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Zijn de bevestigingsbouten
huis en stuurstoeten goed

ls het remvloeistoÍtankje tot
het juiste niveau gevutd ?van stuur-

vastgezet ?

/

Zijn de onttuchtingsnippets van
tandwietkasten en cen traa I

dif ferentieel open ?

Werkt de etectrbche
d€ lier goed ?

beveitiging van



.l . Docr het stuur heen en weer te laten bewegen en te kijken naar de be-
vestigingen van het stuurhuis en de beide stuurstoelen op het chassis,
kan men constateren of deze losgewerkt zijn.

2. Het remvloeistoftankje, waarin zich de renolievoorraa.cl voor het remsys-
teem bevi-ndt, dient te al-Ien tijde met remvloeistof (OX g) tot het voor-
gesehreven niveau i:e zijn gevuld.

3. Om overbelasïitg ,t.tt de lierinstallatie (ontzetten van het mechanisme;
breuk van de kabel) te verrnijden, is de electrische lierbeveiliging
aangebracht. Bij een be.Lasting van de 1ierkabel van ! 2r5 ton móet het
contact van de veiligheid de niotorcontactschakelaar kortsluiten, waar-
door de motor afslaat. De afstelling van de lierbeveiliging rnag niet
gewljzigd',rordeni men dient dus te l-etten op de zekering ván dá afstel--
bout. Ook het buiten bedrijf stellen van d.e beveiliging door een voor-
werp tussen de beide armen te plaatsen, kan grote són"4" veroorzaken enis dus absoluut verboden.

Tengevolge van de warmte-ontwikkeling kan de olie j-n de tandwielbakken
en wormkasten gaan schuj-men. Hierdoor ontstaat d.rukverhoging, waarbij
de kans bestaat dat de olie door de keerringen naar buitén íárdt ge-perst. Orn deze dnrkverhoging tegen te gaan heeft men ontruehtingsope-
ningen met -ventielen (nippels) aangebiaeht. I.e.a. maakt het nóod.àake_liik' de nippels vrij van vet en vrlil te houd.en en niet dicht te schil-
deren. Periodiek doorblazen (na dernontage) is dus voorgeschreven.
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DAF YA 126

is opstaprubber heel en Vast;
zijn portieren niet gescheurd en canvasriemen in ord.e izijn ruíten schoon, heel en scharnieren vasti
zijn portierafdichtstroken heel, verfloos en vast;
zijn stoelen niet gescheurd, eleden vast ingevet en rrerkt handle;
zijn de zittingen schooh en heelj
is de vrije slag koppelingspedaal mín 1 cml
is de vrÍJe slag rempedaal- 5 . i0 oirl
zijn de batterijen schoon, polen vaet en íngevetg
is het electrolyte niveau juist, dopgaatjes open en heel;
zitten batterijeh- êil poolklemmen vast;
is de accubak schoon en n'et vilt uitgeslagenl
is het deksel-slot in ordel
verken a1le instrumenten en geeft d.e benzineneter juist aan;
geeft de olledrukmeter juJ-st aan, zie DA,tr'boekl
Ís het dashbordrubber heel en vast;
zijn de raamicleramen op spanning;
is de vriJe slag van het stuur niet meer d.an 10 gradenl
Ís de hoed versnellingshand.Le heel;
is het stopcontact op het dashbord. schoon en de penvering goed;
is op de kni teller een roocl vlak en een streep;
zit de ruitenwissermoior vast en zijn de d"raden goed;
is de slag goed en wisserbladen in orde;
zit de pen benzinekraan vast;
is de cablne schoon;
werkt de binnenverlichting;
zlt de schakelaar vast;
zit de onder.watersysteemhandle geheel naar rechtsg
zitten d.e instructie platen vast en zijn ze schoon;
heeft het handgas 1 cn vrije s1ag9
is de brandblusser gewuld-, de nylonring aanwezig en d"e straal-pijp niet
beschad.igd of verstopt;
zit de voetrol vast;
zit de brand"blusser in de houd.erg
is de brandblushoud.er - aanr,sezig enrast en voorzien van open
rubberring en rubberklembeugel ;is de gasontsmettlngsbus aanwezig;
is de voorr*ielhandlepalverking en veêr goed;
is d.e ki-gasponp gangbaar en ingedrukt;
zijn d.e band.enponp en -ketting in orde;
pornpt de bandenpomp geen olie;
zijn er Q canvasriemen aanwezig en in ord.e;
is de wapenklem aanwezig en in ord.e;
is de motorkap niet gescheurd en zijn de haken in orde en ís de ont-
s torings "S !' links aantrrezigi
zit het DÁFernbleem vast en ie het in ord.e;
zijn de glijstrippen niet verbogen en zijn ze Íngevet;
is de stang motorlcap recht en in ligplaatsl
is de radiateurÈop heel en is de ketting vast;
is de afd.ichtri,ng aanwezig en niet gescheurd.;
is antivries aanwezigl
is d.e koelvloeistof schoon ên op peil;
zÍjn 1amell-en van radiateur open en schoon;
ls het remoliereservolr vol tot J cm onder de rand lis het gaatje in het deksel open en ketting vast;
is de leid.ing lekvrij en niet geknikt;
is de ki-gasreservoir schoon en ingevet; en gaatje in deksel open,
is de stroomspanning regelaar verzegeld.;
is de luchtfilter olie schoonl
is de luchtfilterslang heel en zijn de klemmen vast;
is de smeernippel ventil-atoï vervangen d.oor plugl
ziJn de v saaren niet gerafeld er op juiste spanning, zie nAFboek;is de hand.bed.ienÍng benzinepomp i.n orde;
is de benzineleiding lekvrij;
is de olievuld.op rood en pakking en ketting aarnvezig;
zit de dynamokabel vast;
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zijn a1le boutjes in verdeelkap en kabels vastg
zijndesla,'Sennieteesc},eurdendeklemmenvasten]ekkenzenietl
lekt de oliefilter niet i -
zijn d.e zekeringscontacten schoon en ellen aanvezrgi
loopt de rnotor loed etationair en op lJO .om'tfmltl^,^-,
is àe notorolie op peil; (controferen bij.varrne motor/
is brandstoffilte-r icfroán (handel voorzichtig) i
zittendestootrubbersopootorkapvastenheell
a1le scharnier-, glijpunten en oliekanemering;
zijndebevestigÍngsboutenvancabineenchassisva'st1
is de wagen vooiriàr, van opschrift "dit voertuig kost f""""'t (')
zijn de iubberhoezen stoplichtschakelaar geplaatstg
zijn de rubberhoezen tussen assen heel en geplaatstl
is de uitlaatdenper treer en lekken de flenzen niett en oasea strip ge-
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plaatst I
79. ":.3t ae uitl"aatpijpen heel en vastl
Bb. zilten d.e kruiskoppelingsbouten vastl
81. zÍJn de ontluchtingsventielen schoon; (l)
82. ziJn d.e tandwj-e1 en verdeelbakkeerringen lekvrijt
81, ziJn de niveaux van alle ba"kken in ordeg
g4. is olie aanwezig in rernbekrachtlger i níe (smeerkaart)
Bj. zijn de hand.renfabele schoon en ingevet en beide trekveren aanwezlgi

86. zÍt ]aadbak oP chassis vastl
8?. zijn de rubberdoppen ên ankárptaten schoon, heel en geplaatetl
88, ziJn de torsiearmhulpveren niet geocheurdg

89. lekken de remleid,ingen niet bij áansluitingen en aan hoofd'rerncyllnder'
rembekrachtiger, ""ád.",,kverdeler 

en wielremcylinder;
90. zijn vu1-, ttineao, en aftappluggen rood;
91. is de rubberhoes startmotor aanvezig;
92. lekken koelwateraftapkraantjes nietl
9t. komt er olie uit het gat in het vliegvielhuisl
94. zijn aan renleiding 1róo" links en rechts de trekveren aanrezig en in or

95'zijndelaadbakplanken'enpennenenkettingenaanvezigenhee};
te. ziin de laaàbakplanken aarmezig en ín ordel
97. z:.t ae voorste laadbakvloerplaat vastS
ià. zljn de krptoogeinden ingevet en niet verbogen;

99. ziJn d.e -roó"-, achter- en laadbakzeilen niet gescheurd;
1óó. ziin d,e touwen op juiste lengto en uiteinde afgeverkt;
101. zijn de zeilen cárrect aangebracht volgens DAFboekl

102. zitten tle bevestigingsbouten op loopplaat vast;
1Or, zijn de vlaggehouders aarrwezig en vast;
104. zijn de riemen pioniergereeêsóhap aanwezigl (f")
105. zijn de benzineblikdeksels verzegeldt('/ !. , / \
iOA, zijn de benzinebllkken met de boden naar buiten geplaatstl(',1
roz. is de paltrekhaakrrrerking goed en de veeÏÊtpanning ln orde;
108, is de trekhaak binnenzijde blank en ingevetg
l0g.zijnd.ebandenopopanningenventieldoppenaanwezigl
110. zitten er geen sàherpe voor$Iêrpen in de banden;
111. ziJn d.e banden niet versletenl
112. zijn de vieldopnoeren btank en draadeinden 1ícht ingevetl
11r. zíin 2 hangsloten aan'wezig en werking in ordet (' )

11a. zii ae tankzeef vast en sit de dop vast aan ketting;
115. zitten de spiegelsteunen vastl
115. zijn de reflectoren en glazen schoon en heelt
117. is het chaesisnunmer wit en onlijnd'1
118, zijn er geen ten onrechte geverfáe handles, knoppenr-peda1en, stangen'
119. zijn d.e vetnippels blank en voorzien varl "áa" oi"*d'ingl (net penseel)

120. is de lak niet behandeld net kero of olie;
121. zijn de spatschermen niet gedeukt of gescheurd;
1ZZ, is contlensgat van parkeerlámpen + veràuidteringsla,rnp naar onderziJde

gericht;
121. áijn de }aadklephoeken niet gescheurd;
1P4. is de sluiting laa6k1ep of táttingen in orcle (goed gebogen) en voorzir

van hoezeng
125. is bij a]le scha,rnier-, Slijpgnten enz. oliekansmering vold'oende;
t aí -: i- +^,^Á1"^rrco] o an nn'l I an inr"cVet:
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127, aanduiding: aanïêzig van: (.)

aa bandenspanning
b. 6 volt achter
c. ond.erdeel rroor en achter
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div, enbleem voox en achter
Ned.vlag 2x (afgedekt net vernis)
brugolassificatie
J vlakken net schoolbordenverf
indien aanwezig aanduidÍng:"gevu1d. net
m&x. snelheid. 60 trnl
het gereeclschap licht ingevet en werking in ordel

iepellstok nodificatÍe TB VTf 017 /Ol
jn de voertuÍgbeschet-den netjes en bijgehoudent (.)
anden a1le lanpen;
eft blauve controlelamp Juist a.anl
het pioniergereedschaphoutwerk blank en behandeld net 1ijnolÍe1

jn er lekkages van o1ie, benzine en vater;
het ind.ien aanwezig, pÍoniersgereedschap op juíste 1llaatst (.)jn de benzine tanks vo1 I
het voertuig correct geplaatst op de aangegeven parkeerruimte;

O,pnerking: De net (. ) gemerkte punten zÍjn geen technische
onvolkomenheden, Deze punten zijn genoteerà uit
praktische overveging.

Betreft: DAF lA 126 ZAV.
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Controle op versterkt chassis v.w.b, scheurtjes;
zijn de zitkussens in het ziekencornpartinent ingevolge TB (MO) VTII 009/0
gemod.if iceerd g

zijn de brandblussers ingevolge TB VTtJ 006/O aangebracht
(1x cabine 1x achtertrand).


