als de storing nog aanwezig is, vervang opname element koelvloeistoftemperatuur wis vervolgens het
geheugen van de rekeneenheid .

Als de storing "circuit opname element koelvloeistoftemperatuur " terugkomt, vervang dan de reken-
eenheid (raadpleeg de werkzaamheden).

Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in met het commando G31*.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 2 rechts geeft permanent signaal 

Circuit opname element luchttemperatuur

XR25 : *22 : co.1 : Onderbreking of kortsluiting +12 volt
cc.0 : Massasluiting

2

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

GeenADVIES

Controleer/herstel doorverbinding en isolatie t.o.v. + 12 volt van verbinding:
-  tussen aansl. A2 van stekker rekeneenheid en aansl. 1 van stekker opname element luchttemperatuur.
-  tussen aansl. B3 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. 2 van stekker opname element

luchttemperatuur.

Controleer de stekkerverbindingen bij beide stekkerblokken.

Als de storing nog aanwezig is, vervang opname element luchttemperatuur en wis vervolgens het
geheugen van de rekeneenheid .

Als de storing "circuit opname element luchttemperatuur" terugkomt, vervang dan de rekeneenheid
(raadpleeg de werkzaamheden).
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden. Lees de VOLGAS en GAS LOS
waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 

GeenADVIES

Controleer/herstel de isolatie t.o.v. massa van verbinding:
-  tussen aansl. A2 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. 1 van stekker opname element

luchttemperatuur.

Controleer of kortsluiting bij (circuit) opname element (weerstand bij 60°C = 1,2 Kohm).

Controleer de stekkerverbindingen bij beide stekkerblokken.

Als de storing nog aanwezig is, vervang opname element luchttemperatuur wis vervolgens het geheugen
van de rekeneenheid .

Als de storing "circuit opname element luchttemperatuur" terugkomt, vervang dan de rekeneenheid
(raadpleeg de werkzaamheden).
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden. Lees de VOLGAS en GAS LOS
waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 3 links geeft permanent signaal 

Circuit potentiometer gashefboom 
XR25 : *03 : co.0 : Onderbreking of Massasluiting

cc.1 : Kortsluiting 5 volt of 12 volt

3

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

GeenADVIES

Controleer/herstel doorverbinding en isolatie t.o.v. massa  tussen :
- aansl. A1 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. 2 van stekker potentiometer gashefboom.
- aansl. C 3 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. 3 van stekker potentiometer gashefboom.

Controleer/herstel ookde isolatie van deze verbindingen t.o.v. de draad tussen aansl. B4 van grijze
stekker rekeneenheid en aansl. 1 van stekker potentiometer gashefboom (massa potentiometer).

Controleer of kortsluiting bij potentiometer ( tussen aansl. 1 en 3 van de 3-polige stekker).

Controleer de stekkerverbindingen bij beide stekkerblokken.

Als de storing nog aanwezig is, vervang de potentiometer van de gashefboom (zie de betreffende Service
Mededeling). Wis het geheugen van de rekeneenheid na de werkzaamheden en lees de waarden VOL
GAS en GAS LOS in.
Als de storing "circuit potentiometer gashefboom " terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" en pas deze zonodig aan. 

GeenADVIES

Controleer/herstel de isolatie t.o.v. 5 volt en 12 volt tussen aansl. A1 van grijze stekker rekeneenheid en
aansl. 2 van stekker potentiometer gashefboom .

Controleer/herstel de isolatie  tussen aansl. C3 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. 3 van stekker
potentiometer gashefboom (+ 5 volt potentiometer).

Controleer/herstel de doorverbinding tussen aansl. B4 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. 1 van
stekker potentiometer gashefboom (massa potentiometer) .

Controleer de stekkerverbindingen bij beide stekkerblokken.

Als de storing nog aanwezig is, vervang de potentiometer van de gashefboom.Wis het geheugen van de
nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden. Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Als de storing "circuit potentiometer gashefboom " terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 3 rechts geeft knipperend signaal 

Circuit opname element vliegwiel

3

Om deze storing te bevestigen wist u het geheugen van de rekeneenheid. Start de
motor en geef gas tot u langer dan 60 seconden een belasting van 30% leest (# 17)
Als het signaalvlakje 3 rechts nu permanent gaat branden is de storing echt
aanwezig.

ADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

Meet de weerstand van het opname element vliegwiel bij het stekkerblok. Vervang het opname element
als de weerstand niet gelijk is aan ongeveer 250 ohm.

Controleer/herstel doorverbinding en isolatie :
-  tussen aansl. A4 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. A van stekker opname element vliegwiel.
-  tussen aansl. A3 van grijze stekker rekeneenheid en aansl. B van stekker opname element vliegwiel.
Controleer ook de isolatie tussen deze twee circuits.

Controleer de stekkerverbindingen bij beide stekkerblokken.

Controleer staat van bedrading en van kabeldoorgangen (interferentiestoring)

Controleer stand en staat van opname element vliegwiel.

Controleer staat tandschijf (bevestiging/ tanden.....).

Controleer het type van de tandschijf: 2 groeven op180°.

Als de storing nog aanwezig is, vervang opname element vliegwiel.
Als de storing "circuit opname element vliegwiel" terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .Wis het
geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes

Signaalvlakje 4 links geeft knipperend signaal

Circuit opname element rijsnelheid

XR25 : *04  : co.0  :  Massasluiting of onderbreking
cc.1  :  Kortsluiting +12 volt

4

Deze storing wordt altijd aangegeven door een knipperend signaalvlakje 4 links.

Om de storing te bevestigen: maak een proefrit met 50% belasting bij 2050
tr/min, 80% belasting bij 3600 tr/min).

Als vlakje 4 ononderbroken signaal geeft tijdens de rit is de storing bevestigd.
ADVIES

Fiche n° 34

co.0 GeenADVIES

Controleer doorverbinding en isolatie t.o.v. massa tussen:

- aansl. C4 grijze stekker rekeneenheid en aansl. B3  verbindingsstekker R149 motor / linker  voorscherm.

- aansl.B3 verbindingsstekker en opname element rijsnelheid

Controleer verder alle stekkerverbindingen van het circuit.

cc.1 GeenADVIES

Controleer/herstel isolatie t.o.v.+12 volt tussen:

- aansl.C4 grijze stekker rekeneenheid en aansl. B3 verbindingsstekker R149 motor / linker voorscherm.

- aansl. B3 en stekker opname element rijsnelheid.

13SAGEM

NA DE

REPARATIE

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes

Signaalvlakje 4 rechts geeft permanent signaal 

Circuit opname element druk

4
Kaart n° 34

13SAGEM

GeenADVIES

Vervang de rekeneenheid.
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 

NA DE

REPARATIE

Zet het contact  uit en maak een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 5 links geeft permanent signaal 

Circuit lampje voorverwarming

5

Indien het controlelampje voorverwarming op het instrumentenpaneel blijft
branden, zoek dan naar een massasluiting in de bedrading.

ADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

Controleer het gloeilampje en de + na contact  voeding ervan.

Controleer de volgende doorverbindingen:
-  tussen aansluiting C1 van de zwarte stekker van de rekeneenheid en aansluiting C6 van de

verbindingsstekker R34 (motor / dashboard).
-  tussen aansluiting C6 van de verbindingsstekker R34 en het controlelampje op het instrumenten-

paneel.

Controleer de stekkerverbindingen van de stekker van de rekeneenheid en de verbindingsstekker.
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 5 rechts geeft knipperend signaal 

Circuit startinformatie

5

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

Controleer de doorverbinding tussen het contact slot en aansluiting A2 van de zwarte stekker van de
rekeneenheid:
-  tussen aansluiting A2 van de zwarte stekker van de rekeneenheid en aansluiting A4 van de

verbindingsstekker R34 (motor / dashboard).
-  tussen aansluiting A4 van de verbindingsstekker R34 en het contact slot.

Controleer in het complete circuit de stekkerverbindingen.

Om de storing te bevestigen wist u het geheugen van de rekeneenheid. Start
vervolgens de motor.
Als het vlakje nu wederom gaat knipperen is de storing bevestigd.ADVIES

Als de storing  terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 6 links geeft knipperend signaal 

Circuit van elektroklep vervroeging

XR25 : *06 : co.0 : Massasluiting
cc.1 : Kortsluiting 12 volt

6

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

Om de storing te bevestigen moet het bij de type storing behorende ADVIES
worden opgevolgd. ADVIES

cc.0

Meet de weerstand van de elektroklep vervroeging bij hetde verbindingsstekker R142 pomp/motor,
tussen de massa en aansluiting 1.
 Als de weerstand niet gelijk is aan 8 ohm, zoek dan naar massasluiting in de bedrading tussen aansluiting
1 van R142 en de elektroklep of zoek naar een kortsluiting in de elektroklep zelf

Geef het commando G0**. Als het vlakje 6 links langer dan  20
seconden permanent signaal geeft is de storing bevestigd.ADVIES

Vervang de elektroklep als de storing aanhoudt.
Als de storing terugkomt, vervang dan de rekeneenheid.   
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 

co.1
Geef het commando G14*. Als het vlakje 6 links permanent signaal
geeft is de storing bevestigd.ADVIES

Controleer/herstel de isolatie t.o.v. massa tussen aansluiting B2 van de zwarte stekker van de
rekeneenheid en aansluiting 1 van de verbindingsstekker R142 pomp / motor.

Controleer de stekkerverbindingen bij de stekkers.

Meet de weerstand van de elektroklep vervroeging bij de verbindingsstekker R142 pomp/motor, tussen
de massa en aansluiting 1.
 Als de weerstand niet gelijk is aan 8 ohm, zoek dan naar een onderbreking in de bedrading tussen
aansluiting 1 van R142 en de elektroklep of zoek naar een onderbreking in de elektroklep zelf

Vervang de elektroklep als de storing aanhoudt.
Als de storing terugkomt, vervang dan de rekeneenheid.   
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 

Controleer/herstel de isolatie t.o.v. +12 volt tussen aansluiting B2 van de zwarte stekker van de
rekeneenheid en aansluiting 1 van de verbindingsstekker R142 pomp / motor.

Controleer de stekkerverbindingen bij de stekkers.
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes 13SAGEM

Signaalvlakje 6 rechts geeft permanent (co.1) of
 knipperend (cc.0) signaal 

Circuit elektroklep verhoogd stationair
XR25 : *26 : cc.0 : Massasluiting

co.1 : Kortsluiting 12 volt/onderbreking

6

Het is normaal dat dit vlakje signaal geeft tijdens het aansturen van het verhoogd
stationair door de airco-unitADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

cc.0

Meet de weerstand van de elektroklep verhoogd stationair bij het stekkerblok. Vervang de elektroklep
verhoogd stationair als de weerstand veel afwijkt van50 ohm.

Controleer/herstel de isolatie ten opzichte van massa tussen aansl. B1 van de zwarte stekker rekeneenheid
en aansl. 2 van stekker elektroklep verhoogd stationair.

Controleer de stekkerverbindingen bij beide stekkerblokken.

ADVIES

Als de storing nog aanwezig is, vervang dan de elektroklep verhoogd stationair.
Als de storing "circuit elektroklep verhoogd stationair" terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .
(raadpleeg de werkzaamheden).

Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 

Om deze storing te bevestigen:  Zet het contact  uit en maak de
stekkers los van de opname elementen lucht- en
koelvl.temperatuur. (het noodprogramma schakelt nu het verhoogd
stationair in). 

Zet het contact  aan en controleer met de XR25.

Geef het commando G0**.

 Als het  signaalvlakje 6 rechts gedurende 20 seconden signaal geeft
is de storing bevestigd.
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2TPP1.0

DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- Betekenis van de  XR25-signaalvlakjes

vervolg

6

13SAGEM

NA DE

REPARATIE

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

co.1

Meet de weerstand van de elektroklep verhoogd stationair bij het stekkerblok. Vervang de elektroklep
verhoogd stationair als de weerstand veel afwijkt van50 ohm.

Controleer/herstel de isolatie t.o.v. +12 volt  tussen aansl. B1 van de zwarte stekker van de  rekeneenheid
en aansl. 2 van stekker van de elektroklep verhoogd stationair. 

 Controleer/herstel de isolatie t.o.v. +12 volt  tussen aansl. B3 van de airco-unit en aansl. 2 van de stekker
van de elektroklep verhoogd stationair

Controleer aan kabelzijde de massadoorverbinding van aansluiting 1 van de stekker van de elektroklep
verhoogd stationair

Controleer de stekkerverbindingen bij de stekkerblokken.

ADVIES

Als de storing nog aanwezig is, vervang dan de elektroklep verhoogd stationair.
Als de storing "circuit elektroklep verhoogd stationair" terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .
(raadpleeg de werkzaamheden).

Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 

Geen
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ADVIES

Signaalvlakje 7 links geeft permanent 
of knipperend  signaal 

Circuit  elektroklep verlating
XR25 : *26 : cc.0 : Massasluiting

co.1 : Onderbreking of Kortsluiting 12 volt

7

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

cc.0

Meet de weerstand van de elektroklep verlating bij de verbindingsstekker R142 motor/pomp tussen de
massa en aansluiting 2.

Als de weerstand sterk verschilt van 8 ohm, zoek dan naar een massasluiting tussen aansluiting 2 van
verbindingsstekker R142 en de elektroklep of zoek naar een kortsluiting in de elektroklep zelf.

Als de storing nog aanwezig is, vervang dan de elektroklep verlating
Als de storing  terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .
(raadpleeg de werkzaamheden).

Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 

Om de storing te bevestigen: 
Zet het contact  uit en maak de stekker los van  van het opname
element koelvloeistoftemperatuur (de rekeneenheid stelt het
noodprogramma in met aansturing van de elektroklep voor
verlating ).
Zet het contact  aan en controleer met de XR25.
Geef het commando G0**. 
Als het signaalvlakje 7 links gedurende 20 seconden permanent
signaal geeft is de storing bevestigd.

Controleer/herstel de isolatie t.o.v. massa  tussen aansluiting C4 van de zwarte stekker van de
rekeneenheid en aansluiting 2 van de verbindingsstekker R142 motor/pomp

Controleer de stekkerverbindingen bij beide stekkerblokken.
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vervolg

7

13SAGEM

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

ADVIES

co.1

Meet de weerstand van de elektroklep verlating bij de verbindingsstekker R142 motor/pomp tussen de
massa en aansluiting 2.

Als de weerstand sterk verschilt van 8 ohm, zoek dan naar een onderbreking tussen aansluiting 2 van
verbindingsstekker R142 en de elektroklep of zoek naar een onderbreking in de elektroklep zelf.

Als de storing nog aanwezig is, vervang dan de elektroklep verlating.
Als de storing  terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 

Als het vlakje 7 links knipperend signaal geeft, bevestig de storing
dan door de motor warm te draaien tot het aansturen van de
elektroklep verlating wordt onderbroken (vlakje 13 links gaat uit)
De storing is aanwezig als vlakje 7 links permanent signaal geeft.

Controleer/herstel de doorverbinding en isolatie t.o.v. +12 volt   tussen aansluiting C4 van de zwarte
stekker van de rekeneenheid en aansluiting 2 van de verbindingsstekker R142 motor/pomp

Controleer de stekkerverbindingen bij beide stekkerblokken.

NA DE

REPARATIE
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Signaalvlakje 7 rechts geeft knipperend signaal 

Circuit elektroklep EGR

XR25 : *27 : co.0 : Onderbreking of Massasluiting
cc.1 : Kortsluiting 12 volt

7

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

Om de storing te bevestigen:
Start de motor en geef flink gas om de EGR te aktiveren (vlakje 13 rechts geeft
signaal). Laat de motor eventueel warmdraaien als de EGR niet wordt geaktiveerd.
De storing is bevestigd als het vlakje 7 rechts na 8 seconden aansturen permanent
signaal geeft (en vervolgens ook gedurende het aansturen).

ADVIES

co.0 GeenADVIES

Meet de weerstand van de elektroklep EGR bij het stekkerblok. Vervang de elektroklep als de weerstand
veel verschilt van 5 ohm.

Controleer/herstel de doorverbinding tussen aansl. C3 van zwarte stekker rekeneenheid en aansl. 1 van de
stekker van de elektroklep EGR.

Controleer/herstel de+na contact  op aansl. 2 van stekker elektroklep EGR (kabelzijde)

Controleer de stekkerverbindingen bij beide stekkerblokken.

Als de storing nog aanwezig is, vervang dan de EGR-elektroklep.
Als de storing  terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 

cc.1 GeenADVIES

Meet de weerstand van de spoel van de elektroklep EGR bij het stekkerblok. Vervang de EGR-elektroklep
als de weerstand veel verschilt van 5 ohm.

Controleer/herstel de isolatie t.o.v. +12 volt tussen aansl. C3 van zwarte stekker rekeneenheid en aansl. 1
van stekker elektroklep EGR.

Als de storing nog aanwezig is, vervang dan de EGR-elektroklep.
Als de storing  terugkomt, vervang dan de rekeneenheid .
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan. 
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Signaalvlakje 9 links geeft permanent signaal 

Voorverwarmingsstiften (groep 1 en 2)

XR25 : *09 : 1.cc.0 : stiften cilinders 1 en 3
2.cc.0 : stiften cilinders 2 en 4 

9

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Wis het geheugen van de rekeneenheid met GO**, zet het contact  uit en maak
een testrit.
Voer tenslotte nog een controle uit met de XR25.

Bij de voorverwarmingsstiften kan alleen een massasluiting voorkomen.

Het is mogelijk dat vlakje 9 links signaal geeft naar aanleiding van een massasluiting bij een ander
onderdeel of door een plotselinge spanningsval (bijvoorbeeld een defekte/zwakke akku).

Ook kan het vlakje signaal geven na het gebruik van een accu(snel)lader.

 Het volstaat in dat geval om het storingsgeheugen te wissen.

Om te controleren of de storing bij de voorverwarmingsstiften ligt:
Wis het geheugen van de rekeneenheid en zet vervolgens het contact  uit.
Maak op de rekeneenheid de 2-polige voedingsstekker voor de stiften los. 
Start de auto en voer dan een controle uit met de XR25.
- Als de storing weer wordt aangegeven: zoek naar een probleem met de akku of naar een

massasluiting bij een elektrisch orgaan.
- Als de storing niet langer wordt aangegeven: zet het contact  uit en maak de 2-polige voedingsstekker

voor de stiften weer vast. 
Start de auto om een storing aan het voorverwarmingscircuit te bevestigen.

Als de storing weer is bevestigd:
- Maak de stiften 1 en 3 (1.cc.0) of 2 en 4 (2.cc.0) los en controleer/herstel de isolatie t.o.v. massa van de

bedrading tussen de rekeneenheid en de betrokken voorverwarmingsstiften.
- Controleer de kabels van de voorverwarmingsstiften.
- Controleer/vervang de defekte voorverwarmingsstiften (CC).
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Signaalvlakje 10 links geeft permanent signaal 

Defect storingsgeheugen

10

GeenADVIES

Kaart n° 34

Vervang de SAGEM rekeneenheid .
Wis het geheugen van de nieuwe rekeneenheid na de werkzaamheden.
Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in met het commando G31*.
Controleer, indien van toepassing, de configuratie "zonder airco" bij de rekeneenheid en pas deze
zonodig aan (G50.4*). 

NA DE

REPARATIE
Maak een proefrit gevolgd door een controle met de XR25.
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Signaalvlakje 10 rechts geeft permanent signaal 

VOLGAS en GAS LOS waarden niet ingelezen

10

Behandel het signaalvlakje 3 links met voorrang als deze eveneens signaal geeft.ADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Maak een proefrit gevolgd door een controle met de XR25.

Ga als volgt te werk:

- Toets in G31* (stilstaande motor) .

- Druk het gaspedaal in als de letters "PF" knipperend verschijnen. 
Vervolgens verschijnt "bon" in beeld, gevolgd door het knipperende "PL".

- Laat het gaspedaal volledig los. Als de procedure korrekt verloopt verschijnt er resp.: "bon", "Fin", en
vervolgens "1.dIE" in beeld.
Signaalvlakje 10 rechts moet uitgaan.

- Zet het contact  uit.

Als de waarden niet worden geaccepteerd vallen deze buiten de toleranties:

- Controleer het type van de rekeneenheid.
- Controleer de bediening van de gashefboom.
- Voer het inlezen opnieuw uit.
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Signaalvlakjes 11 rechts en links

Stuursignaal relais voorverwarming

11

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Controleer het signaal van de vlakjes.

Deze signaalvlakjes geven de stuursignalen aan naar de groepen voorverwarmingsstiften:

- Relais groep voorwarmingsstiften N° 1
- Relais groep voorwarmingsstiften N° 2
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Controleer de signalen van de vlakjes.

Signaalvlakjes 12 en 13 rechts en links

Stuursignaal elektrokleppen

GeenADVIES

Kaart n° 34
12

Deze vlakjes geven informatie over de stuursignalen naar de diverse elektrokleppen:

- Elektroklep vervroeging 
- Elektroklep verhoogd stationair
- Elektroklep verlating
- Elektroklep EGR.

13

NA DE

REPARATIE
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Signaalvlakje 14 links

Stuursignaal controlelampje

14

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Controleer de signalen van de vlakjes.

Dit vlakje geeft het stuursignaal naar het controlelampje aan.
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Vlakjes 19 rechts en links

Airco-configuratie rekeneenheid 

19

GeenADVIES

NA DE

REPARATIE

Kaart n° 34

Controleer de signalen van de vlakjes.

Deze vlakjes geven aan of de rekeneenheid voor airconditioning is gekonfigureerd of niet.

Het magazijn levert uitsluitend rekeneenheden geconfigureerd voor airconditioning.

Gebruik bij typen zonder airconditioning het commando G30* om deze konfiguratie aan te passen .

Het commando G50*3* kan gebruikt worden voor de aanpassing van "zonder airco" naar "met airco".
Dit staat NIET op de XR25 kaart
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VERVANGEN VAN DE REKENEENHEID

De SAGEM-rekeneenheden worden in de fabriek geconfigureerd voor auto’s met airconditioning.

Bij typen zonder airco: gebruik het commando G50*4* om de configuratie te veranderen".

13SAGEM
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Voer eerst een volledige kontrole uit met de XR25ADVIES

Geen verbinding  met XR25.  1

Geen verhoogd stationair bij ingeschakelde airconditioning  2

Startproblemen (niet of moeilijk starten).  3

Slecht draaien van de motor bij geringe belasting/lage toerentallen  4

ZOEKSCHEMA’S

Geen toerentalsignaal naar instrumentenpaneel  5
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GeenADVIES

1
XR25 MAAKT GEEN VERBINDING MET REKENEENHEID

Maak een testrit, gevolgd door een controle met de XR25. Behandel eventuele
storingvlakjes.

NA
REPARATIE

- Controleer de XR25 door deze aan te sluiten op de rekeneenheid van een andere auto.

- Controleer of de ISO- interface op S8 staat en of u de goede kode (D34) en de goede cassette gebruikt.

- Controleer of de accuspanning hoger is dan 10,5 volt.

Controleer de 30 Amp. zekeringen in het huis met hulporganen in het interieur

Controleer de staat van de stekkers en de stekkerverbindingen bij de stekkerblokken en bij de
verbindingsstekkers R149 motor/linker scherm en R150 interieur/linker scherm

Controleer de voeding van de rekeneenheid:
- Massa op aansl. A3 van de zwarte stekker van de rekeneenheid.
- + na contact op aansl. A4  van de zwarte stekker van de rekeneenheid (plus de 70 A zekering in de

motorruimte en het voedingsrelais)
- de massa MH bij het oliefilter

Controleer of de diagnosestekker goed is aangesloten. (Nieuw type met 16 aansluitingen)
- Massa op aansl. 5.
- + voor contact op aansl. 16.

Controleer/herstel doorverbinding en isolatie tussen diagnosestekker / rekeneenheid  :
- tussen aansl. A1 van de zwarte stekker van de rekeneenheid en aansl. 7van diagnosestekker.
- Tussen aansl. C2 van de zwarte  stekker van de rekeneenheid en aansl. 15 van diagnosestekker.

Als er nog immer geen verbinding is, vervang dan de rekeneenheid.

Wis na de werkzaamheden het storingsgeheugen van de nieuwe rekeneenheid

Lees de VOLGAS en GAS LOS waarden in met het commando G31*.

Pas bij typen zonder airco indien nodig de rekeneenheidconfiguratie hiervoor aan met het commando
G50*4*   
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Voer eerst een controle uit met de XR25ADVIES

2
GEEN VERHOOGD STATIONAIR TOERENTAL BIJ INSCHAKELEN

AIRCO-COMPRESSOR

Maak een proefrit, gevolgd door een controle met de XR25. NA
REPARATIE

Zoek naar een massasluiting of onderbreking in het circuit tussen elektroklep verhoogd stationair en
regeleenheid airconditioning/verwarming.

Betreffende bedrading: Tussen aansl. 2 elektroklep verhoogd stationair en aansl. B3 regeleenheid
airco/verwarming.
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Voer eerst een volledige controle uit met de XR25ADVIES

3
STARTPROBLEMEN (niet of moeilijk starten)

Maak een proefrit, gevolgd door een controle met de XR25. NA
REPARATIE

Als de XR25 geen storing aangeeft, controleer dan of het probleem niet ligt bij een storing van de
startvergrendeling.

Controleer de voorverwarming :
Geef de commando’s G10*1* (cilinders  1 en 3) en G11* (cilinders  2 en 4) en controleer de spanning naar
de betreffende voorverwarmingsstiften.

. Als de relais goed klikken maar de stiften geen voeding krijgen, controleer dan de aansluiting van het
2-polig stekkerblok.

. Als slechts één groep stiften geen spanning krijgt, controleer dan de betreffende bedrading en het
relais.

Als de relais niet klikken, controleer dan de bevestiging van de +pool van de accu op de rekeneenheid.

Controleer de voorverwarmingsstiften (CO)

Als de storing aanhoudt, controleer dan de diesel aanvoerleidingen (naar pomp en verstuivers).
Voer indien nodig een volledig controle van de motor uit (meeneemsnelheid startmotor, afstelling
inspuitpomp, verstuivers, klepspeling, compressie, .....).
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Voer eerst een volledige controle uit met de XR25ADVIES

4
MOTOR DRAAIT NIET NIET GOED BIJ GERINGE BELASTING/LAGE

TOERENTALLEN

Maak een proefrit, gevolgd door een controle met de XR25. NA
REPARATIE

Controleer de belastingwaarde die de potentiometer van de gashefboom doorgeeft met #17:

Indien deze waarde verschilt van nul bij GAS LOS en
indien deze waarde verschilt van 99,45% bij VOLGAS en
indien het signaal vlakje 3 links geen signaal geeft:

Zoek naar een kortsluiting bij de potentiometer van de gashefboom tussen de aansluitngen 1 en 3 of
tussen de aansluitingen B4 en C3 van de grijze stekker

Controleer de vacuümaansluiting op de EGR-elektroklep :
-  VAC -teken richting vacuümpomp.
-  OUT-teken richting EGR-klep

Controleer bij de aansluiting van het uitlaatspruitstuk de aanwezigheid van het afstelringetje van de
maximum opbrengst voor uitlaatgasrecirculatie.
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Voer eerst een controle uit met de XR25ADVIES

5
GEEN TOERENTALSIGNAAL NAAR INSTRUMENTENPANEEL

Maak een [proefrit, gevolgd door een controle met de XR25NA
REPARATIE

Controleer  doorverbinding en isolatie t.o.v. masse tussen aansl. C2 van zwarte stekker rekeneenheid en
aansl. 26 van stekker instrumentenpaneel (toerentalsignaal naar instrumentenpaneel).
Verbindingsstekkers: R149 motor/rechter voorscherm R149 (aansl. C7) + interieur/linker voorscherm
R150 (aansl. C3).

13SAGEM

13-63



DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- conformiteitscontrole 13SAGEM

Volgorde
controles

Te controleren
functies

Handeling Signaalvlakje Afleespaneel/bijzonderheden

1 Verbinding met XR25
D34

(schakelaar op
S8)

 1.dlE

Kaart n° 34

2 Type rekeneenheid G70*

 X X X X

Bestelnummer verschijnt in
meerdere reeksen van cijfers

3
Werking controle-/

waarschuwingslampje
voorgloeien

Contact aan Het controlelampje moet
minimaal 2 seconden branden

4
Vlakjes die bij

CONTACT AAN signaal
moeten geven

G50*4*

G50*3*

Kode aanwezig

Stuursignaal KSB elektroklep
aktief 

Stuursignaal elektroklep
verhoogd stationair aktief (zie
aansturing e.k. verhoogd stat.)

Stuursignaal ALFB-elektroklep
actief (zie zie aansturing ALFB)

Airco-configuratie van
rekeneenheid :

Typen zonder airco

Typen met airco

12

Voer eerst een  volledige controle uit met de XR25 (geen storingsvlakjes).
 Contact moet aan staan

1

13

19

12
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Volgorde
controles

Te controleren
funkties

Handeling Signaalvlakje Afleespaneel/bijzonderheden

5
Opname element

koelvloeistof-
temperatuur

# 02
 X X X X

X = omgevingstemperatuur
± 5°C

6 Opname element
luchttemperatuur # 03

 X X X X

X = omgevingstemperatuur
± 5°C

7 Potentiometer
gashefboom # 17

Vol gas
# 17 

X X XX

X = 0.00

X = 99,45

8 Opname element
atmosferische druk # 16

X X XX

X = Plaatselijke atmosferische
druk

9
Relais 

voorverwarming
G10*1*
G10*2* Het relais moet klikken

10 Elektroklep verhoogd
stationair G16* De elektroklep verhoogd

stationair moet klikken

11 Controlelampje
voorverwarming G21* Controlelampje instrumenten-

paneel moet knipperen

3

Voer eerst een  volledige controle uit met de XR25 (geen storingsvlakjes).
 Contact moet aan staan

2

2

4

13-65



DIESEL INSPUITSYSTEEM
Storing zoeken- conformiteitscontrole 13SAGEM

Volgorde
handeling

Controle van Handeling Signaalvlakje 
Op afleespaneel/
 bijzonderheden

12 Elektroklep EGR # 24

0 ≤ X ≤ 100
Signaal afhankelijk van
omstandigheden (zie
aansturing EGR-klep)

13 Voorverwarmings-
stiften

Signaal afhankelijk van
omstandigheden (zie

aansturing
voor-/naverwarming) 

14 Motortoerental

Airco niet aan
# 06

Airco aan
# 06

X = 725 ± 25 tr/min.

X = 850 ± 25 tr/min.

Voer eerst een  volledige controle uit met de XR25 (geen storingsvlakjes).
Stationair draaiende motor.

13

11
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ANTI-LUCHTVERONTREINIGING
  EGR-systeem 14

PRN1400

Bij deze motor worden de uitlaatgassen schoner door een gedeelte van de uitlaatgassen terug te voeren naar
het inlaatspruitstuk.

Door deze recirculatie van uitlaatgassen wordt de temperatuur in de verbrandingskamers lager en wordt er
minder stikstofoxide (NOx) gevormd.

De uitlaatgassen worden alleen gerecirculeerd bij bepaalde motorbelastingen en temperaturen.

1 EGR-klep
2 Inlaatspruitstuk
3 Uitlaatspruitstuk
4 EGR-elektroklep (gestuurd door cyclisch openingssignaal)
5 Rembekrachtiger

BELANGRIJK:  de EGR-leiding (A) is voorzien van een doseur bij (B). Dit is een ring met een binnendiameter
van 13 mm die de luchtdoorvoer begrenst. Let op de aanwezigheid van deze doseur.

PRINCIPESCHEMA
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STARTEN - LADEN
Dynamo 16

IDENTIFICATIE

G8T 740 VALEO A 13 VI 167 110A

CONTROLE

Na 15 min warmdraaien met een spnning van13,5 volt.

tr/min. 110 ampère

1 500
4 000
6 000

26 A
94 A

105 A
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STARTEN - LADEN

Dynamo 16

UITBOUWEN

Plaats de auto op een tweekoloms hefbrug.

Maak de akkukabels los.

Verwijder:
- het rechter voorwiel,

- de beschermplaat onder de motor,

- de zijdelingse beschermplaat.

11920R1

Typen met airconditoning

Verwijder de aandrijfriem van de hulporganen
(raadpleeg hoofdstuk 07 , Spanning aandrijfriem
hulporganen).

Typen zonder airconditioning

Draai de centrale bout van de spanrol (3) een
kwart slag los (inbussleutel) en draai hem
rechtsom. Bouw de aandrijfriem uit

99998R1

Alle typen 

- Maak de stekkers op de dynamo los.

- Bouw de bevestigingen van de dynamo uit en
verwijder deze.

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot. 1368 Blokkeergereedschap bout excentrische spanrol

Mot. 1369 Spangereedschap excentrische spanrol

Mot. 1370 Spangereedschap spanner

Mot. 1376 Meetgereedschap spanning aandrijfriem

AANTREKKOPPELS (daN.m)

Wielbouten 10
Bout normale spanrol aandrijfriem 5,7

Bout excentrische spanrol aandrijfriem
typen met airco 4
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STARTEN - LADEN

Dynamo 16
INBOUWEN

Ga te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen

Afstelling aandrijfriem hulporganen

Typen met airconditioning

Monteer  de nieuwe aandrijfriem, zoals voor-
geschreven in hoofdstuk 07, Spanning
aandrijfriem hulporganen .

Typen zonder airconditioning

Draai de centrale moer van de spanrol vast met
een inbussleutel tot deze zonder speling contact
maakt met de spanrol.

Monteer de nieuwe riem en span deze tot het
riemspanningsmeter Mot. 1273 de
voorgeschreven waarde aangeeft (raadpleeg
hoofdstuk 07, Spanning aandrijfriem
hulporganen).

N.B.: Monteer altijd een nieuwe aandrijfriem.
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STARTEN - LADEN

Startmotor 16
IDENTIFICATIE

Type  auto Motor Startmotor

B54G G8T 740 BOSCH 000 121 81 53
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STARTEN - LADEN

Startmotor 16
UITBOUWEN

Maak de accukabels los.

Verwijder:

- luchtfilter met steun en ingaande luchtslang

- de oliepeilstaafbuis,

- het afdekschild vande startmotor,

- de ingaande luchtslang op de tussenkoeler,

- de achterste startmotorbouten op het
motorblok,

- maak de stekkers op de startmotor los,

Verwijder de drie bevestigingsbouten van de
startmotor op de versnellingsbak en bouw de
startmotor uit.

INBOUWEN

Ga te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen.

Controleer of de centreerdop (D) aanwezig is.
Deze komt in de plaats van de bout  (E).

99767R1
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KOELSYSTEEM
Gegevens 19

TE GEBRUIKEN KOELVLOEISTOF

Motortype
Hoeveelheid (in

liter)
Soort Bijzonderheden

G8T 740 9 GLACEOL RX (type D)
Gebruik uitsluitend

koelvloeistof

Bescherming tot - 20±2 °C koud,
gematigd en warm klimaat

Bescherming tot -37±2 °C voor zeer
koude landen

Motortype Openen begint (in °C) Openen eindigt (in °C) Slag (in mm)

G8T 740 83 95 7,5

THERMOSTAAT
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KOELSYSTEEM
Vullen - Ontluchten 19

Er is geen kachelkraan.

De koelvloeistof stroomt permanent door de ka-
chelradiateur die bijdraagt aan de koeling van de
motor.

VULLEN

Open de  onderstaande ontluchtingsnippels :

- op de radiateur.
- op de verwarmingsslang.

Vul het expansievat met koelvloeistof.

Sluit de ontluchtingsnippels zodra er vloeistof
zonder luchtbellen uitstroomt.

Laat de motor draaien met 2 500 tr/min.

Blijf de vloeistof in het expansievat gedurende on-
geveer 4 minuten op peil houden.

Sluit het expansievat met de dop.

ONTLUCHTEN

Laat de motor gedurende 20 minuten draaien met
2 500 tr/min, tot  het inschakelen van de koelven-
tilateur(s). Dit is de tijd die nodig is nodig voor het
automatisch ontluchten.

Herhaal dit tot de koelventilteur nog tweemaal is
aangeslagen.

Controleer of het peil in het expansievat  bij het
"Maxi"-merkteken staat.

DRAAI DE ONTLUCHTINGSNIPPEL(S) NOOIT OPEN
ALS DE MOTOR DRAAIT.

CONTROLEER BIJ WARME MOTOR NOGMAALS
OF DE DOP VAN HET EXPANSIEVAT GOED VAST-
ZIT.
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KOELSYSTEEM
Schematische voorstelling 19

11277-2R

1 Motorblok

2 Radiateur

3 Doorstroomexpansievat

4 Kachelradiateur

5 Uitgaand koelvloeistofhuis.

6 Turbo

Doseurs:
A1  Ø    3 mm

Waterpomp

Thermostaat

Ontluchtingsnippel

Thermocontact

Afsteldruk dop expansievat:1,2 bar (bruine dop).
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KOELSYSTEEM
Waterpomp 19

AANTREKKOPPELS (daN.m en

                                                        graden)

UITBOUWEN
Plaats de auto op een tweekolomshefbrug en
maak de accukabels los.

Verwijder:

- de beschermplaat onder de motor.

Tap het koelsysteem af bij de onderste
radiateurslang en aftapplug (T) van het
motorblok (indien aanwezig).

99997R

Verwijder:

- de distributieriem (raadpleeg hoofdstuk 11,
Distributieriem),

- de bevestigingsbouten van de waterpomp,

- de waterpomp.

Maak de pakkingvlakken schoon zonder het
lichtmetaal te beschadigen.

Torx 14 ringsleutel : distributiedekselbouten (type: FACOM XLE 14)

Torx dop18 bouten krukaspoelie (type: FACOM STX 18)

Torx dop 30 voor waterpompbouten (type: FACOM EX 230)

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot. 1273 Meetgereedschap riemspanning

Mot. 1318 BDP-stift

Mot.1367-01 Steungereedschap motorblok

Mot. 1368 Blokkeergereedschap bout excentrische spanrol

Mot. 1369 Spangereedschap excentrische spanrol

Mot. 1370 Spangereedschap spanner

Mot. 1376 Controlegereedschap spanning riem randorganen

ONMISBAAR GEREEDSCHAP

Wielbouten 10

Moer spanrol distributieriem 3

Bout normale spanrol aandrijfriem 5,7

Bout excentrische spanrol aandrijfriem
(typen met airco) 4

Bouten pendelkap rv 5 ,5

Moer uitslagbegrenzer rv 9,5

Krukaspoelie 2,5 + 85°± 6°
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KOELSYSTEEM
Waterpomp 19

Monteer de distributieriem zoals beschreven in
hoofdstuk 11: Distributieriem

VERGEET NIET DE BDP-STIFT TE VERWIJDEREN!

Monteer de kap van de pendelophanging en de
uitslagbegrenzer.

10042R

10001R

11927R2

Aantrekvolgorde bouten/moeren pendel-
ophanging

- leerst de conische moer (1) dan de moeren (2)
en (3): aantrekkoppel 9,5 daN.m,

- de bouten (4) en (5) vervolgens (6):
aantrekkoppel 5,5 daN.m.

Vul en ontlucht het koelsysteem. Raadpleeg
hoofdstuk 19,  Vullen - ontluchten).

INBOUWEN - bijzonderheden

Dicht de waterpomp af met RHODORSEAL 5661:

De strookRHODORSEAL 5661 (J) moet 1,2 à 2 mm
breed zijn en volgens het onderstaande parcours
worden aangebracht.

Draai de bouten (1) en (2) aan tot ze stuiten en
breng vervolgens de andere bouten aan.

Zet eerste de bouten  (3), (4) et (5) vast met 0,9
daN.m en vervolgens de anderen.
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KOELSYSTEEM

Radiateur 19
VERVANGEN VAN DE RADIATEUR

UITBOUWEN

Plaats de auto op een tweekoloms hefbrug.

Maak de accukabels los.

Verwijder de beschermplaat onder de motor.

Tap het koelsysteem af via de onderste
radiateurslang.

Uitbouwen:

- de bovenste radiateurslang,

- de luchtleidingen (A) en (B),

 - Druk met een schroevedraaier voorzichtig de
klemmen (4) open en neem voorzichtig de
grille weg.

PRN1001

- de knipperlichten (om bij de klemmen 4 te
komen),

- de twee bouten (1). Druk  de klemmen (2) en
(3)los, inde richting van de pijl.

11237R6

11569R2

11236R2
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KOELSYSTEEM

Radiateur 19
- de schildbumper

Verwijder de voorste, bovenste dwarsbalk:
Maak de stekkers van de lichten en de motorkap
los en verwijder de bouten (D) en de kabel van de
motorkap.

INBOUWEN

Ga te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen

Vul en ontlucht het koelsysteem, zoals beschreven
in hoofdstuk 19 Vullen - Ontluchten.

94994R1

Verwijder het geheel luchtfilter/steun en
ingaande luchtslang,

Verwijder op de radiateur de bout van de
klembeugel voor de olieleidingen.

Maak op de radiateur de stekker los van de
koelvloeistoftemperatuurzender.

Verwijder de vier bevestigingsbouten van de
radiateur  bouw deze aan de bovenzijde uit.
Vermijd hierbij schade aan de koelribben van de
condensor .
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KOELSYSTEEM

Koelvloeistofbuis 19
UITBOUWEN

Plaats de auto op een tweekoloms hefbrug en
maak de accukabels los.

Verwijder de beschermplaat onder de auto.

- de steun van het luchtfilter,

- de bouten (1) en (2) op het uitgaande
koelvloeistofhuis,

- de slangen (3) op de koelvloeistofbuis,

- de bouten van de koelvloeistofbuis (4) op de
turbo,

- de beugel (5) van de kabelbundel en ook die
op de bak,

- de luchtslang bij C).

Tap de koelvloeistof af via de onderste radiateur-
slang.

Bouw uit:

- het complete luchtfilter

- de luchtslangen (A), druk deze opzij,

- de luchtslang (B),

11026R1PRN1002
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KOELSYSTEEM
Koelvloeistofbuis 19

Bouw uit:
- het borgveertje (D) en vervolgens de

schakelkabel,

INBOUWEN

Plaats een nieuwe o-ring en gebruik vet zonder
silicone, nr. 77 11 170 770.

Het inbouwen van de koelvloeistofbuis moet wor-
den gedaan door twee personen om de buis kor-
rekt onder de auto te kunnen plaatsen.

Draai eerst de bevestigingsbouten van de koel-
vloeistofuitgang op de cilinderkop vast en vervol-
gens de bout van de koelvloeistofbuis op het mo-
torblok.

Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbou-
wen.

Vul en ontlucht het koelsysteem (zie hoofdstuk
19, Vullen - ontluchten. 

11121R2

- de bout (5) van de olieretourleiding, evenals
de beugel (F),

- de slang (6) op de koelvloeistofbuis. Druk de
slang opzij,

- de bout (7) van de koelvloeistofbuis op het
motorblok.

11025R6

- de bevestigingsbout van het expansievat.
Druk deze opzij.
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KOELSYSTEEM
Koelventilateur 19

UITBOUWEN

Plaats de auto op een tweekoloms hefbrug en
maak de accukabels los.

Bouw uit:

- de koelradiateur (raadpleeg hoofdstuk 19,
Radiateur),

- de relais-afdekplaat(1),

- de afdekplaat (2) : de bouten (3),

10541R3

- de bouten (4) van de condensor

- de bouten (5) van de waterafscheider en de
aansluiting condensor/waterafscheider

10542R1

Druk het geheel condensor/waterafscheider
richting motor.

Maak de stekkers los van de koelventilateur.

Verwijder de moeren van de koelventilateur en
bouw deze uit.

INBOUWEN

Ga te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen.
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MOTOROPHANGING
Pendelophanging 19

AANTREKKOPPELS (daN.m)

11927R3
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UITLAAT
Overzicht van het uitlaatsysteem 19

OVERZICHT

97909R3

1 Oxydatiekatalysator
2 Expansiepot
3 Demper
ZC Doorsnijmarkering
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KOPPELING
Identifikatie 20

TYPE
A U T O

B54G

TYPE
M O T O R

VLIEGWIEL DRUKGROEP KOPPELINGSPLAAT

G8T
TURBO

228-6070 D = 228 mm
E = 8 mm

PRD2010PRD2009 PRD2011

MOTOR MET DEMPEND DUBBEL VLIEGWIEL

20-1



KOPPELING
Algemeen 20

DI2015

DI2016

1 Koppelingsplaat
2 Drukgroep
3 Dubbel vliegwiel
4 Dempende veren
A Bouten dubbel vliegwiel
B Bouten drukgroep

Het dempende dubbele vliegwiel bestaat uit twee
vliegwielen die met elkaar verbonden zijn door
middel van dempende veren (4). Het eerste vlieg-
wiel (gekoppeld aan de krukas) kan 80° draaien
ten opzichte van het tweede vliegwiel (gekoppeld
aan het koppelingsmechanisme).

Het vliegwiel kan niet worden gedemonteerd.

Dit systeem heeft dezelfde drukgroep en het-
zelfde druklager als het gebruikelijke koppelings-
systeem. 
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KOPPELING
Drukgroep - Koppelingsplaat 20

94346R DI2019

VERVANGEN

Voor het vervangen moet u de bak losmaken van de motor.

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot. 582 Blokkeersektor

UITBOUWEN

Breng de blokkeersektor Mot. 582 op zijn plaats.

Verwijder de bouten rondom de drukgroep en
bouw deze tezamen met de koppelingsplaat uit.

Controleer en vervang indien nodig de defekte
onderdelen.

INBOUWEN

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen beslist
in acht :

Maak de spiebanen van de koppelingsas goed
schoon en monteer het geheel ZONDER
SMEERMIDDEL.

Maak het drukvlak van het vliegwiel vetvrij.

Monteer de koppelingsplaat met de uitbouw (A)
naar het vliegwiel gekeerd
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KOPPELING
Drukgroep - Koppelingsplaat 20

95414S

CENTREREN

Gebruik bij dit motortype de plastic centreerhuls
die in de koppelingsset wordt meegeleverd.

Draai de drukgroepbouten gelijkmatig aan en zet
ze vervolgens vast met het voorgeschreven
koppel.

Verwijder de blokkeersektor Mot. 582.

Smeer wat MOLYKOTE BR2 vet op de geleidehuls
van het druklager en op de drukvlakjes van de
koppelingsvork.

Breng het druklager aan op de geleidehuls en
plaats de drukvlakjes van de koppelingsvork in de
uitsparingen van het druklager.
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KOPPELING
Vliegwiel 20

DI2016

VERVANGEN

Het vervangen vindt plaats nadat u de bak heeft losgemaakt van de motor en nadat u de koppeling heeft
uitgebouwd.

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

Mot. 582 Blokkeersektor

Vliegwielbouten 6

AANTREKKOPPELS (daN.m en graden)              

UITBOUWEN

Breng de blokkeersektor Mot. 582 aan.

Maak de vliegwielbouten los, deze mag u niet
opnieuw gebruiken.

Bouw het vliegwiel en de blokkeersektor Mot. 582
uit.

Het vliegwiel mag niet worden afgedraaid.

Een beschadigd vliegwiel dient u te vervangen.

INBOUWEN

Maak in de krukas de schroefdraad voor de
vliegwielbouten schoon met een droge doek.

Maak op de krukas het raakvlak voor het vliegwiel
vetvrij. 

Monteer het vliegwiel met Loctite AUTOFORM.

Smeer de nieuwe bouten in met Loctite
FRENETANCH en draai ze volledig vast met de
hand.

Breng de blokkeersektor Mot. 582 aan.

Zet de bouten vast met 6 daN.m.

Verwijder de blokkeersektor Mot. 582.
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HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Identificatie 21

DI2120R

De autotypen B54G hebben een versnellingsbak type PK1.

In het koppelingshuis zijn de volgende gegevens gegraveerd bij (1):

- bij (A) : het type bak,
- bij (B) : het homologatienummer,
- bij (C) : het Indicenummer van de bak,
- bij (D) : de fabriek,
- bij (E) : het fabrikagenummer.

N.B. : de gegevens  staan ook nog op een sticker (2) op de versnellingsbak.

21-1



HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Overbrengingsverhoudingen 21

PK1

Indice
Auto-
type

Pignon/
Kroonwiel

Snelheidsm
tandwiel

1e 2e 3e 4e 5e Achter-
uit

043 B54G 23/79 24/20 11/43 19/42 31/43 41/40 41/32 11/40
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HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
 Smeermiddelen 21

95321R2

DI0515

A minimum

B maxmum.

2. Raadpleeg S.M.  2579A als geen peilstok is
gemonteerd

INHOUDEN (l i ters)
Min. 2,3 l
Max. 2,8 l

OLIESOORT - VISCOSITEIT

TRANSELF TRX 75 W 80 W
Bestelnummer :

77 11 143 534
O N D E R H O U D

Raadpleeg het onderhoudsboekje van de auto.

Controleer het oliepeil met de peilstaaf (1).
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HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Producten 21

Systematisch te vervangen onderdelen

Type Verpakking Bestelnr. Te gebruiken voor :

MOLYKOTE BR2 Blik 1 kg 77 01 421 145

Koppelingsvork :
Draaipunt koppelingsvork
Geleidehuls druklager
Drukvlakjes
koppelingsvork

Vervang altijd na het uitbouwen ervan:
- de bouten van de linker motorsteun,
- de remklauwbouten.
- de pakking van het voorste uitlaatbuis/uitlaatspruitstuk
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HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Uitbouwen - Inbouwen 21

95902S

97357S

ONMISBAAR SPECIAAL GEREEDSCHAP

T . A v . 476 Kogeltrekker

ONMISBAAR MATERIAAL

Gereedschap Voorbeeld

Slagvork FACOM D 98

Motorsteun DESVIL DES 300-02

Orgaansteun DESVIL V 703 ST 01

AANTREKKOPPELS  (in daN.m)

Moer spoorstangkogel 4
Moer fuseekogel 6,5
Bouten flens aandrijfas 1
Bouten schokdemperpoot 25,5
Bouten bak aan motor 5
Moeren bak aan motor 5
Bouten van startmotor 5
Ovale moer linker motorsteun 6,5
Bouten motorsteun op versnellingsbak 6
Bouten reaktiestangetje 15
Remklauwbouten 3,5

UITBOUWEN

Plaats de auto op een tweekoloms hefbrug.

Maak de massakabel van de akku los.

Bouw uit :
- het luchtfilterhuis,
- de luchtfiltersteun.

Breng de auto iets omhoog.

Bouw uit:
- de voorwielen,
- de spatplaten in de voorste wielkuipen.

Breng de auto verder omhoog.

Bouw de beschermplaat onder de motor uit.

Tap de versnellingsbakolie af.

Bouw de linker voortrein uit.

Bescherm de tripodekoppeling met een doek.
Bouw de rechter voortrein uit.

LET OP : zorg dat de delen van de aandrijfas bij
het steunlager niet uit elkaar worden getrokken,
de aandrijfas heeft geen beveiliging hiervoor.
Bescherm de stofhoezen zorgvuldig.
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HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Uitbouwen - Inbouwen 21

Bouw uit:

- de bout van de voorste uitlaatbuis

- de bout van het reaktiestangetje(1).

- het opname element vliegwiel.

97340R3

Plaats een 100 mm blok tussen motor en
subframe,

Bouw uit:

- de snelheidsmeteraandrijving: bout (3),

- het opname element snelheid (4) voor de
variabele stuurbekrachtiging, indien
aanwezig

97360R2

10721-1R

- de beschermplaat van de koppeling: bout (5),

10723R

- de steun van de kabelbundel voorop de bak.
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HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Uitbouwen - Inbouwen 21

- de selekteurkabel van de bak,

93791-3S

10726-1R1

94996S

Laat de auto zakken en bouw uit.

- de twee steunen van de luchtfilterplaat (A),

- de achterste kabelsteun op de bak,

- de schakelkabel van de bak,

95243R1

Bouw uit :
- de koppelingswerkcilinder,

- de onderste bout van de startmotor,

- de stekker van de achteruitrijschakelaar.
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HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Uitbouwen - Inbouwen 21

Verwijder de bout (1) en bouw het expansievat
uit.

10726-1R

Ondersteun de motor nu iets met het motor-
steungereedschap.

97817S

10136R1

Verwijder de linker moer van het aandrijfgroep-
steunrubber.

97266S

Laat de aandrijfgroep zakken met de steun zodat
de as losgemaakt kan worden.

- de bovenste startmotorbouten (6),

- de bovenste bakbouten (7),
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HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Uitbouwen - Inbouwen 21

Breng de auto omhoog

Bouw het linker steunrubber uit: beves-
tigingsbouten in bak.

INBOUWEN - Bijzonderheden

Controleer of de centreerhulzen bak/motor
aanwezig zijn.

Vervang de pakking spruitstuk/voorste
uitlaatbuis.

Breng allereerst de conische bout aan van de het
linker steunrubber  voor de aandrijfgroep.

97230R

Breng de orgaansteun aan.

97520S

Verwijder de onderste bakbouten.
Maak de versnellingsbak vrij en bouw deze uit.

97230R2

Vervang de remklauwbouten en zet de nieuwe
vast met het voorgeschreven koppel.

Vul en ontlucht het remsysteem.
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AIRCONDITIONING
Algemeen 62

91096-3R1
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AIRCONDITIONING
Algemeen 62

A Interieur
B Motorruimte
C Buitenlucht
D Naar luchtmenghuis
E Schutbord
F Buitenlucht of kringlooplucht

Inhoud en produkten :

- Compressorolie 
ELF RIMA 100 : 135 cm3 ± 15

- Koelmiddel
FREON R12 : 1 100 g ± 50

1 Compressor

2 Condensor

3 Waterafscheider

4 Drievoudig drukcontact

5 Hogedruk wartel

6 Ontlastventiel

7 Verdamper

8 Lagedruk wartel

9 Kachelventilateur

10 Koelventilateur

11 Koelradiateur

12 Hogedruk vloeistof

13 Lagedruk damp

14 Hogedruk damp
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AIRCONDITIONING
Algemeen 62

95003-1R

1 Verwarmingsradiateur
2 Mengklepmotor links
3 Mengklepmotor rechts
4 Verdampersonde
5 Verdamper
6 Ventilateurmotor
7 Kringloopmotor
8 Buitentemperatuursensor
9 Inlaatluchtklep

10 Luchtverdeelklep
11 Opname element koelvl.temp. motor

A Ingaande buitenlucht
B Naar voorruit
C Naar dashboard
D Naar middenconsole achter
E Naar voetenruimte achter
F Naar voetenruimte voor

N.B.: op deze figuur ontbreken de motoren voor
het bedienen van de voorruitontwasemingklep en
de luchtverdeelklep 
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AIRCONDITIONING
Verdamper 62

UITBOUWEN

Plaats de auto op een hefbrug en maak de accuka-
bels los

tap het R134-circuit af met het vulstation.

Bouw uit:
- de plastic afdekking van het koelsysteem

- het luchtfilter,

- de luchtslangen (2) naar de tussenkoeler.

Maak de twee aircoleidingen (4) naar de condesor
los (bout 5).

PRD1204R

Verwijder op de versnellingsbak de beugel (3)
voor de onderste luchtslang.

Bouw uit:

- de twee olieleidingen van motor naar
tussenkoeler (twee beugels)

95123R2

Maak op de compressor de twee aircoleidingen
los, maak de houders op de rechter langsbalk  los
en druk de leidingen naar rechts.

Breng pluggen aan op de openeningen in de
leidingen, de condensor en de compressor.
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AIRCONDITIONING
Condensor 62

95093R2

Verwijder onder de radiateur de twee bouten (12)
van de stuurbekrachtigingsleiding. Druk deze
opzij, richting motorblok.

95096R3

Verwijder de twee onderste bouten (15) van de
radiateur.

Laat de auto zakken.

Verwijder de bout (13) van de condensor-
aansluiting

Maak de stekker los van de druksensor (6) en wip
de kabel los.

Verwijder de twee bovenste bouten (7) van de
beschermplaat van de waterafscheider.

Breng de auto omhoog.

Verwijder de onderste bout (8) van de
beschermplaat van de waterafscheider.

Verwijder de relais (9), de relaishouder (10) en
verwijder vervolgens de beschermplaat (11).

62-5



AIRCONDITIONING
Condensor 62

Verwijder de twee bouten (14) van de
waterafscheider.
Verwijder de twee bouten (16) aan de bovenzijde
van de radiateur.

Kantel de radiateur een klein stukje linksom (45
graden) , druk hem zover mogelijk richting motor
en zet hem daar vast.

Bewaar de vier bovenste en onderste vulstukjes
voor het plaatsen van de radiateur.

Verwijder:

- de vier bouten (17) van de water-afscheider.

Verwijder de condensor aan de bovenkant met de
waterafscheider.

PRN62-1

INBOUWEN

Smeer de afdichtringen en pakkingen met olie en
controleer ze.

Vervang de waterafscheider als het circuit langer
dan 10 minuten aan de buitenlucht heeft
blootgestaan.

Blaas het vuil van de koelradiateur, de
tussenkoeler en de condensor.

Breng de motorolie op peil.

BELANGRIJK : als de condensor is vervangen
moet u ongeveer 30 cm3 compressorolie  SP 10
bijvullen in de compressor.
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AIRCONDITIONING
Condensor 62

UITBOUWEN

Hiervoor moet eerst de condensor worden
uitgebouwd

PRC62.2

Maak de verbindingsslangen los tussen
condensor/waterafscheider.

Bij montage smeert u de schroefdraad met
compressor-olie en vervangt u de afdichtringen.
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AIRCONDITIONING
Elektrische bediening 62

Vervangen van de verdampersonde

(Typen zonder airbag)

Bouw het dashboardkastje uit.

Verwijder:

- de rubber dashboardmat,

- de afdekstrip,

- de borgsticker (geel vanaf de fabfiek, blauw
na werkplaats-interventie).

Bouw uit:

- het luik van de module: de vier schroeven (B)
(aantrekkoppel 0,5 daN.m).

95079S

(typen met airbag)

Uitsluitend uit te voeren door hiervoor opgeleid
personeel

BELANGRIJK: Het is niet toegestaan
werkzaamheden aan airbags of gordelspanners
uit te voeren in de buurt van een hittebron of
open vuur vanwege het ontploffingsgevaar.

Opmerking: bij deze typen kan met de XR25 de
rekeneenheid van airbag/gordelspanners worden
vergrendeld tijdens de werkzaamheden. Gebruik
hiervoor het commando G80* (ISO-schakelaar op
S8, code D49) .
Hierdoor worden alle ontstekingssignalen
onderbroken en gaan het airbag-lampje op het
dashboard en het signaalvlakje 14 links branden. 
Nieuwe rekeneenheden worden overigens in
deze vergrendelde toestand afgeleverd.

98659R
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AIRCONDITIONING
Elektrische bediening 62

INBOUWEN

Ga te werk in omgekeerde volgorde van
uitbouwen

98660R

- het kleine afdekplaatje (D),

- de airbag-module: vijf schroeven (C).

Maak de twee stekkers los van de ontstekers van
de passagierairbag.

Alle types

Maak de stekkers los van de verdampersonde.

Trek de sonde aan het plastic gedeelte vrij.

95205R2

BELANRIJK:  HOUD U ABSOLUUT STRIKT AAN DE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET
VERVANGEN/UITBOUWEN VAN DE AIRBAG, OM
EEN VERKEERDE WERKING EN EEN POTENTIEEL
GEVAAR VOOR DE INZITTENDE TE VERMIJDEN

LET OP:  

- Houd  u strikt aan het aantrekkoppel van  
0,5 daN.m voor de schroeven van de module.

Vervang de borgsticker door een nieuwe, blauwe
sticker (bestelnr. 77 01 204 944): Maak het
oppervlak sticker eerst schoon en vetvrij met
heptaan (bestelnummer 77 11 170 064). 

Controleer goed of u niets heet laten liggen
tussen de module en het luik van de airbag
(gereedschap, klemmen, schroeven...)

BELANGRIJK:

Na montage moet u:

- het systeem volledig controleren met de XR25,

- de rekeneenheid van de airbag ontgrendelen
met de XR25 en het commando G81*,

- controleren of het rode controlelampje van de
airbag na het aanzetten van het contact eerst
drie seconden brandt en vervolgens dooft.
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AIRCONDITIONING
Elektrische bediening 62

Opname element druk aircosysteem (411)

Voor het uitbouwen heeft u een ingekorte
steeksleutel 19 nodig.

Het drukcontact is via een wartel met SCRADER-
klep  aangesloten, zodat u het aircosysteem niet
hoeft af  te tappen voor het uitbouwen.

95093-1R
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