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STARTSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING

De Taunus Cortina-modellen zijn, afhankelijk van de uitvoering en het land van bestemming, uitgerust met hetzij een
startmotor waarvan het rondsel door massatraagheid ( inertie) wordt bewogen, hetzij een startmotor met schuifbaar rondsel.
De startmotoren zijn van conventioneel ontwerp en kunnen op de gebruikelijke wijze worden gerepareerd resp. gerevideerd.

Inertie-startmotoren worden gebruikt in combinatie met een afzonderlijke solenoide, die aan het binnenscherm is gemon-
teerd. Startmotoren met schuifbaar rondsel hebben een op het startmotorhuis gemonteerde solenoide. Beide solenoide-
typen kunnen niet worden gedemonteerd en moeten bij een defect in hun geheel worden vervangen. Alle startmotoren
hebben een rondsel dat tijdens het starten in de starterkrans aan de buitenomtrek van het vliegwiel grijpt.
Opgemerkt dient te worden dat er tussen inertie-startmotoren en startmotoren met schuifbaar rondsel een verschil in
vertanding van rondsel en starterkrans bestaat. Let er daarom altijd op dat de juiste onderdelen worden gemonteerd.

Als een wagen van Britse makelij is uitgerust met een inertie-startmotor is deze van het type Lucas M35J. Als deze wagens
zijn uitgerust met een startmotor met schuifbaar rondsel, is het type Lucas M35J standaard gemonteerd, of de 5M90.

Wagens van Duitse makelij zijn alle uitgerust met startmotoren met schuifbaar rondsel van het merk Bosch. Afhankelijk
van motor en versnellingsbak zijn Bosch-startmotoren van 0,7, 0,8, 1,0 of 1,1 pk gemonteerd.

CT/26/66

Fig. 1
A. Lucas M35J inertie-startmotor

	

B. Lucas M35J en 5M90 startmotor met schuifbaar rondsel
C. Bosch 0,7 en 0,8 pk startmotor

	

D. Bosch 1,0 en 1,1 pk startmotor
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STARTSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

LUCAS M35J ( Inertie-type)

De M35J-startmotor is een 4-polige serie motor met vier koolborstels. De startmotor is met twee (of drie) bouten op het
koppel ingshuis gemonteerd.

De axiale collector is tegen het uiteinde van het anker aangebracht en vormt daarmee één geheel.

Het borstelmechanisme is! volledige geisoleerd en bestaat uit wigvormige borstels die door schroefveren worden aangedrukt
en in een plastic borstelhouder zijn geplaatst; deze laatste is met klinknagels op het collectorschild gemonteerd. De
borstels zijn voorzien van een spiebaan om ze goed op hun plaats te houden en de veren worden door de borstelhouder
opgesloten.

De continu veldwikkeling bevat geen verbindingslassen. Eén uiteinde is met de massa van het startmotorhuis verbonden
d.m.v. een klinknagel, terwijl het andere uiteinde met twee van de vier borstels is verbonden. Het overblijvende paar
borstels is met de hoofdvoedingsaansluiting verbonden.

Het startmotorhuis is voorzien van twee demontabele schilden. De bevestigingsschroeven van het collectorschild zijn in
het huis zelf geschroefd, terwijl de schroeven van het rondselschild in schroefgaten in de poolschoenen zijn gemonteerd.
De borstels zijn bereikbaar na het verwijderen van het collectorschild.

Het rondsel, dat over een bus met grove schroefdraad (en inwendige spiebanen) beweegt en de sterke demperveer worden
door een borgveer op de ankeras opgesloten.

11

F126163

Fig.

	

2

1. Koolborstels
2. Borstelhouder
3. Collectorschild
4. Drukring
5. Collector
6. Anker
7. Huis

8. Bevestigingsschroef van poolschoen
9. Pool schoen

10. Veldwikkeling
11. Rondse l sc h i l d
12. Bevestigingsschroeven van

rondselschild
13. Borgveer

14. Veerschotel
15. Demperveer
16. Drukring
17. Schroefvormig vertande rondselbus
18. Drukveer
19. Rondsel
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STARTSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

Lucas M35J en 5M90-startmotoren met schuifbaar rondsel

Deze startmotoren zijn 4-polige seriemotoren met vier koolborstels. Het rondsel wordt verschoven m. b. v. een solenoide
en een rollenkoppeling, fig. 3.
De 5M90 is een uitvoering voor zware doeleinden van de M35J. De reparatiemethoden zijn voor beide gelijk.
De axiale collector is tegen het uiteinde van het anker aangebracht en vormt daarmee één geheel. Het borstelmechanisme
is volledig geisoleerd en bestaat uit wigvormige borstels die door schroefveren worden aangedrukt en in een plastic
borstelhouder zijn geplaatst;'deze laatste is met klinknagels op het collectorschild gemonteerd. De borstels zijn voorzien
van een spiebaan om ze 'goed op hun plaats te houden en de veren worden door de borstelhouder opgesloten.
De continu veldwikkeling bevat geen verbindingslassen. Eén uiteinde is op de massa van het startmotorhuis aangesloten
d.m.v. een soldeerverbinding, terwijl het andere uiteinde met twee borstels is verbonden.
Het startmotorhuis is voorzien van een demontabel collectorschild en een-rondselhuis. De bevestigingsschroeven van het
collectorschild zijn in het huis zelf geschroefd, terwijl de schroeven van het rondselhuis in schroefgaten in de pool-
schoenen zijn gemonteerd. De borstels zijn bereikbaar na het verwijderen van het collectorschild.
De axiale speling van de ankeras wordt aan het collectoreinde met vulringen afgesteld; deze vulringen worden door een
splitpen goor de ankeras opgesloten.
De stand van de vorkhefboom in het rondselhuis is afgesteld in de fabriek en kan niet worden gewijzigd. Hiermee is voor-
komen dat afstelling van de hefboom nodig is voor de juiste werking van de solenoide. De hefboom scharniert om een
niet nastelbare scharnierpen die in het rondselhuis wordt opgesloten d.m.v. een speciale borgveer en een groef in de pen.

B/26/2

Fig. 3•

1. Aansluitmoeren en ringen
2. Collectorschild
3. Borstelhouder
4. Borstelveren
5. Koolborstels
6. Solenoide-aansluiting
7. Solenoide
8. Terugdrukveer
9. Vorkhefboom

10. Poolschoenschroef
11. Poolschoen
12. Veldwikkelingen

13. Massa-aansluiting van veldwikkeling
14. Rubber hoes
15. Aanslagrubber
16. Rubber stofkap
17. Scharnierpen
18. Borgveer
19. Bevestigingsschroeven van rondselhuis
20. Lagerbus
21. Rondselhuis
22. Demperveer
23. Kraag voor demperveer
24. Rondselmechanisme

25. Huis
26. Anker
27. Drukring
28. Bevestigingsschroeven van

collectorschild (2)
29. Lagerbus

(2) 30. Drukring
31. Vulringen
32. Spl i tpen
33. Stofkap
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STARTSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

BOSCH - alle modellen (met schuifbaar rondsel)

De Bosch-startmotoren zijn 4-polige seriemotoren met vier koolborstels en hebben een aangebouwde solenoide en een
rollenkoppel ing.

De radiale collector is tegen het uiteinde van het anker aangebracht en vormt daarmee één geheel.

Het borstelmechanisme heeft twee volledig geisoleerde positieve koolborstels en twee borstels die direct zijn aangesloten
op massa van de metalen borstelplaat, gemonteerd in de lagerkap aan collectorzijde. De koolborstels worden aangedrukt
door platte spiraalveren die op de borstelplaat zijn aangebracht.

De hoofd-voedingsaansluiting is via een gesplitste veldwikkeling met twee tegenover elkaar gelegen koolborstels ver-
bonden.

In het startmotorhuis zijn de vier poolschoenen en de veldwikkelingen ondergebracht. De lagerkappen aan rondsel- en
collectorzijde zijn d.m.v. doorgaande lange bouten of tapeinden, moeren en ringen op het startmotorhuis bevestigd.

De axiale speling van de ankeras wordt aan het collectoreinde met vulringen afgesteld; deze vulringen worden door een
borgveer op de ankeras opgesloten.

Het rondsel wordt door een solenoide bediend die met schroeven op de lagerkap aan de rondselzijde is gemonteerd.
Tijdens het starten brengt een vorkhefboom de beweging van de solenoide over op het rondsel. De stand van de vorkhefboom
is in de fabriek afgesteld en vereist geen nastelling. De scharnierpen bestaat uit een schroef met een moer.

Fig. 4
1. Solenoidehuis
2. Pakking
3. Solenoidecontacten en deksel
4. Aansluitingen (hoofd)
5. Opsluitschroef
6. Deksel
7. Pakking
8. Borgveer
9. Vulringen

10. Lagerbus

11. Lagerkap aan collectorzijde
12. Borstelhouder
13. Startmotorhuis
14. Lagerkap aan rondselzijde
15. Bevestigingsschroef van solenoide
16. Lagerbus
17. Schamierpen
18. Vorkhefboom
19. Lange bout
20. Borstelveer

21. Koolborstel
22. Vulringen
23. Anker
24. Vulringen
25. Rondsel en rollenkoppeling
26. Lagerbus
27. Drukring
28. Borgveer
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STARTSYSTEEM

WERKING

INERTIE-STARTMOTOR

Bij het omdraaien van de sleutel in het contactslot, ' B ' in fig. 5, wordt stroom toegevoerd naar aansluiting ' L ' , die de
solenoide bekrachtigt en de hoofdcontacten 'C' sluit. Hierdoor kan de accustroom rechtstreeks naar de startmotor 'G'
vloeien. De stroom wordt toegevoerd via de hoofdaansluiting 'E' en loopt vervolgens via de ankerwikkelingen en de
borstels naar de veldwikkelingen. Door het magnetisch veld dat in de beide wikkelingen wordt opgewekt, gaat de
startmotor draaien. De veldwikkelingen, die op de massa zijn aangesloten, sluiten het circuit.

0

F/26/67

•

	

•

	

•

0
0

D

Fig. 5

A - Accu

	

E - Hoofdaansluiting van startmotor

	

J - Stroomverdeler
B - Contactslot

	

F - Veldwikkeling

	

K - Bobine
C - Hoofdcontacten van solenoide

	

G- Startmotor

	

L - Aansluiting van contactslot
D - Solenoide

	

H - Anker

	

M - Voorschakelweerstand

Door de versnelling van de ankeras zal het rondsel zich over de schroefvormig vertande bus verplaatsen en in aangrijping
komen met de starterkrans. Zodra de motor aanslaat, draait het vliegwiel sneller dan de startmotor. Hierdoor schroeft
het rondsel terug en wordt de verbinding met de starterkrans verbroken. De veer met dikke windingen dempt de schok bij
het ontkoppelen van het rondsel en de kleine drukveer voorkomt dat het rondsel bij lopende motor door de trillingen gaat
'kruipen' en in aangrijping komt met de starterkrans.
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STARTSYSTEEM

WERKING (vervolg)

STARTMOTOR MET SCHUIFBAAR RONDSEL (Bosch afgebeeld)

Bij startmotoren met schuifbaar rondsel zorgt de solenoide ervoor dat de ankeras pas gaat draaien zodra het rondsel volledig
met de starterkrans in aangrijping is.

Fig. 6 toont het startcircuit op het moment dat de contactsleutel in de startstand is gedraaid.

De solenoide heeft twee spoelen: een aantrekspoel 'L' die het rondsel in de starterkrans schuift en een grendelspoel 'K' die
ervoor zorgt dat het rondsel tijdens het starten in aangrijping blijft met de starterkrans. De grendelspoel heeft een hoge weer-
stand en is rechtstreeks d.m.v. het solenoidehuis met de massa verbonden; de aantrekspoel daarentegen heeft een lage
weerstand en is via de startmotor op de massa aangesloten.

W

O O 0O
0

e

O

F/26/68

Fig. 6 (vier-borstel startmotor)

A - Accu

	

F - Plus-aansluiting van startmotor L - Aantrekspoel
B - Contactslot

	

G- Veldwikkeling

	

M-'Stroomverdeler
C - Hoofdcontacten van solenoide

	

H - Startmotor

	

N- Bobine
D - Voedingsaansluiting van bobine

	

J - Anker

	

P - Aansluiting van contactslot
E - Solenoide

	

K - Grendelspoel

	

Q- Voorschakelweerstand

Wanneer het contactslot zich in de startstand bevindt, worden de beide solenoide-spoelen 'K' en 'L' bekrachtigd. Door
het gecombineerde magnetische veld van de beide spoelen wordt de solenoidekern naar het midden van de spoelen
getrokken, waar het veld het sterkst is.

Hierdoor schuift het rondsel in de starterkrans en worden gelijktijdig de hoofdcontacten 'C' overbrugd. Zodra dit heeft
plaatsgevonden, is de spanning aan beide zijden van de aantrekspoel weer gelijk en vloeit er geen stroom meer door de
spoel. Er' vloeit nog wel stroom door de grendelspoel en het daardoor veroorzaakte magnetische veld is voldoende om het
rondsel in de vertanding van de starterkrans te houden.

	

.

Door de overbrugging van de hoofdcontacten vloeit er rechtstreeks stroom naar de startmotor; de stroom loopt daarbij via de
veldwikkeling en de borstels naar de ankerwikkel ing. De resterende twee borstels, die aan de massa liggen, sluiten het
circuit. Door het magnetisch, veld dat in de veld- en ankerwikkelingen wordt opgewekt, gaat de startmotor draaien.

Via de solenoide-aansluiting 'D' vloeit stroom naar de bobine 'N', zodat de voorschakelweerstand 'Q' wordt kortgesloten.

Zodra de contactsleutel wordt losgelaten, valt het magnetisch veld van de grendelspoel weg en keert de veerbelaste
solenoidekern terug in de ruststand; hierdoor wordt het rondsel ontkoppeld en valt tegelijkertijd de stroomtoevoer naar de
startmotor weg. Tevens wordt de stroomtoevoer vanaf 'D' naar de bobine onderbroken en vanaf dat moment vindt de
voeding van de ontsteking plaats via het contactslot 'B' en de voorschakelweerstand 'Q' (normaal bedrijf).
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STARTSYSTEEM

STORINGSDIAGNOSETABEL - STARTMOTOR

Storing Mogelijke oorzaken Verhelpen

Ankeras draait niet of draait te langzaam
wanneer de startmotor wordt ingeschakeld

Accu ontladen

Accuklemmen los of geoxydeerd.
Slecht massacontact

Startmotoraansluitingen of borstels
maken massa

Borstels raken de collector niet,
klemmen in hun geleiders, zijn
versleten, gebroken, vet of vuil

Lagers versleten

Collector versleten

Solenoideschakelaar defect

Te veel spanningsverlies in kabels,
kabels defect, kabelaansluitingen
los

Accu Iaden en controleren

Accuklemmen vastzetten. Klemmen
reinigen en met zuurbestendig vet
insmeren

Oorzaak van kortsluiting wegnemen

Borstels controleren, reinigen of ver-
vangen. Borstelgeleiders controleren

Lagers controleren en zonodig
vervangen

Collector op draaibank afdraaien.
Isolatie tussen lamellen niet inzagen

Solenoideschakelaar vervangen

Startmotorkabels en aansluitingen
controleren

Ankeras draait, maar het rondsel
grijpt niet in de starterkrans

Rondselmechanisme vuil

Rondsel of starterkrans beschadigd

Rondselmechanisme reinigen

Beschadigingen wegvijlen

Ankeras draait tot het rondsel in de
starterkrans grijpt, maar komt daarna
tot stilstand

Accu onvoldoende geladen

Onvoldoende druk op borstels

Zwakke borstelveren

Solenoideschakelaar defect

Te veel spanningsverlies in kabels

Accu laden

Controleer de borstels
(reinigen of vervangen)

Borstelveren vervangen

Solenoideschakelaar vervangen

Startmotorkabels en aansluitingen
controleren

Startmotor blijft werken nadat
contactsleutel is losgelaten

Contactslot schakelt niet uit.
Solenoideschakelaar blijft hangen

Maak de startmotorkabel onmiddellijk
bij de accu of de startmotor los en-
vervang de solenoideschakelaar of
het startslot

Rondsel komt niet vrij na het starten
van de motor

Rondsel of starterkrans vuil of defect

Terugtrekveer zwak of gebroken

Bramen zorgvuldig verwijderen.
Onderdelen reinigen

Terugtrekveer vervangen

September 1976

	

TAUNUS VANAF ' 76/CORTINA VANAF '77: HOOFDSTUK 26-8

ww
w.

fo
rd

ta
un

us
.n

l



STARTSYSTEEM

SPECIAAL GEREEDSCHAP - IDENTIFICATIE

Engelse oorsprong Europese oorsprong Duitse . 00rsprong Gereedschapbenaming

- Poolschoenschroevedraaier

CP-9504

^_^ Poolschoenklem

CP-9509

CT/26/54
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•

	

Zie ook*

STARTSYSTEEM
a)
N

c
.

a)>a

	

a)
L

urn
.t

co D

c^.- .-
....^c

L

L3

>

L

°c
w

a

_
.-

.a
a

U

a
c
L

U

]

D

H

a
c
a0

26 111

	

Startsysteem - testen
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Startmotor - uitbouwen en
inbouwen

26 204 8 Startmotor - reviseren

26 234 4 Rondselmechanisme -
verwijderen en monteren

26 274 4 Koolborstels -
verwijderen en monteren
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Startsolenoide - verwijderen
en monteren (inertie-
startmotoren)
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gebouwd - startmotor met
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* N. B.: Ook van toepassing op sommige uitvoeringen van onderstaande model lenseries
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STARTSYSTEEM

26 1.11 STARTMOTOR EN STARTCIRCUIT TESTEN

Controleer of de accu in goede conditie verkeert (volledig
geladen - soortelijk gewicht van accuzuur tussen 1,270
en 1,290). VERVANG DE ACCU ZONODIG DOOR EEN
EXEMPLAAR DAT VOLLEDIG l^ GELADEN EN IN
GOEDE CONDITIE VERKEERT.

Test 1. Startsolenoide controleren

A. Maak de massakabel van de accu los. Verwijder de
beide kabels van de solenoide ('A' in fig. 7).
Controleer de solenoidespoelen op onderbroken wikke-
lingen door een testlampje (1-3 watt) met een 12 V-
accu tussen de lipaansluiting en het solenoidehuis
aan te sluiten. Het lampje moet branden.

B. Laat de beide solenoidekabels losgekoppeld en maak
een nieuw testcircuit (fig. 8), ditmaal met een 18-21
watt lampje, tussen de hoofdaansluitingen van de
solenoide. Bekrachtig de solenoide door de 12 V-accu
tussen de lipaansluiting en een goed massapunt op het
solenoidehuis te schakelen. De solenoide moet hoor-
baar werken en het testlampje moet helder branden,
hetgeen aangeeft dat de solenoidecontacten zijn
gesloten.

Fig. 7 Testen van solenoidespoelen
A - Hoofdaansluitingen
B - Lipaansluiting

Fig. 8 Solenoidewerking controleren

Test 2. Spanning op accupolen controleren (belast)

Sluit een voltmeter direct aan tussen de accupolen (fig. 9).

Laat de startmotor bij uitgeschakelde ontsteking draaien;
maak hiertoe de plus-draad van de bobine los.
De spanning die op de voltmeter wordt afgelezen, moet
minstens 10,5 volt zijn.

Fig. 9 Spanning op accupolen controleren (belast)

September 1976

	

TAUNUS VANAF ' 76/CORTINA VANAF '77: HOOFDSTUK 26-10

ww
w.

fo
rd

ta
un

us
.n

l



STARTSYSTEEM

Test 3. Spanning op hoofdaansluiting van startmotor
controleren (belast)

Sluit een voltmeter aan tussen de hoofdaansluiting van de
startmotor en het startmotorhuis, fig. 10.

Laat de startmotor bij losgekoppelde bobine draaien.
De spanning die wordt afgelezen mag niet meer dan
0,5 volt lager zijn dan de spanning die bij de accu werd
gemeten. INDIEN HET SPANNINGSVERLIES GROTER IS,
MOET HET CIRCUIT TUSSEN DE ACCU EN DE START-
MOTORAANSLUITING WORDEN GECONTROLEERD.

Fig. 10 A - Inertie-startmotor
B - Startmotor met schuifbaar rondsel

Test 4. Spanningsverlies in voedingsgedeelte van start-
circuit meten (belast)

Sluit een voltmeter aan tussen de plus-pool van de accu
en de hoofdvoedingsaansluiting van de startmotor, fig. 11.

Schakel de startmotor bij losgekoppelde bobine gedurende
2 of 3 seconden in en lees de voltmeter af. Deze geeft
eerst de accuspanning aan en tijdens het inschakelen van
de startmotor moet de naald terugvallen naar een waarde
beneden 0,5 volt. EEN HOGERE AFLEZING DUIDT OP
EEN GROTE WEERSTAND IN HET VOEDINGSCIRCUIT;
GA IN DAT GEVAL VERDER MET TEST 5. WANNEER
DE AFGELEZEN SPANNING KLEINER IS DAN 0,5 VOLT
KUNT U DOORGAAN MET TEST 6.

Fig. 11 Spanningsverlies in het voedingsgedeelte van
het stártcircuit meten

Test 5. Spanningsverlies in solenoideschakelaar meten

Sluit een voltmeter aan tussen de twee hoofdaansluitingen
(tapeinden), fig. 12.

Schakel de startmotor bij losgekoppelde bobine gedurende
2 of 3 seconden in en lees de voltmeter af.

Deze geeft eerst de accuspanning aan en tijdens het in-
schakelen van de startmotor moet de naald terugvallen
naar een waarde beneden 0,5 volt, fig. 9.
WANNEER DIT NIET HET GEVAL IS, MOET WORDEN
GECONTROLEERD OF DE SCHAKELCONTACTEN OF
-AANSLUITINGEN DEFECT ZIJN; INDIEN DE AFGELE-
ZEN SPANNING MINDER DAN 0,5 VOLT BEDRAAGT,
MOET DE HOGE WEERSTAND IN EEN LOSSE OF
GECORRODEERDE AANSLUITING WORDEN GEZOCHT.

Fig. 12 Spanningsverlies in solenoideschakelaar meten
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STARTSYSTEEM

Test 6. Spanningsverlies in het massagedeelte van het
startcircuit meten (belast)

Sluit een voltmeter aan tussen de negatieve (massa) pool
van de accu en het startmotorhuis, fig. 13.

Schakel de startmotor bij losgekoppelde bobine gedurende
2 of 3 seconden in. WANNEER DE AFGELEZEN SPANNING
MINDER DAN 0,4 VOLT BEDRAAGT, IS HET MASSAGE-
GEDEELTE VAN HET STARTCIRCUIT IN ORDE. EEN AF-
LEZING VAN 0,5 VOLT OF MEER DUIDT OP EEN HOGE
WEERSTAND ERGENS IN HET MASSAGEDEELTE VAN
HET CIRCUIT.

Fig. 13 Spanningsverlies in massagedeelte van start-
circuit meten

Test 7. Massaverbinding van accu controleren

Een hoge gemeten spanning in test 6 kan te wijten zijn aan
een vuile of losse aansluiting van de accumassakabel op
de accu of op de plaatsen waar de kabel aan de carrosserie
en het koppelingshuis is bevestigd.
(a) Controleer of alle aansluitingen schoon zijn en stevig
vastzitten; let daarbij vooral op het aansluitpunt op de
carrosserie dat vrij van lak en vet moet zijn. Reinig de
aansluitingen en/of trek ze na en voer nogmaals test 6 uit.

Wanneer alle tests bevredigende resultaten opléveren en
de storing nog steeds wordt waargenomen, moet de start-
motor worden vervangen.

26 204 STARTMOTOR UIT- EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

Fig. 14 Elektrische aansluitingen bij startmotoren met
schuifbaar rondsel
A - Hoofdvoedingskabel
B - Dunne kabels

1'

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen en
maak de accu-aansluitingen los.

2. Maak via de onderzijde van het voertuig de hoofd-
voedingskabel van de startmotor los.

Maak bij startmotoren met schuifbaar rondsel tevens
beide dunne draden los van de solenoide-aansluiting,
fig. 14.

3. Verwijder de bevestigingsbouten van de startmotor en
neem deze laatste van het koppelingshuis.

Inbouwen

4. Centreer de startmotor op het koppelingshuis en zet
deze vast met de bevestigingsbouten, fig. 15.

5. Sluit de hoofdvoedingskabel en, indien van toepassing,
beide dunne draden aan.

Fig. 15 Startmotor verwijderen bij 'V ' -motoren
6. Sluit de accu aan en controleer of de startmotor goed

	

A - Twee startmotorbevestigingsbouten
werkt. Verwijder de dekens en sluit de motorkap.

	

B - Sleutel
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STARTSYSTEEM

.26 204 8 STARTMOTOR - REVISEREN
(startmotor uitgebouwd)

Type: Lucas M35J inertie-startmotor

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Klem de startmotor in een bankschroef die is voorzien
van zachte beschermplaten. Verwijder de twee schroe-
ven waarmee het rondselschild op het huis is bevestigd,
fig. 16, Schuif het anker met het rondselschild en het
rondselmechanisme uit het huis.

Fig. 16 A - Bevestigingsschroeven
B - Schroevedraaier

2. Verwijder het plastic deksel van het uiteinde van de
ankeras, verwijder de vier bevestigingsschroeven van
het collectorschild en tik het schild voorzichtig uit
het huis. Kantel het schild om de twee koolborstels van
de veldwikkeling te kunnen bereiken, maak de aan-
sluiting van de beide borstels los en verwijder het
schild, fig. 17.

N. B.: Let erop dat de pakking van het collectorschild
niet wordt beschadigd tijdens het verwijderen van
het schild.

Fig. 17 Collectorschild kantelen om beide borstels van
veldwikkeling te kunnen bereiken
A - Twee borstels van veldwikkeling

3. Verwijder de moer, de ring en de isolator van het aan-
sluittapeind, fig. 18. Druk het tapeind en de tweede
isolator door het collectorschild, maak de twee op het
tapeind aangesloten borstels los van de borstelhouder
en verwijder het tapeind compleet met de borstels.

Fig. 18 A - Isolator
B - Tapeind
C - Borstels
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STARTSYSTEEM

26 204 8 (vervolg)

4. Boor de twee klinknagels uit waarmee de koolborstel-
houder op het collectorschild is bevestigd en verwijder
de borstelhouder en de pakking.

CT j26'/4
Fig. 19 A - Borstelhouder

B - Borstelveren
C - Isolatiepakking
D - Collectorschild

5. Plaats een passend hulpstuk onder de spil van een pers,
fig. 20, en druk daarmee de rondselveer in tot de
borgveer 'C' kan worden verwijderd. Verwijder het
rondselmechanisme vervolgens van de ankeras.

6e Verwijder het rondselschild van de ankeras.

7. Controleer de gedemonteerde onderdelen van de start-
motor op slijtage of beschadiging en vervang ze
zonodig.

A. Borstelmechanisme

Controleer of de borstels niet in hun geleiders blijven
hangen. Maak de borstels en de borstelhouder zonodig
met een doek en benzine schoon.

Controleer de borstels op sI ijtage. Indien de borstels
tot ca. 8 mm (0.32 in) zijn afgesleten, moeten ze als
set worden vernieuwd.

Fig. 20 Rondsel verwijderen
A - Persspil

	

D - Rondsel
B - Hulpstuk

	

E - Ankeras
C - Borgveer
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STARTSYSTEEM

Twee van de borstels worden compleet met het aansluit-
tapeind van het collectorschild vervangen, maar de
borstels van de veldwikkeling worden aan de oorspron-
kelijke borsteldraden gesoldeerd, die hiertoe op ca.
6 mm (0. 25 in) van het uiteinde van de veldwikkeling
moeten worden doorgeknipt. Let op de plaatsing van
de korte en de lange borsteldraad (fig. 21) en soldeer
de nieuwe borstels zodanig vast dat dit lengteverschil
gehandhaafd blijft.

Controleer de borstelspanning en vervang de veren
zonodig. De veerspanning moet ca. 7,80 N (28 ozf of
0,8 kgf) bedragen.

N. B.: De borstelveren kunnen niet afzonderlijk worden
vervangen. Wanneer de veerspanning afwijkt van boven-
genoemde waarde, moet de gehele borstelhouder wor-
den vernieuwd.

Controleer de isolatie tussen de borstelveren en de
aansluitpen m. b. v. een testlampje van 110 V wissel-
stroom - 15 watt. Sluit het lampje achtereenvolgens
tussen elke borstelveer en een ongeverfd gedeelte van
hit collectorschild aan en daarna tussen het schild en
de aansluitpen. Het testlampje mag niet branden,
fig. 22.

Het collectoroppervlak moet schoon zijn en mag geen
ingebrande plekken hebben. Reinig de collector met
een doek en benzine en verwijder eventuele inge-
brande plekken met fijn schuurpapier.

N. B.: Dit laatste moet altijd voor het reinigen plaats-
vinden. Het gebruik van schuurlinnen is niet toegestaan.

N. B.: De collector kan eventueel worden afgedraaid,
maar de materiaaldikte mag nooit minder dan 2 mm
(0.080 in) bedragen).

Na het afdraaien dient het collectoroppervlak met fijn
schuurpapier te worden gepolijst, waarna het met een in
benzine gedrenkte doek moet worden schoongemaakt.

HET ISOLATIEMATERIAAL TUSSEN DE LAMELLEN
MAG NIET WORDEN INGEZAAGD

De ankerisolatie kan worden gecontroleerd door een
testlampje (110 V wisselstroom - 15 watt) tussen een
collectorlamel en de ankeras aan te sluiten. Het
lampje mag niet branden, fig. 23.

Kortsluiting in de ankerwikkelingen kan gewoonlijk
alleen m. b. v. een speciaal ankertestapparaat worden
vastgesteld. Wanneer een dergelijk apparaat niet
beschikbaar is, kan het anker alleen worden gecontro-
leerd door het tijdelijk door een nieuw exemplaar te
vervangen.

Heeft het anker de poolschoenen geraakt, dan zijn de
ankeraslagers waarschijnlijk versleten. Controleer
eerst of de poolschoenen goed vastzitten en of het
anker niet slingert (span het anker hiertoe in een
draaibank). Wanneer op deze punten geen afwijkingen
worden geconstateerd, zal het noodzakelijk zijn de
ankeraslagers te vervangen; zie hiervoor punt 7 ' D ' .

CTI26I6
Fig. 21 A - Draadkniptang

B - Korte borsteldraad
C - Lange borsteldraad
D - Op 6 mm ( 0.25 in) van veldwikkel ing-

u i te i nde doorknippen

Fig. 22 Borstelveerisolatie controleren

Fig. 23 Ankerisolatie testen

15W

F/26/75

B. Anker
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STARTSYSTEEM

26 204 8 (vervolg)

C. Startmotorhuis met veldwikkelingen

Controleer de veldwikkelingen in gemonteerde toe-
stand op zichtbare defecten. Wanneer de isolatie be-
schadigd blijkt te zijn, is het niet nodig de veldwikke-
lingen verder te controlerep. In dat geval is ver-
vanging noodzakelijk. '

Indien de isolatie geen uiterlijke gebreken vertoont en
de startmotor voldoende is gedemonteerd om het massa-
uiteinde van de wikkelingen te kunnen inspecteren,
moet eerst het c i rcu i tgedee l te tussen de veldborstels
en het flexibele aansluitstuk op het huis worden ge-
controleerd, fig. 24. Controleer of het aansluitstuk
stevig op het huis vastzit (klinkverbinding).

Maak, indien er geen zichtbare defecten zijn, het
massa-uiteinde van de veldwikkelingen los teneinde de
isolatie van de wikkelingen m. b. v. een testlampje te
kunnen controleren.

Nadat het massa-uiteinde van de veldwikkelingen is
losgemaakt van het huis (niet de warm-geperste ver-
binding tussen veldwikkelingen en flexibel wansluit-
stuk), kan de isolatie m. b. v. een testlampje (110 V
wisselstroom - 15 watt) worden gecontroleerd.
Sluit het lampje aan tussen het losgemaakte uiteinde
van de wikkelingen en een schoon, ongeverfd gedeelte
van het huis. Het lampje mag niet branden. Controleer
of geen van de borstels of een blank gedeelte van hun
aansluitdraden tijdens de test het huis raakt.

Als de startmotor volledig is gedemonteerd, is het niet
nodig om de veldwikkelingen op onderbreking te testen,
aangezien in dat geval de verbindingen aan beide uit-
einden van de wikkelingen kunnen worden geinspec-
teerd.

Vervangen van de veldwikkelingen.

Maak het massa-uiteinde van de wikkelingen los van
het huis door de klinknagel uit te boren. Het is ook
mogelijk om het uiteinde van de klinknagel weg te
vijlen of schuren, waarna men de klinknagel uit het
huis kan tikken.

Draai de vier poolschoenschroeven los. Verwijder twee
van deze schroeven en wel van een recht tegenover
elkaar gelegen paar poolschoenen; neem deze pool-
schoenen vervolgens uit het huis. Indien de schroeven
van het overblijvende paar poolschoenen voldoende
zijn losgedraaid, kunnen de veldwikkelingen over de
schouders van deze schoenen worden geschoven. Neem
de complete set veldwikkelingen vervolgens uit het
huis.

Bij het werken aan Lucas startmotoren verdient het aan-
bevel ing om voor het vervangen van de poolschoenen/
veldwikkelingen het speciaal gereedschap CP 9504 en
CP 9509 te gebruiken als afgebeeld in figuur 25.

Reinig het huis en het isolatieplaatje dat het aansluit-
stuk van de veldborstels scheidt van het huis. Monteer
de nieuwe veldwikkelingen en de twee gedemonteerde
poolschoenen in het huis, maar zet de schroeven nog
niet definitief vast. Plaats het isolatieplaatje tussen het
borstelaansluitstuk en het huis.

Fig. 24 Veldwikkelingen op onderbreking
testen

Fig. 25 Verwijderen van de poolschoenschroeven
A- Poolschoenschroef
B -Poolschoenklem
C-Poolschoenschroevedraaier (CP 9504)

	

Fig. 26 A - Poolschoenen

	

D- Isolator

	

B - Veldborstels

	

E - Huis
C - Veldwikkelingen F- Poolschoenschroef

3W

F126188

L
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STARTSYSTEEM

Zet de poolschoenschroeven gelijkmatig vast tot een
aantrekkoppel van 40,70 Nm (30 Ibf. ft) en klink het
massauiteinde van de wikkelingen goed vast op het
huis.

D. Lagers

De lagerbussen in de beide startmotorschilden zijn van
zelfsmerend, poreus brons vervaardigd.

Nieuwe bussen moeten vbbr montage gedurende minstens
20 min. in schone motorolie (SAE 30/40) worden onder-
gedompeld.

De bussen mogen na montage niet worden geruimd,
omdat anders het zelfsmerende vermogen wordt aange-
tast (gebruik een speciale stempel om de bussen te mon-
teren, zie onder).

Vernieuw de bussen wanneer de ankeras een overmatige
radiale speling heeft. De kans op contact tussen pool- .
schoenen en anker of op een slechte werking van de
startmotor is aanwezig indien de binnendiameter van de
bussen de volgende waarden overschrijdt: lagerbus in
collectorschild - 11,20 mm (0.44 in), lagerbus in rond-
selschild - 19,15 mm (0./5 in).

De bus in het collectorschild kan door voorzichtig tik-
ken met een passende drevel worden verwijderd, mits het
schild goed is ondersteund, fig. 27.

N. B.: Het collectorschild kan voorzien ,zijn van een
vilten afdichtring en een opsluitplaatje, fig. 28. In
dat geval moeten de twee klinknagels worden verwij-
derd waarmee deze onderdelen op het schild zijn ge-
monteerd, voordat de lagerbus kan worden vernieuwd.
Bij de lagervervangingsset behoren nieuwe klinknagels.

Ook de bus in het rondselschild kan, na ondersteuning
van het schild, met een drevel uit de boring worden ge-
tikt.

Nieuwe bussen moeten bij voorkeur m. b. v. een pers
worden gemonteerd, maar het is ook mogelijk om ze in
de boringen te tikken met een drevel die van een
schouder is voorzien;' de montagepen van deze drevel
dient op de volgende diameter te worden geslepen: voor
bus in collectorschild - 11,117 mm (0.4377 in), voor
bus in rondselschild - 19,042 mm (0:7497 in).

f

Fig. 27 Lagerbus-in collectorschild verwijderen
A- Drevel
B - Collectorschild

Fig. 28 A - Collectorschild
B - Vilten ring
C - Lagerbus
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STARTSYSTEEM

Monteren

8. Schuif het rondselschild op de ankeras.

Monteer het rondselmechanisme op de ankeras.
Breng de dikke demperveer en de veerschotel aan,
druk de veer samen en monteer de borgveer.

9. Plaats de borstelhouderpakking op het collectorschild,
centreer de borstelhouder op de pakking, fig. 29, en
klink de borstelhouder aan het collectorschild.

Fig. 29 A - Borstelhouder
B - Borstelveer
C - Isolatiepakking
D - Collectorschild

10. Steek het aansluittapeind en het isolatiebusje door de
opening in het collectorschild. Zet het tapeind met
het tweede isolatiebusje, de ring en de moer vast.
Monteer de twee koolborstels die met het tapeind zijn
verbonden in hun respectieve geleiders op de borstel-
houder, fig. 30.

11. Breng de twee veldborstels op hun plaats, fig. 30,
centreer het collectorschild op het huis en zet het met
vier schroeven vast. Klem de plastic kap op het col-
lectorschild.

Fig. 30 Monteer de borstels op de afgebeelde manier.
A - Aansluitdraden van veldborstels

12. Plaats het anker in het huis en schuif het uiteinde in
de lagerbus van het collectorschild. Breng de nok op
het rondselschild en de uitsparing in het huis in
lijn, fig. 31.
Zet het rondselschild met de twee bevestigings-
schroeven vast.

Fig. 31 Nok en uitsparing in lijn brengen.
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STARTSYSTEEM

26 204 8 STARTMOTOR REVISEREN
(startmotor uitgebouwd)

Omvat: onderdelen controleren op slijtage/
beschadiging, zonodig vervangen; collector
polijsten en testen

Type: Lucas M35J/5M90 met schuifbaar rondsel

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Klem de startmotor in een bankschroef die is voorzien
van zachte beschermplaten. Verwijder de plastic stof-
kap van het collectorschild.

2. Verwijder de borgring aan het eind van de ankeras
m. b. v. een beitel; plaats deze onder een hoek van
45° met de ankeras, fig. 32, en vervorm de tanden
van de borgring voorzichtig tot de ring kan worden
verwijderd. Werp de borgveer weg.

3. Verwijder beide moeren en ringen en maak de aanslui-
tingen van hoofdvoeding en solenoide los. Verwijder
beide bevestigingsmoeren en ringen van de solenoide
en schuif deze uit het rondselhuis, fig. 33.

Haak de solenoide los van de vorkhefboom in het
rondselhuis door de solenoide naar boven te bewegen
en weg te draaien van de vorkhefboom.

Fig. 32 A - Borgring
B - Ankeras
C - Beitel

Fig. 33 Solenoide verwijderen en losmaken van de
vorkhefboom
A - Bevestigingstapeinde van solenoide
B - Rubber afdichting

4. Verwijder beide bevestigingsschroeven van het rondsel-
huis en schuif dit met het anker uit de startmotor.

5. Schuif het anker uit het rondselhuis en haak tegelijk
de vorkhefboom uit het rondselmechanisme, fig. 34.

Fig. 34 Anker uit het rondselhuis schuiven en vervolgens
uit de vorkhefboom haken
A - Anker
B - Vorkhefboom
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STARTSYSTEEM

26 204 8 (vervolg)

6. Neem aanslagrubber en hoes uit het rondselhuis,
f i g, 35.

CTI2611.5

Fig. 35 Plaats van de afdichtingen
A - Rondsel huis
B - Hoes
C - Aanslagrubber

7. Tik de scharnierpen van de vorkhefboom uit het rondsel-
huis, fig. 36. De borgveer zal door de druk vervormen,
waardoor de pen kan worden verwijderd.

Werp de borgveer weg en neem de vorkhefboom uit het
huis.

Fig. 36 Scharnierpen-verwijderen
A - Dunne metalen drevel
B - Borgveer
C - Scharnierpen

8. Schuif, om het rondselmechanisme van het anker te
verwijderen, de kraag weg van de borgveer m. b. v. een
pijp met de juiste afmetingen, fig. 37.

Neem de veer uit de gleuf en schuif de kraag met het
rondselmechanisme van de ankeras.

N. B.: Klem nooit de free-wheel-koppeling tussen de
bekken van de bankschroef, aangezien dit tot bescha-
diging leidt.

Rondsel en koppeling kunnen niet afzonderlijk worden
gerepareerd en moeten als een geheel worden ver-
vangen.

Fig. 37 De kraag over de ankeras schuiven m. b. v. een
pijp 'A' met de juiste afmetingen
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STARTSYSTEEM

I

9. Verwijder de vier schroeven waarmee het collector-
schild is bevestigd en tik het schild voorzichtig los
van het huis. Kantel het schild weg van het huis tot-
dat de beide veldborstels bereikbaar zijn, fig. 38.
Maak de borstels los van de borstelhouder, waarna het
schild kan worden weggenomen.

N. B.: Pas op dat de lpakking van het verwijderde
collectorschild niet wordt beschadigd.

10. Verwijder moer, ring en isolator van de hoofdaanslui-
ting. Druk het tapeind en tweede isolator uit het
schild, haak beide borstels uit de borstelhouder en
verwijder het tapeind samen met de borstels.

Fig. 38 A - Veldborstels

11. Boor beide klinknagels uit het collectorschild, om de
borstelhouder met de pakking te verwijderen, fig. 39.

Fig. 39 Klinknagels uitboren waarmee borstelhouder
aan schild is bevestigd

12. Controle van de onderdelen

Controleer na demontage van de startmotor de onder-
delen op slijtage of beschadiging en vervang deze
zonodig.

A. Borstelmechanisme

Controleer of de borstels niet in hun geleiders blijven
hangen. Maak de borstels en de borstelhouder zonodig
met een in benzine gedrenkte doek schoon.
Controleer de borstels op slijtage. Indien de borstels
tot ca. 8 mm (0. 32 in) zijn afgesleten, moeten ze als
set worden vernieuwd.
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STARTSYSTEEM

26 204 8 (vervolg)

Twee van de vier borstels worden compleet met de aan-
sluiting vervangen, maar beide veldborstels moeten
aan de originele draden worden gesoldeerd. Knip deze
draden af op een afstand van ongeveer 6 mm (0. 25 in)
van de geleider van de vel lwikkel ing. Let op de plaats
van de korte en lange borsteldraad, fig. 40, en zorg
voor een goede soldeerverbinding om de juiste draad-
lengte te behouden.

Controleer de spanning van de koolborstelveren, ver-
nieuw ze in twijfelgevallen. De veerspanning moet
ongeveer 7,80 N (28 ozf of 0,8 kgf) bedragen.

N. B.: De borstelveren zijn niet afzonderlijk vervang-
baar. Bij onvoldoende veerspanning moet de gehele
borstelhouder worden vernieuwd.

Controleer de isolatie van de veerborstels en de aan-
sluiting door een testlamp van 15 watt bij 110 V
wisselstroom aan te sluiten tussen een schoon blank
deel van het schild en achtereenvolgens elke borstel-
veer en daarna tussen schild en aansluiting. De test-
lamp mag niet branden, fig. 41.

B. Anker

Het collectoroppervlak moet schoon zijn en mag geen
ingebrande plekken hebben. Reinig de collector met
een in benzine gedrenkte doek en verwijder eventuele
ingebrande plekken met fijn glaspapier.

N. B.: Dit laatste moet altijd vbbr het reinigen plaats-
vinden. Het gebruik van schuurlinnen is niet toege-
staan.

De collector kan eventueel worden afgedraaid, maar
de minimum dikte mag nooit minder dan 2 mm (0.080
in) bedragen.

Na het afdraaien dient het collectoroppervlak met
fijn glaspapier te worden gepolijst, waarna het met een
in benzine gedrenkte doek moet worden schoongemaakt.

Fig. 41 Isolatie van de borstelveren testen

;CTI26I6

Fig. 40 A - Draadkniptang

	

D - 6 mm (0. 25 in)
B - Korte borsteldraad

	

vanaf geleider
C - Lange borsteldraad

	

afknippen

15WHET ISOLATIEMATERIAAL TUSSEN DE LAMELLEN
MAG NIET WORDEN INGEZAAGD.

De ankerisolatie kan worden gecontroleerd door een
testlamp van 15 watt bij 110 V wisselstroom tussen een
collectorlamei en de ankeras aan te sluiten. Het lampje
mag niet branden, fig. 42.

Kortsluiting in de ankerwikkelingen kan gewoonlijk
alleen m. b. v. een speciaal ankertestapparaat worden
vastgesteld. Wanneer een dergelijk apparaat niet
beschikbaar is, kan het anker alleen worden gecontro-
leerd door het tijdelijk door een nieuw exemplaar te
vervangen.

Heeft het anker de poolschoenen geraakt, dan zijn de
ankerlagers waarschijnlijk versleten. Controleer eerst
of de poolschoenen goed vast zitten en of het anker,
als het in de draaibank is gespannen, niet slingert.

	

Fig. 42 Isolatie van de collector testen

Vervang de ankeraslagers indien nodig, zie hiervoor
punt 12 'D ' .

F/26175

L
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SRARTSYSTEEM

C. Startmotorhuis met veldwikkelingen

Controleer de veldwikkelingen in gemonteerde toestand
op zichtbare defecten. Als een defect wordt waargeno-
men, is het niet nodig de veldwikkelingen verder te
controleren. In dat geval is vervanging noodzakelijk.

Indien de isolatie van + de veldwikkelingen geen gebre-
ken vertoont, en indien de startmotor ver genoeg is ge-
demonteerd om de massa-aansluiting van de veldwikke-
ling te kunnen bekijken, kan het circuit tussen de veld-
borstels en de flexibele draad vanaf de solenoide wor-
den gecontroleerd op onderbrekingen, zie fig. 43.
Controleer of de klinknagelverbinding tussen flexibele
draad en huis goed vast zit.

Als bij de veldwikkeling geen defect wordt waargeno-
men, moet de massa-aansluiting van de veldwikkeling
worden losgemaakt om de isolatie te kunnen testen.

Nadat de massa-aansluiting van de veldwikkeling is
losgemaakt van het huis (niet de warm-geperste verbin-
ding tussen veldwikkeling en flexibele draad) wordt de
isolatie van de veldwikkeling getest door een 15 watt
testlamp bij 110 V wisselstroom aan te sluiten tussen het
losgenomen eind van de wikkeling en een blank deel
van het huis. De testlamp mag niet branden. Zorg er-
voor dat gedurende deze test noch de koolborstels,
noch een blank deel van de draden het huis raakt.

Bij volledige demontage is het niet nodig om de veld-
wikkelingen op onderbrekingen te testen, aangezien in
dat geval de verbindingen aan beide einden van de
veldwikkelingen kunnen worden geinspecteerd.

Veldwikkelingen vervangen

Maak de massa-aansluiting van de veldwikkeling los
van het huis door de klinknagelverbinding uit te boren.
Ook kan het uiteinde van de klinknagel worden afge-
vijld of afgeslepen, waarna de klinknagel uit het huis
wordt getikt.

Draai de poolschoenschroeven los. Verwijder twee
diametraal tegenover elkaar liggende poolschoenschroe-
ven en neem de poolschoenen uit het huis. Als beide
andere schroeven voldoende zijn losgedraaid, kan
de veldwikkeling over de schouders van de nog aanwe-
zige poolschoenen worden geschoven en uit het huis
worden genomen.

Bij het vervangen van poolschoenen/veldwikkelingen
bij Lucas-startmotoren kan speciaal gereedschap nr.
CP9504 en nr. CP9509 worden gebruikt, als afgebeeld
in fig. 44.

Reinig het huis en de isolator die zich tussen de veld-
borstelaansluiting en het huis bevindt. Monteer de
nieuwe veldwikkelingen en beide poolschoenen los in
het huis en breng de isolatieplaat tussen borstelaanslui-
ting en huis aan. Zet de polischoenschroeven gelijk-
matig vast met een koppel van 40,70 Nm (30 lbf. ft)
en breng een goede kl inknagelverbinding tot stand
tussen de massa-aansluiting van de veldwikkeling en
het huis.

Fig. 43 Veldwikkeling testen op onderbrekingen

Fig. 44 Poolschoenschroeven verwijderen
A - Poolschoenschroef
B - Poolschoenklem (CP9509)
C - Poolschoenschroevedraaier (CP9504)

	

Fig. 45 A - Poolschoenen

	

D - Isolator

	

B - Veldborstels

	

E - Huis
C - Veldwikkelingen F - Poolschoenschroef

3W

F126188
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STARTSYSTEEM

26 204 8 (vervolg)

D. Lagers

De lagerbussen aan beide zijden van de startmotor
zijn vervaardigd van zelfsmerend, poreus brons.

Nieuwe bussen moeten voor / montage gedurende minstens
20 minuten in schone motorolie (SAE 30/40) worden
ondergedompeld.

De bussen mogen na montage niet worden geruimd,
omdat anders het zelfsmerend vermogen wordt aangetast.
(Gebruik bij montage een speciaal stempel, zie aan
het eind van dit gedeelte.)

Vernieuw de bussen wanneer de ankeras een overmatige
radiale speling heeft. De kans op contact tussen pool-
schoenen en anker of op een slechte werking van de
startmotor is aanwezig, als de binnendiameter van de
lagers de volgende afmetingen overschrijdt:
lager aan collectorzijde 11,20 mm (0.44 in);
lager in rondselhuis 19,15 mm (0.75 in).

De lagerbus in het collectorschild moet door voorzichtig
tikken met een passende drevel worden verwijderd,
waarbij het schild wordt ondersteund, fig. 46.

N. B.: Als het collectorschild is voorzien van een vilt-
ring en een opsluitplaat, fig. 47, is het nodig eerst
beide klinknagels te verwijderen, voordat de lagerbus
kan worden vervangen. Een revisie-setje bevat naast
een lager ook nieuwe klinknagels.

De lagerbus in het rondselhuis kan, na ondersteuning
van het huis, met een drevel uit de boring worden
getikt.

Nieuwe lagerbussen moeten bij voorkeur m. b. v. een
pers worden gemonteerd, maar het is ook mogelijk om
ze in de boringen te tikken met een drevel die van
een schouder is voorzien; de montagepennen van deze
stempel moeten op de volgende diameters worden afge-
slepen:
lagerbus aan collectorzijde 11,117 mm (0.4377 in)
lagerbus aan rondselzijde 19,042 mm (0.7497 in).

Montage

16. Leg de pakking op het collectorschild, zet de borstel-
houder er in de juiste stand op en klink hem aan het
schild.

17. Steek het'aansluittapeind en het isolatiebusje door de
opening in het collectorschild. Zet het tapeind met
het tweede isolatiebusje, de ring en de moer vast.
Monteer de twee koolborstels die met het tapeind
zijn verbonden in hun respectieve geleiders op de
borstelhouder, fig. 48.

18. Zet beide veldborstels in de borstelhouder, breng het
collectorschild op zijn plaats op het huis en zet het
schild vast met vier bevestigingsschroeven.

Fig. 46 Lagerbus uit collectorschild verwijderen
A - Drevel
B - Collectorschild

Fig. 47 A - Collectorschild
B - Viltring
C - Lagerbus

Fig. 48 A - Eerste isolator
B - Aansluittapeind

C - Tweede isolator
D - Moer en ring

L
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STARTSYSTEEM

19. Schuif het rondselmechanisme en de kraag op de anker-
as. Monteer de borgveer in de daarvoor bestemde
groef in de ankeras en trek de kraag over de veer,
fig. 49.

20. Plaats de vorkhefboom in het rondselhuis en monteer
de scharnierpen. Sluit de pen op met een nieuwe
borgveer.

21. Haak de neopreen hoes over de vorkhefboom en schuif
hem op zijn plaats in het solenoidehuis. Monteer het
aanslagrubber.

Fig. 49 A - Standaard trekker
B - Kraag
C - Rondselmechanisme
D - Anker

1 22. Schuif het anker in het collectorhuis en breng gelijk-
tijdig de vorkhefboom op zijn plaats in het rondsel-
mechanisme, fig. 50.

Fig. 50 A - Anker
B - Vorkhefboom
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STARTSYSTEEM

23. Zet het anker in het startmotorhuis en breng de anker-
as op zijn plaats in de lagerbus van het collectorschild.

24. Plaats de nok van het rondselhuis in de uitsparing van
het startmotorhuis, fig. 51, en zet het rondselhuis
vast met twee bevestigingsschroeven.

Fig. 51 Nokje in uitsparing plaatsen

25. Monteer een nieuwe borgveer op het eind van de
ankeras, fig. 52.

N. B.: Let erop dat de borgveer goed wordt aange-
bracht, zodat de axiale speling wordt opgeheven.
Monteer de plastic stofkap over de borgveer en het
eind van de ankeras.

Fig. 52 Nieuwe borgveer monteren op de ankeras
A - Ankeras

26. Plaats de solenoidekern op de vorkhefboom. Schuif
het solenoidehuis over de solenoidekern en schroef het
aan het rondselhuis vast met beide , ringen en moeren.

27. Zet de kabel weer aan de solenoide en de hoofdaan-
sluiting en zet hem vast met moeren en ringen, fig. 53.

Fig. 53 Verbindingskabel 'A' tussen solenoide en hoofd-
aansluiting vastmaken
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STARTSYSTEEM

26 204 8 STARTMOTOR REVISEREN
(startmotor uitgebouwd)

Type: Bosch - alle typen

Benodigd speciaal gereedschap: geen
.,

	

/

Demonteren

1. Alle typen

Klem de startmotor in een bankschroef die is voorzien
van zachte beschermplaten. Verwijder de moer en de
ring waarmee de kabel van de veldwikkelingen op de
solenoide is bevestigd; maak de kabel los van de aan-
sluitschroef. Fig. 54 A - Startmotor gemonteerd op OHC-motoren

B - Bevestigingsschroeven van solenoide
C - Startmotor gemonteerd op 'V ' -motoren

2. Alleen OHC-motoren

Verwijder drie bevestigingsbouten van de solenoide,
fig. 54, en schuif het solenoidehuis van het rondsel-
huis en de solenoidekern, fig. 55. Haak de solenoide-
kern los van de vorkhefboom, fig. 55.

Fig. 55 A - Solenoidekern
B - Solenoidehuis
C - Solenoidekern
D - Terugdrukveer van kern

Alleen ' V'-motoren

Verwijder beide bevestigingsschroeven van de solenoide,
fig. 54, haak de solenoide los van de vorkhefboom en
verwijder hem, fig. 56.

N. B.: Het huis en de kern van de solenoide vormen
één geheel, dat niet afzonderlijk behoeft te worden
gedemonteerd.

Fig. 56 A - Solenoidekern
B - Solenoidehuis
C - Oog waarmee kern aan vorkhefboom is

bevestigd
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STARTSYSTEEM

26 204 8 (vervolg)

3. Alle typen

Verwijder de twee bevestigingsschroeven van het kapje
op het collectoruiteinde van de ankeras, 'A' fig. 57,
en verwijder het kapje en e rubber pakking.

4. Alle typen

Veeg het vet van de ankeras en verwijder de borgveer
en de vulringen van het uiteinde van de as, fig. 57.

Fig. 57 A - Bevestigingsschroeven
B - Kapje
C - Schroevedraaier

D - Vulringen
E - Borgveer
F - Ankeras

5. Alle typen

Verwijder de twee moeren en ringen van de tapeinden
en neem de collectorkap van het huis, fig. 58A.

N. B.: Bij sommige BOSCH-startmotoren worden schroe-
ven toegepast in plaats van tapeinden met moeren,
fig. 58B.

Fig. 58 A - Startmotor met moeren en ringen
B - Startmotor met schroeven

6. Alle typen

Verwijder de borstels uit de borstelhouder door de
veren voorzichtig omhoog te trekken en de borstels
uit hun geléiders te schuiven, fig. 59. Verwijder de
borstelhouder, fig. 59.

N. B.: Om beschadiging te voorkomen, dienen de
borstels vbbr het verwijderen van de borstelhouder te
worden losgemaakt.

7. Alle typen

Tik de rondselkap met het anker uit het huis.

Fig. 59 A - Veldborstels
B - Massaborstels
C - Borstelhouder
D - Borstelveren
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STARTSYSTEEM

8. Alleen OHC-motoren

Verwijder het rubber blokje uit de rondselkap, fig. 60.
Verwijder de moer van de vorkhefboomscharniernpen
en schuif -de scharnierpen (schroef) uit de rondselkap,
fig. 60.

Alleen ' V'-motoren

Deze bewerking (8) is niet van toepassing op de start-
motoren van ' V'-motoren. Wanneer verwijdering van de
vorkhefboom noodzakelijk is, dan dient dit op de in
punt 10 (blz. 30) beschreven wijze plaats te vinden.

9. Alle typen

Op startmotoren waarbij de onderdelen van het huis
met lange tapeinden zijn samengebouwd, fig. 61,
moeten de tapeinden worden verwijderd om de aan-
slagbeugel van de rondselkoppeling te kunnen losmaken.

Op startmotoren met doorgaande bevestigingsschroeven
werden de schroeven bij punt 5 verwijderd.

Fig. 60 A - Vorkhefboom
B - Rubber blokje
C - Scharnierpen (schroef)

Fig. 61 A & B -• Tapeinden
C - Aanslagbeugel van free-wheel-koppeling

10. Alleen OHC-motoren

Verwijder het anker en het rondselmechanisme, com-
pleet met de vorkhefboom, uit de rondselkap. Haak
de vorkhefboom los van de rondselflens, fig. 62.

Fig. 62 A - Flens voor vorkhefboom
B - Vorkhefboom
C - Aanslagbeugel van free-wheel-koppeling
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STARTSYSTEEM

26 204 8 (vervolg)

Alleen 'V ' -motoren

Trek het anker uit de rondselkap en maak daarbij de
vorkhefboom los, fig. 63. Wanneer verwijdering van
de vorkhefboom noodzakelijk is, dan moet eerst het
rubber blokje uit de rondseikap worden verwijderd.
Verwijder daarna de moer van de vorkhefboom-
scharnierpen, schuif de pen uit de kap en verwijder
de vorkhefboom.

11. Alle typen

Verwijderen van het rondselmechanisme van ankeras.
Gebruik een passend stuk pijp om de drukring (kraag-
ring) naar achteren te tikken, zodat deze vrijkomt
van de borgveer, fig. 64.

Verwijder de borgveer uit de groef en schuif de druk-
ring en het rondselmechanisme van de ankeras.

N. B.: Klem nooit de free-wheel-koppeling tussen de
bekken van de bankschroef, aangezien dit tot bescha-
diging leidt.

CTr26133

Fig. 63 Anker uit rondselschild en vorkhefboom nemen.
A - Vorkhefboom
B - Flens voor vorkhefboom

Fig. 64 Gebruik een pissend stuk pijp om de drukring
over de borgveer weg te schuiven
A - Drukring

12. Alle typen

Inspecteren en testen van de' gedemonteerde onder-
delen.

A. Borstelmechanisme

Controleer of de borstels niet in hun geleiders blijven
hangen. Maak de borstels en de borstelhouder zonodig
met een in benzine gedrenkte doek schoon.

Controleer de borstels op slijtage. Indien de borstels
tot ca. 10 mm (0. 39 in) zijn afgesleten, moeten ze
als set worden vernieuwd.

De nieuwe borstels moeten aan de oorspronkelijke
aansluitdraden worden gesoldeerd. Knip de draden
halverwege de borstel en het andere aansluitpunt door,
fig. 65. Overtuig u ervan dat de nieuwe borstels
goed zijn vastgesoldeerd.

Fig. 65 A - Knip de draden halverwege hun lengte door
B - Veldborstels
C - Massaborstels
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STARTSYSTEEM

B. Anker

In fig. 66 en 67 zijn twee typen ankers met bijbehorend
rondselmechanisme en koppelingsaanslag afgebeeld.

Fig. 66 toont een anker met ingebouwde aanslagbus
voor de free-wheel-koppeling. Dit type wordt gebruikt
in startmotoren waarbij de onderdelen van het huis
(rondselkap, huis,, collectorkap) d.m.v. doorgaande
bevestigingsschroeven zijn samengebouwd.

Fig. 67 toont een anker en een rondselmechanisme met
een afzonderlijke aanslagbeugel, die met de twee tap-
einden van het huis wordt bevestigd, fig. 61.

Het collectoroppervlak moet schoon zijn en mag geen
ingebrande plekken hebben. Reinig de collector met
een in benzine gedrenkte doek en verwijder de inge-
brande plekken met fijn schuurpapier.
Dit laatste moet altijd voor het reinigen plaatsvinden.

N. B.: Het gebruik van schuurlinnen is niet toegestaan.

De collector kan eventueel worden afgedraaid, maar de
diameter mag nooit minder dan 33,5 mm (1.32 in)
bedragen.

Na het afdraaien dient het collectoroppervlak met fijn
schuurpapier te worden gepolijst, waarna het met een in
benzine gedrenkte doel moet worden schoongemaakt.

HET ISOLATIEMATIERAAL TUSSEN DE LAMELLEN
MAG NIET WORDEN INGEZAAGD

De ankerisolatie kan worden gecontroleerd door een
testlampje (110 V wisselstroom - 15 watt) tussen een
collectorlamel en de ankeras aan te sluiten. Het lampje
mag niet branden, fig. 68.

Kortsluiting in de ankerwikkelingen kan gewoonlijk
alleen m. b. v. een speciaal ankertestapparaat worden
vastgesteld. Wanneer een dergelijk apparaat niet be-
schikbáar is, kan het anker alleen worden gecontro-
leerd door het tijdelijk door een nieuw exemplaar te
vervangen.

Heeft het anker de poolschoenen geraakt, dan zijn de
ankeraslagers waarschijnlijk versleten. Controleer eerst
of de poolschoenen goed vastzitten en of het anker
niet slingert (span het anker hiertoe in een draaibank).
Wanneer op deze punten geen afwijkingen worden ge-
constateerd, zal het noodzakelijk zijn de ankeraslagers
te vervangen.

Fig. 67 A - Aanslagbeugel voor free-wheel-koppeling
B - Rondsel met free-wheel-koppeling
C - Drukring
D - Borgveer

CT/26/36

Fig. 66 A - Aanslag voor free-wheel-koppeling
B - Rondsel met free-wheel-koppeling
C - Drukveer
D - Borgveer

CT/26/38

Fig. 68 Ankerisolatie testen
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STARTSYSTEEM

26 204 8 (vervolg)

C. Startmotorhuis met veldwikkelingen

Controleer de veldwikkelingen in gemonteerde toestand
op zichtbare defecten. Wanneer de isolatie beschadigd
blijkt te zijn, is het niet nodig de veldwikkelingen
verder te controleren. In dat geval is vervanging
noodzakelijk.

Indien de isolatie geen uiterlijke gebreken vertoont,
moet eerst het circuitgedeelte tussen elk uiteinde van
de veldwikkelingen en de hoofdvoedingsaansluiting
op onderbreking worden gecontroleerd. Gebruik hier-
voor een 12 V-accu met een testlampje van 1-3 watt.

Indien er geen zichtbare defecten zijn, kan de isolatie
m. b. v. een testlampje van 110 V wisselstroom - 15 watt
worden gecontroleerd. Sluit het lampje achtereenvol-
gens tussen elke veldborstel en een ongeverfd gedeelte
van het huis aan, fig. 69. Het lampje mag niet
branden. Controleer of geen van de borstels of een
blank gedeelte van hun aansluitdraden tijdens de test
het huis raakt.

Als de startmotor volledig is gedemonteerd, is het niet
nodig om de veldwikkelingen op onderbreking te testen,
aangezien in dat geval de verbindingen aan beide
uiteinden van de wikkelingen kunnen worden ge-
inspecteerd.

De veldwikkelingen, de poolschoenen en het huis
kunnen niet afzonderlijk worden vervangen. Bij een
defect in de veldwikkelingen moet het complete huis
worden vernieuwd.

D. Lagers

De lagerbussen in beide startmotorkappen zijn van zelf-
smerend, poreus brons vervaardigd.

Vernieuw de bussen wanneer de ankeras een overmatige
radiale speling heeft. De kans op contact tussen pool-
schoenen en anker of op een slechte werking van de
startmotor is aanwezig, indien de bussen ernstig zijn
versleten. Als de radiale speling van de ankeras groter
is dan 0,05 tot 0,30 mm (0.002 tot 0.012 in) moeten
de bussen worden vernieuwd.

Fig. 69 Veldwikkelingen op kortsluiting controleren

Fig. 70 Lagerbus van collectorkap verwijderen
A - Passende drevel
B - Kap

15W

F126/79

(I

F126180

CT/26/42

De lagerbus in de collectorkap kan door voorzichtig
tikken met een passende drevel worden verwijderd,
mits de kap goed is ondersteund, fig. 70.

Ook de lagérbus in de rondselkap kan, na ondersteu-
ning van de kap, met een drevel uit de boring worden
getikt, fig. 71.

Nieuwe lagerbussen moeten bij voorkeur m. b. v. een
pers worden gemonteerd, maar het is ook mogelijk om
ze in de boringen te tikken met een drevel, die van
een schouder is voorzien; de montagepen van deze
stempel dient op een diameter van 11,0 mm (0.433 in)
te worden geslepen.

De bussen mogen na montage niet worden geruimd, om-

	

Fig. 71 Lagerbus van rondselkap verwijderen
dat anders het zelfsmerend vermogen wordt aangetast.

	

A - Passende drevel

N. B. : Nieuwe bussen moeten vbbr montage gedurende

	

B Kap

minstens 20 min. in schone motorolie (SAE 30/40)
worden ondergedompeld.
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STARTSYSTEEM

Monteren

13. Alle typen

Schuif het rondselmechanisme en de drukring op de
ankeras. Monteer de borgveer in de groef van de
ankeras en trek de drukring vervolgens naar het uit-
einde van de as, tát de kraag de borgveer omsluit.

14. Alleen 'V 1 -motoren

Centreer de vorkhefboom in de rondselkap en schuif
de scharnierpen door de kap en de hefboom. Borg de
scharnierpen met de moer. Plaats het anker in de
rondselkap en schuif gelijktijdig de vorkhefboom op
de rondselflens.

Fig. 72 A - Flens voor vorkhefboom
B - Vorkhefboom
C - Aanslagbeugel van free-wheel-koppeling

Alleen OHC-motoren

Schuif de vorkhefboom op de rondselflens, fig. 72.
Centreer het anker en de vorkhefboom op de rondsel-
kap en breng ze op hun plaats. Monteer de scharnier-
pen voor de vorkhefboom en borg de pen met de op-
sluitmoer.

15. Alle typen

Op startmotoren waarbij de onderdelen van het huis
met tapeinden en moeren i.p.v. met lange bevesti-
gingsschroeven zijn samengebouwd, moet vervolgens
de aanslagbeugel van de free-wheel-koppeling
t.o.v. de tapeindschroefgaten worden gecentreerd,
fig. 73. Fig. 73 A & B - Tapeinden

C - Aanslagbeugel van free-wheel-koppeling

16. Alle typen

Monteer het rubber blokje in de rondselkap.

17. Alle typen

Schuif het cilindrische gedeelte van het startmotorhuis
over het anker en tik het vervolgens voorzichtig tegen
de rondselkap.

Op startmotoren met tapeinden:

Plaats de borstelhouder op het uiteinde van het anker.
Let er daarbij op dat de houder met de uitsparingen
op de tapeinden wordt geschoven, fig. 74.

Fig. 74 A & C - Centreeruitsparingen
B - Tapeinden
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26 204 8 (vervolg)

Op startmotoren met lange bevestigingsschroeven:

Plaats de borstelhouder op het uiteinde van het anker.
Breng de uitsparingen in de houder in lijn met de
'ogen' van de veldwikkel i,ngen, fig. 75.
Tijdens het monteren van de bevestigingsschroeven
(zie punt 19) wordt de borstelhouder op zijn defini-
tieve plaats gebracht.

Fig. 75 A - ' Ogen' van veldwikkelingen
B - Uitsparingen

18. Alle typen

Plaats de vier koolborstels in hun respectieve geleiders
en breng de borstelveren op hun plaats.

19. Alle typen

Breng de collectorkap op zijn plaats en schuif daarbij
het rubber isolatieblokje in de uitsparing van de kap,
fig. 76, en steek de twee tapeinden (indien van toe-
passing) door de daarvoor bestemd gaten. Zet de col-
lectorkap vast met hetzij twee moeren en. ringen,
hetzij twee lange bevestigingsschroeven (afhankelijk
van uitvoering).

Fig. 76 Rubber isolatieblokje in uitsparing van collector-
kap plaatsen

20. Alle typen

Druk de ankeras vanaf de rondselzijde naar achteren,
fig. 77, om het uiteinde aan de collectorzijde zo ver
mogelijk buiten de lagerbus te laten uitsteken.
Monteer zoveel vulringen op de ankeras als nodig is
om elke axiale speling op te heffen, indien de borg-
veer is aangebracht. Monteer de borgveer.

Fig. 77 Ankeras aandrukken
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21. Alle typen

Plaats de pakking van het lagerkapje op de collector-
kap, smeer een weinig vet op lithium-basis op het
uiteinde van de ankeras en monteer het lagerkapje
m.b.v. twee schroeven, fig. 78.

Fig. 78 A - Bevestigingsschroeven van lagerkapje
B - Lagerkapje

22. Alleen OHC-motoren

Smeer een weinig vet op lithium-basis op het beves-
tigingsoog van de solenoidekern en haak het oog ver-
volgens aan de vorkhefboom in de rondselkap. Contro-
leer of de terugdrukveer van de solenoidekern goed is
aangebracht en schuif het solenoidehuis over de kern,
fig. 79. Centreer het huis op de rondselkap en zet
het hierop met drie schroeven vast.

Fig. 79 Solenoigiehuis monteren
A - Solenoidekern

	

C - Solenoidekern
B - Solenoidehuis

	

D - Terugdrukveer van kern

Alleen 'V 1 -motoren

Smeer een weinig vet op lithium-basis op het bevesti-
gingsoog van de solenoidekern en haak het oog vervol-
gens aan de vorkhefboom in de rondselkap, fig. 80.
Centreer de solenoide op de rondselkap en zet hem
hierop met twee schroeven vast.

23. Sluit de velddraad aan op de secundaire aansluiting
en zet de draad met een moer en een ring vast.

	

Fig. 80 Solenoide monteren
A - Solenoidekern
B - Solenoidehuis
C - ' Oog' waarmee solenoidekern aan vorkhef-

boom is bevestigd
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TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat
Type
Aantal borstels
Borstelmateriaal
Min. borstellengte
Borstelveerspanning, kgf (oz.
Min. dikte van collector
* Axiale speling van ankeras, mm (in)
* Soort aandrijving
Max. koppel (Nm) bij 20 °C
Draairichting
Spanning
Max. stroomafname, watt (amp.)

Startmotor op testbank
Max. vermogen, onbelast, bij 12 V
Max. vermogen, geblokkeerd, bij 7 V klemspanning
Vermogen bij 180 t/min. , bij 20 °C, accu van 44 AH

* Niet van toepassing bij inertie-startmotoren van het type M35J.

0,8 PS
4
Koolstof Y-31

1,0 PS
4
Koolstof Y26x28

1,1

	

PS
4
Koolstof Y26x28

10 (0. 39) 10 (0. 39) 10 (0. 39)
900 - 1300
32,8 (1.29)
0,3 (0.012)
0,1 - 0,3
0.004 - 0.012)
Met solenoide
10
135
1,1
Rechtsom

900 - 1300
32,8 (1.29)
0,3 (0.012)
0,1 - 0,3
(0.004 - 0.012)
Met solenoide
10
135
1,1
Rechtsom

900 - 1300
32,8 (1.29)
0,3 (0.012)
0,1 - 0,3
(0.004 - 0.012)
Met solenoide
10
135
1,1
Rechtsom

4,080 (340) 5,280 (440) 5,460 (455)
12 12 12
515 515 515

540 648 648

2310 3080 3080

1200 1200 1200

Lucas
M35J (inertie en met schuifbaar rondsel) 5M90
4

	

4
Koolstof

	

Koolstof
8,0 (0. 32)

	

8,0 (0. 32)
28 (0.8)

	

28 (0.8)
2,05 (0. 08)

	

2,05 (0. 08)
0,25 (0.010)

	

0,25 (0.010)
Met solenoide

	

Met solenoide
9,5

	

10,8
Rechtsom

	

Rechtsom
12
4,380 (365)

12
4,380 (365)

740
2730
1590

900
2590
1100.

Fabrikaat
Type
Aantal borstels
Borstelmateriaal
Min. borstellengte, mm (in)
Borstelveerspanning, gm
Min. diameter van collector, mm (in)
Max. onrondheid van collector, mm (in)
Axiale speling van ankeras, mm (in)

Soort aandrijving
Aantal tanden van rondsel
Aantal tanden van starterkrans
Max. koppel (mkg) bij 20 °C
Draairichting
Max. stroomafname, waft (amp.)
Spanning
Vermogen, watt

Bosch
0,7 P5
4
Koolstof Y-31
10 (0. 39)
900 - 1300
32,8 (1.29)
0,3 (0.012)
0,1 - 0,3
(0.004 - 0.012)
Met solenoide
10
135
1,1
Rechtsom
4,560 (380)
12
515

Startmotor op testbank

Max. vermogen, onbelast, bij 12 V
Max. vermogen, geblokkeerd, bij 7 V

klemspanning
Max. vermogen van startmotor

(180 t/min. bij 20 °C)

2310

540

1200
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