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Voorwoord

Enige tijd geleden werd het plan opgevat om een technische algemene publicatie over de DAF
YA-126 uit te brengen. Dit vanwege het feit dat eigenaren enerzijds meer willen weten over hun
toch zeer unieke voertuig en anderzijds precies op de hoogte willen zijn over wat zij wel en niet
van een YA-126 mogen verwachten.
Daarnaast hebben we met een voertuig te maken waarvan de techniek afstamt van tijd net na de
oorlog. In vergelijking met hedendaagse vrachtwagens kan gerust worden gesteld dat de YA-126
een zeer bewerkelijk voertuig is.
Wie onder het motto "start the engine and go" een YA-126 koopt, zal er maar kort plezier van
hebben. Hoe men het ook wendt of keert men zal het voertuig met zorg moeten behandelen en
het nodige onderhoud op tijd moeten uitvoeren, wil men niet voor onaangename en dure
verrassingen komen te staan.

De technische leidraad, die uit deze achtergronden is geboren, is uitsluitend voor de leden van de
DAF  YA-126  Club  bestemd.  Technische  beginselen,  gebruik,  bediening,  onderhoud  en
afstelgegevens van de YA 126 komen aan bod. Verder zijn enige wenken voor het opsporen van
storingen opgenomen.

Bij deze leidraad is voor een losbladig systeem gekozen. Zodoende kunnen in de loop van de tijd
aanvullingen gemakkelijk in de map van de leidraad worden opgenomen.

Moge het boek "Technische beginselen, gebruik, onderhoud en afstelgegevens YA-126/ 1 ton." er
toe bijdragen, dat vele YA-126 voertuigen een lang leven beschoren zij.

Technische Commissie Meppel, Januari 2000

Dirk van 't Hoff

Hef boek "Technische beginselen, gebruik, onderhoud en afstelgegevens van de DAF YA-126 1
ton, 4x4, 24 V" is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Technische Commissie stelt
zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de tekst.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of op andere wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur van de DAF YA-126 club.
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1.  Militaire voertuigen van DAF gebouwd tot de jaren '60

1.1 inleiding
In alle legers werd gedurende de laatste 10 a 15 jaar voor de Tweede Wereldoorlog grote
behoefte  gevoeld  aan  voertuigen  die  zich  ook  buiten  de  "gebaande"  wegen  konden
voortbewegen. De eisen voor dergelijke voertuigen waren, vanuit militair standpunt gezien, zeer
uitgebreid. Eik terrein moest kunnen worden bereden, met als gevolg de eis van een grote
trekkracht aan de velg, een sterke motor, speciale terreinbanden en een zeer solide carrosserie
met voldoende bodemvrijheïd. Zelfs werd door sommige legerfunctionarissen geëist dat de delen
die aan slijtage onderhevig waren uit de normale burgermaatschappij moesten kunnen worden
betrokken.
Het paard ais vervoermiddel paste niet langer in een moderne oorlogsvoering. Het dier koste
teveel aan verzorging en was paniekgevoelig, hetgeen grote gevaren opleverde bij luchtaanvallen
en bij beschietingen. Om van bescherming bij een gasaanval maar niet te spreken.

1.2.De motorisering komt op gang
Voor het trekken van geschut in het Nederlandse Leger werden op een gegeven moment de
paarden  ingeruild  tegen  Fordson-landbouwtrekkers.  Deze  trekkers  hadden  echter  de  nare
eigenschap om bij hellingen in het terrein achter over te slaan, Bovendien was hun topsnelheid
gering.

Fordson landbouwtrekker niet veldgeschut anno 1926

Een groot voorstander van de motorisering van het 'Nederlandse Leger was toentertijd Kapitein
Van der Trappen, Samen met Huub van Doorne ontwikkelde deze militair een systeem waarmee
een normaal  voertuig met twee gedreven achterwielen op eenvoudige wijze tot  een
terrein voertuig kon worden omgebouwd. Door de ingenieuze ombouwconstructie ontstond een
voertuig met zes wielen.
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Een lier met trekhaak behoorde ook tot het modificatiepakket en maakte het voertuig uitermate
geschikt voor het aankoppelen en trekken van geschut. Verder waren er varianten met en zonder
voorwielaandrijving,
Honderden wagens met welluidende namen als Ford, Chevrolet en GMC werden door DAF op
deze wijze gemodificeerd. Tijdens de oorlogshandelingen in de meidagen van 1940 gingen veel
voertuigen verloren en wat: overbleef verdween over de oostgrens om nooit weer terug te keren.

Ford/ DAF 6X4 trekker voor veldgeschut bij het korps Rijdende Artillerie, Behoud van grip van de
achterwielen door perfecte aanpassing van de TRADÖ aan het geaccidenteerde terrein.

TRADO
De kern van het DAF-ornbouwpakket was de zogenaamde TRADÖ. Deze naam was afgeleid van
de namen Van der Trappen en Van Doorne,
De TRADO verving de achteras van de te modificeren voertuigen en bestond uit een centraal
differentieel met. aan weerszijden schornmelarmen of balanceurs. In elke schommelarm bevond
zich een tandwielstelsel om het motorvermogen naar de wielen over te brengen. De wielen aan
één zijde van de TRADÖ draaiden altijd met hetzelfde toerental.
De schommelassen konden zich volledig onafhankelijk van elkaar aan het terrein aanpassen. Dit
unieke concept gaf het voertuig zeer goede terreineigenschappen.
Hiermee legde Huub van Doorne het fundament voor de latere ontwikkelingen van militaire
voertuigen. Het principe van de "TRADO'' werd overigens door de gebroeders Van Doorne o.a.
weer in de naoorlogse YA-328 toegepast.
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TRADÖ i!l ombouwconstructie. Navolgend de modificatie in de verschillende fasen.

 

1.    Voertuig mei conventionele achteras 2. Trommel,  naaf en steekas zijn verwijderd.
Het  TRADO-ombouwpakket  kan  worden
gemonteerd.

 

 

3. De TRADO-delen liggen gereed. Rechts de
schommelas.  Links  hei  midden-kroonwiel
voor aandrijving van de beide wielen. Op
de voorgrond de verlengde steekas.

4,    De schommelas is voorzien van naven en
één trommel/rem. Aan de steekas is het
kroon wiel gemonteerd.
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5.  De  schommel-  en  aandr i j fas  zi jn
gemonteerd. Op de voorgrond liggen nog
het  stafdeksel  van  de  aandrijfas  en  de
verbindingsstukken voor de remmen.

8,  Alleen  de  wielen  moeten  nog  worden
gemonteerd dan is de modificatie v.w.b. de
aandrijving afgerond.

 

7,  TRADO lil  wielgestel.  Duidelijk  is  hier  te
zien  dal  de  schommelarmen  t.o.v.  elkaar
onafhankelijk  kunnen bewegen.  Let  op de
grote uitstag van de schommelarmen.

De speciale Herconstructie
Tussen het chassisraam van het  voertuig was een lier  gemonteerd.  Aan het  einde van de
lierkabel zat een speciale trekhaak. Deze trekhaak kon vergrendeld worden in een vangmuil aan
de achterzijde van tiet voertuig.
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De bediening van de lier vond plaats vanuit de cabine van het voertuig. Slechts één man
koppelde het geschut aan. Voor deze handeling met een conventionele trekhaak waren voorheen
7 man nodig

Indien het voertuig met geschut in zwaar terrein vast kwam te zitten dan kon het geschut worden
achtergelaten dooi' de trekhaak te ontgrendelen. Het geschut bleef wel met het voertuig door de
lierkabel verbonden. Wanneer de artillerietrekker een stuk  verder  was gereden en weer
voldoende grip op het: terrein had, kon het geschut weer door de lier worden ingehaald, Reed het
voertuig zonder geschut in het terrein en. kwam desondanks toch vast te zitten dan kon de lier
worden gebruikt om het voertuig los te trekken, Eventueel werd hierbij van een grondanker gebruik
gemaakt.

Op de volgende fotoserie is het aankoppelen van geschut met de lier behorende tot het "DAF-
ombouwpakket" nader te zien.

 

 

1. De trekhaak wordt aan het geschut gehaakt. 2. De door de motor aangedreven lier trekt
het geschut richting voertuig De lierkabel
wordt geleid en ondersteund door een rol
aan de achterzijde van het voertuig,

 

3, Het conische gedeelte van de trekhaak zit
reeds in de vang m uil. Vervolgens wordt
r/e trekhaak vergrendeld. De combinatie
is gereed om te vertrekken.
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Overzicht DAF ombouwconstructie

Steunrol

Voorwielaandrijving Handle

voorwielaandrijving

Handle extra reductiebak

Handle d ïf f erent i ee l - blo kk eer-
inrichting

Krachtafnemer („power take off")

Extra reductiebak

Kast Voorwielaandrijvmg

Lier
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TRADO ombouwconstructie

Grondanker • Staartstuk

Trekhaak  en vangmuil



Chevrolet/ DAF 6X4 artillerietrekker voor veldgeschut met Trado - wielgestel

Een door DAF gemodificeerde civiele truck met 6X6 aandrijving. Eigenaar van deze truck was de
N. V, Algemene Exploratie Maatschappij Teheran.
Let op de speciale DAF-steunwielen aan de voorzijde van het voertuig. Men was van mening dat
bij steile hellingen deze steunwielen het vastlopen  van het front van het voertuig konden
tegengaan,
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13.DAF voertuigen met een geheel eigen gezicht'
Door  de  Tweede  Wereldoorlog  was  de  techniek  op  alle  gebieden  in  een  enorme
stroomversnelling geraakt. De vraag van het Amerikaanse Leger naar steeds betere en snellere
voertuigen leidde soms tot spectaculaire ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de alom
bekende Jeep,
Daarnaast stond standaardisatie bij de Amerikanen in een hoog vaandel. Een mooi voorbeeld
hiervan zijn de Dodge voertuigen van het type WC, Hierin kwamen, zover mogelijk, steeds weer
dezelfde onderdelen terug, Niet alleen carrosserie- maar ook transmissiedelen.

Een aantal Dodge voertuigen van het type WC

 

WC- 5 2/ Wapendrager WC-83/ Personeel &
vracht

WC-59/ Telefoononderhoud &
installatie

 

WC-53/Carry Al! WC-54/Ambulance WC-64/ Ambulance KD

In het begin van WOU werden zeer veel voertuigen van gesloten cabine voorzien, Later zag men
een kentering; steeds meer voertuigen verlieten de fabriek met open cabine en dak van zeildoek.
Vaak werden ook houten laadbakken gebruikt. Dit vanwege de kosten en gewicht. Over het
algemeen hadden de voertuigen afgeronde vormen. Een uitzondering hierop waren de Canadese
Chevrolets met een hoekig front, wat overigens geenszins misstond.

Chevrolet LU A. 3 ton, 4X4 met lier C 60 S-LAAT
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Aan het einde van WOU bestond er een grote schakering voertuigen voor allerlei doeleinden. De
gebroeders Van Doorne werden duidelijk beïnvloed door al deze veteranen met geduchte
reputatie, Maar zoals uit het navolgende deel moge blijken, wisten de stichters van DAF ondanks
dit alles hun ontwerpen een geheel eigen uiterlijk te geven.

1.4 Wederopbouw van het militaire wagenpark me| DAF_voertuigen
In 1949 startte de DAF aanhangwagenfabriek aan de Burghstraat te Eindhoven de productie van
vrachtwagens, Ondanks het enorme surplus aan voertuigen, die de geallieerde legers in Europa
hadden achtergelaten en waarvan een groot deel voor de opbouw van legers in Europa werd
gebruikt, plaatste de Nederlandse krijgsmacht einde der veertiger jaren toch een order voor een
groot aantal DAF 4X2 vrachtwagens. Het betrof hier de civiele uitvoering van het type A5Ö en
omgebouwde trucks uit de A3Ö serie voor personenvervoer. Deze order was goed voor in totaal
713 stuks. Deze serie opende een indrukwekkende reeks van militaire voertuigen.

DAF A30 voor personen vervoer

DAFYA-328en YA-126
Anno 1953 werd bij de Nederlandse Krijgsmacht, het streven gericht op standaardisatie van
fabrikaten en laadvermogens. Dit vanwege de te rijke schakering aan voertuigen rnet allerlei
verschillende laadvermogens. De laadvermogenscategorieën werden teruggebracht van 8 naar
4. Tot standaard werden uitgeroepen de laadvermogens:'%, 1, 3 en 6 ton.

DAF was toen al volop bezig rnet de ontwikkeling van een drie-assige artillerietrekker waarin
duidelijk, de vooroorlogse TRADO-aandrijving en speciale lier met geïntegreerde trekhaak waren
terug te vinden. Dit voertuig rnet een laadvermogen van 3 ton kreeg de aanduiding YA-318. De
wagens  hadden  een  zescilinder  Hercules  benzine  motor  met  102  pk,  een  open  cabine,
keienvanger voor de radiateur en terreinbanden. Bij het testen van enkele prototypen kwamen
Nederlandse en Amerikaanse militaire deskundigen tot de conclusie dat de YA-318 tot één van
de modernste artillerietrekkers behoorde. De Nederlandse Krijgsmacht plaatste prompt een order
van 99 stuks,
Volgens het zelfde principe werd tevens een kleiner voertuig ontwikkeld, de YA-126 wapendrager
met 4x4 aandrijving. Het laadvermogen bedroeg 1 ton en behalve een wapendrager werden op
hetzelfde chassis ook oen ambulance en verbindingswagen ontworpen.
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DA F YA -126 wape n drager

Algemeen bezaten de DAF voertuigen een grote bodemvrijheid, groot waadvermogen en een
uitstekend klimvermogen.

De  nieuwe  generatie  van   militaire  voertuigen  werd   overigens  aangeduid   met  een  letter-
cijfercombinatie en bestond uit twee letters gevolgd door drie cijfers.

Bijvoorbeeld
Y= militair       A= algemeen    1= laadvermogen    2=serie       6= aantal wielen

i
Verdere betekenissen bijv :

B= berging C= crash
tender F=fluïd K=
kipper T= trekker P=
pantser (YP-408)
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De eerder genoemde artillerietrekker YA-318 kreeg later een zwaardere motor met 131 pk en een
vijfversnellingsbak.  Omdat  het  hier  om een  tweede versie  van  hei  zelfde  type  ging,  werd  de
aanduiding overeenkomstig gewijzigd in: YA-328.
Door  de  speciale  wijze  van  aandrijving  niet  een  centraal  differentieel,  krachtigere  motor  en
gekoppelde wielen links en rechts benaderde dit voertuig in het terrein de eigenschappen van
een  rupsvoertuig,  terwijl  op  de  verharde  weg  de  volledige  prestaties  van  een wielvoertuig
behouden bleven.

DAF vrachtwagen/artillerietrekker YA-328

Voertuigen op basis van de Y/K328 voor speciaal gebruik
Speciaal voor het gebruik op vliegvelden werden op basis van het gerenommeerde YA-328
chassis    nog    twee    varianten    vervaardigd:    de    YC-328    snelblusauto    en    de    YF-328
smeerolietankauto,

De YC-328 was voorzien van een draaibaar schuimkanon met een capaciteit van 13,600' liter per
minuut. De mengverhouding van schuim en water werd geregeld vanuit de bedieningsplaats van
het schuimkanon. Het was ook mogelijk om uitsluitend water te spuiten met een capaciteit van
1600-2300 liter per minuut.
De motor van het YC-328 voertuig kon, indien gewenst, van een dubbele carburateur voorzien
worden, welke in noodsituaties een felle acceleratie waarborgde.
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DAF YC-328 schuirnblusauto DAF YF-328 smeerolietankauto

De smeerolietankauto YF-328 was speciaal ontworpen om vliegtuigen van smeerolie te voorzien,
ook bij lage temperaturen, Dit voertuig was uitgerust met een 2800 liter tank met ingebouwde
verhitter. Deze verhitter maakte het mogelijk orn zelfs bij -40 °C de smeerolie in het vliegtuig te
pompen.

YA-314  
Aan het programma werd ook nog een 4x4 drietons legertruck toegevoegd. Dit was het type YA-
314, die later de standaardtruck van het leger zou worden. Uiterlijk leken deze voertuigen met
hun hoge laadbak en open cabine sterk op de YA-328 artillerietrekkers, Omdat de YA-314
voertuigen overwegend bedoeld waren voor gebruik op de verharde weg, werd gekozen voor een
conventionele aandrijving met hypïod assen met daarin een differentieel. De vering van het
voertuig kwam d.m.v. bladveren tot stand. Dit voertuig werd van de zelfde krachtbron als de YA-
126 voorzien.
De YA-314 werd gebruikt  voor 'transportdoeleinden en als compressorwagen,  bureauwagen,
radiowagen en mobile werkplaats. Het chassis was tevens geschikt om van een kipper voorzien
te worden.

DAF vrachtwagen YA-314
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Praktisch eindeloze colonne van DAF YA-314 voertuigen

Naast de bekende YA-314 bestond er ook een YA-324, Dit type verschilde echter weinig van de
eerste serie, de YA-314,

Zware  wielvoertuigen  van  DAF  In  1957
werd  voor  Defensie  een  zware  zestons
truck  met  6X6  aandri jv ing  ontwikkeld,
het type YA-616, Dit  type was  uitgerust met
een zescilinder Continental benzinemotor met
het  enorme  vermogen  van  232  pk.  In  de
transmissietrein  was  een  vijfversnellingsbak
met hulpbak opgenomen. Cabine en laadbak
waren  van  dezelfde  uitvoering  als  YA-328
en  een  9-tons  lier  behoorde  tevens  tot  de
uitvoering,  De  YA-616  was  bestemd  voor
het  trekken  van  rniddelzwaar  tot  zwaar
geschut,  maar  werd  ook  in  diverse  andere
uitvoeringen

gebouwd, zoals bijvoorbeeld: 7000 liter tankwagen (YF-616), bergingswagen (YB-616) of ais
trekker voor 10 tot 25 tons opleggers (YT-616).
Er was ook nog een DAF-bergingsvoertuig van het type YB-626, Dit voertuig was voorzien van
achterassen met enkel lucht banden
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DAF Bergingsvoertuig  YB-816 (dubbellucht
handen)

DAF tankwagen YF-616 (7,000 liter)

 

 

DAF trekker YT-616 DAF vrachtwagen/artillerietrekker YA-616

 

DAF bergingsvoetluig YB-626 (enkellucht banden)
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Verder werd ook nog een lichtere trekker (YT-514) gebouwd niet een zescilinder dieselmotor DS
575, bestemd voor het trekken van 10,000 liter tankoplegger of munitiewagen.

 

DAF trekker YT-514 met DS 575 dieselmotor DAF   YT-514   met   tankoplegger   YT-1Q14
inhoud 10,000 liter

P_3ntseryoertuig YP-408
Vanwege de jarenlange ervaring op het gebied van terreinvoertuigen waagde DAF ook de stap
naar een gepantserd personeelsvoertuig. Dit "buitenbeentje" sloeg aan bij defensie en werd
vervolgens in productie genomen,
Het 8-wielige voertuig kreeg de aanduiding YP-408. Ook dit keer maakte DAF weer gebruik van
het YA-328 concept voor de aandrijving. De eerste twee voorwielen waren draaibaar uitgevoerd
Het tweede voorwiel was gemonteerd op een loze as zonder aandrijving.

Aandrijving van de YP-408,
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Als krachtbron diende dit keer een dieselmotor van het type DS 575, Deze motor, uitgevoerd met
turbocharger, leverde een vermogen van 165 pk. Zowel in het terrein als op de weg scoorde dit
voertuig hoog.
Maximaal  konden in  dit  voertuig  12  man plaatsnemen (inclusief  schutter  en  chauffeur).
Ongeladen woog dit pantservoertuig ca, 9500 kg.

Bijzonder aan dit voertuig waren de speciale "Combat banden". Door een speciale constructie
kon het voertuig  ook bij  meerdere kapotgeschoten banden met redelijke snelheid blijven
doorrijden.

Het pantservoertuig werd in verschillende uitvoeringen aan het Nederlandse Leger geleverd.
Hieronder was ook een ambulance-uitvoering.

Prachtige foto van een YP-408 in het terrein. Het betreft hier waarschijnlijk nog een testversie. Dit
is o.a. te herkennen aan de jaloezieën aan de voorzijde van het voertuig. Latere versies hadden
een gesloten front.
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Een '"phantom''' tekening van de YP-40S, Let op de krappe
ruimte voor de bemanning achterin.

Doorsnede  van  een  speciale
"Combat  banden",  o.a.  met
versterkte zijkanten.

De DAF Jeep  
In het begin van de vijftiger jaren ging de gedachte ook uit naar een klein Jeep-achtig voertuig.
Het kwam zelfs tot een prototype. Deze DAF-Jeep leek v.w.b. het uiterlijk en chassisconstructie
sterk op de wapendrager YA-126.

 

Prototype van de DAF-Jeep Chassis van de DAF-Jeep

Hoewel  dit  voertuig  nooit  het  licht  van  de  serieproductie  heeft  gezien,  zullen  de
terreineigenschappen ongetwijfeld goed zijn geweest, Het gewicht van dit voertuig was echter
overeenkomstig de robuuste constructie en het complexe aandrijfsysteem. Dit kan wei eens
nadelig gewerkt hebben, Wat de precieze reden is geweest dat dit voertuig nooit in productie is
genomen, vermelden oude DAF documenten niet,

Natuurlijk was de concurrentie van Amerikaanse zijde op het gebied van kleine terreinvoertuigen
groot. Aan het begin van de veertiger jaren had Willys Overland namelijk speciaal voor militair
algemeen gebruik een klein, wendbaar en relatief licht voertuig ontwikkeld. In totaal werden er
tijdens de Tweede Wereldoorlog een slordige 640.000 stuks door Wiliys en de gigant Ford
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gebouwd, De modellen hadden de benaming Willys MB en Ford GPW. Dit voertuig dat later
bekend werd als "Jeep", leverde een wezenlijke bijdrage aan de geallieerde overwinningen in de
Tweede Wereldoorlog,

Na de oorlog vormde dit concept de basis voor verdere ontwikkelingen. Een nazaat van de oer-
jeep  is  bijvoorbeeld  de  Willy's  M38 A1,  Vanwege de reputatie van de Jeep  is  het  niet
verwonderlijk dat in 1955 het Nederlandse Leger besloot tot aanschaf van 4ÖÖO stuks M38 A1
voertuigen.
De assemblage vond overigens in Rotterdam bij de Nederlandse Kaiser Frazer Fabrieken N.V.
plaats, Dit zorgde natuurlijk ook voor een stukje werkgelegenheid.

De M38 A1 staat in het Nederlandse Leger bekend ais "Nekaf. Deze afkorting staat voor
Nederlandse Kaiser Frazer Fabrieken,

Oer- Jeep Willig,s MB/Ford GPW

De alom bekende naam "Jeep" is overigens een fonetische verbastering van de afkorting G.P.
Deze letters staan voor General Purpose (Algemeen Gebruik).

Met deze uiteenzetting is getracht om in vogelvlucht een overzicht te geven van de meest
bekende militaire voertuigen die tot de jaren 60 door DAF zijn gebouwd,

Op de laatste pagina van dit deel zijn de technische gegevens van de typen; YA-126, YA-314.
YA-328 en de YA-616 weergeven.
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2) De   YA-1  26  

2.1 Lichte  vrachtwagen voor zowel algemeen.....als speciaal gebruik
De vraag van Defensie naar een snel en beweeglijk voertuig met beperkte afmetingen, die ook
onder zware terreinomstandigheden manschappen, lichte wapens, munitie en dergelijke tussen
tactische eenheden aan het front betrouwbaar kon vervoeren, beantwoorde de gebroeders Van
Doorne met een zeer eigenzinnig ontwerp,
Uiterlijk vertoonde het nieuwe ontwerp 'weinig overeenkomst met de eerder ontwikkelde YA-32S Zo
had  het voertuig  een torpedofront en 6 wielen,  twee hiervan waren  steunwielen.   De
transmissietrein en wielophanging waren daarentegen net zoals bij de YA-328 geheel afgestemd
op het rijden in zwaar terrein, Ook dit ontwerp, met een maximaal laadvermogen van 1 ton, was
zeer robuust uitgevoerd-   Het voertuiggewicht was dan ook overeenkomstig en bedroeg ca 3,5

Orn verder aan de gestelde militaire doeleinden te kunnen voldoen, moest het chassis de
mogelijkheid bieden om verschillende carrosserieën te monteren. Dit kwam DAF natuurlijk goed
van pas omdat dit voertuig dan in zijn laadvermogensklasse vete verouderde voertuigen kon
vervangen,

De lichte vrachtwagen van DAF kreeg uiteindelijk de aanduiding YA-126. Deze aanduiding
betekende in dit geval

Y = legercodering
A = Algemeen
1= Laadvermogen in ton
2= serie
6 = aantal wielen

Voorloper van de DAF YA-126, Let op de voorruit, zonder midden spijl en doorlopende huif van de
laadbak
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2,2 Uitvoeringen van de YA126
De productie van de YA-126 ging in 1952 van start, in december '51 van Defensie een
opdracht van 2793 exemplaren was ontvangen. Ook werden voertuigen geëxporteerd naar het

buitenland, o,a, naar Portugal. Het geleverde aantal is echter onbekend. De YA-126 werd zuiver

als militair voertuig ontwikkeld. Zover bekend is, zijn er nooit civiele versies gebouwd.

Imposante rij DAF YA-126 voertuigen klaar om aan Defensie te worden uitgeleverd

De YA-126 rolde in vier verschillende uitvoeringen van de productieband in Eindhoven'

• Wapendrager, YA-126. 1 ton, 4x4. 24 V, staten bestuurderscabine en laadbak, beide
met afneembare kap van zeildoek,

.   Wapendrager, YA-126, l ton. 4x4, 24 V, idem echter met 2,5 tons lierinrichting.
• Radiowagen,' YA-126, 1 ton, 4x4, 24V: stalen bestuurderscabine met afneembare

kap van zeildoek en achter op het voertuig een geheel gesloten
radiocabine met verwarming.

• Ziekenauto, YA-126, 1 ton. 4x4, 24 V, stalen bestuurderscabine met afneembare
kap van zeildoek en achter op het. voertuig een geheel gesloten
aluminium cabine met 4 draagbaren en verwarming
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2.2.l Wapendrager voor algemeen gebruik met of zonder lier.
De YA-126 voor algemeen gebruik was voorzien van open bestuurderscabine met uitneembare
deuren en een stalen  laadbak..  De wielkasten van de laadbak waren over  de gehele lengte
doorgetrokken en  deden  dienst  als  zitplaatsen.  Op de  wielkasten  waren  verder  afneembare
vloerdelen bevestigd, welke tevens voor het vormen van een vlakke laadvloer in de laadbak
gebruikt konden worden.

Zowel  de bestuurderscabine  als  de laadbak  waren voorzien  van  een afneembare kap van
zeildoek. Als optie kon deze versie ook fabrieksmatig van een 2,5 tons lier voorzien worden. De
lier was motorgedreven en voorzien van een beveiligingscircuit tegen overbelasting. De YA-126
met Her deed o.a. bij de Genietroepen dienst.

Als krachtbron werd bij alle uitvoeringen een 6 cilinder benzinemotor toegepast. Deze motor was
echter niet van het fabrikaat "DAF" maar kwam uit de Verenigde Staten.

Voor het starten bij zeer lage temperaturen was deze Amerikaanse krachtbron voorzien, van een
speciale koude startinstallatie. Een bandenpomp behoorde tevens tot de standaard uitrusting van
de YA-126

De voorruit werd scharnierend uitgevoerd. Nadat de zeildoeken en kaptogen waren verwijderd en
de voorruit neergeklapt was, bleef er een voertuig met uitzonderlijk laag silhouet over. Bij gebruik
van speciale hoezen voor de koplampen en de voorruit en een carnouflagenet was het voertuig
voor het menselijk oog moeilijk op te sporen.

Schets van YA-128 uit een DAF-folder met neer geklapte voorruit, zonder zeilen en
Kaptogen
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Alle YA-126 modellen werden standaard van een 24-Voits elektrische met 6-Volts
aansluiting voor aanhangwagens voorzien. Het systeem werd door accu:s„ Deze
accu's waren berekend op het gebruik van een radio. De accu's konden vanaf de buitenzijde van
het voertuig d.m.v. een speciale kabel en bijbehorend worden opgeladen,

t

2.2,2 Radiowagen
Op  "eenvoudige  wijze  kon  een  wapendrager  getransformeerd  worden  naar  een
verbindingswagen. Nadat de achterklep was verwijderd, werd op de stalen laadbak een dak met
zij-, voor- en achterwand gemonteerd. Hierdoor ontstond een cabine waarin de apparatuur t.b.v.
verbindingsdoeleinden kon worden ondergebracht. Deze cabine was alleen via een deur aan de
achterzijde toegankelijk. Bij wijze van comfort werd de radiowagen van een verwarming voorzien.
Deze  bevond  zich  echter  in  de  radiocabine.  De radiocabine  werd  meestal  afgedekt  met  het
standaard  laadbakzeil,  De  bestuurderscabine  was  op  de  zelfde  wijze  uitgevoerd  als  bij  de
wapendrager

Bij  alle  uitvoeringen  van  de  YA-126 (inclusief  de  ziekenwagen)  was  de  gehele  elektrische
installatie storingsvrij uitgevoerd. A.M, en F,M, apparaten in het frequentiegebied van 150 KHz tot
150 MHz werden niet gestoord tot op een afstand van 5 meter van het voertuig met lopende
motor,

2.2,3. _ Ziekenwagen
Op het chassis van de YA-126 kon in plaats van een laadbak een opbouw voor ziekentransport
worden aangebracht. Hiertoe moest echter wel het chassis aan de achterkant met 500 mm
worden verlengd.
p,e geheel van aluminium, plaat vervaardigde opbouw voor ziekentransport was voorzien van een
complete verwarmings- en luchtverversingsinstallatie. In bestuurderscabine bevond zich ook een
verwarmingskachel, Door beide kachels stroomde warm motorkoelwater. Het koelwater werd bij
de cilinderkop afgetakt en stroomde vervolgens via rubber slangen naar de kachels.  De
retourleiding zat aangesloten op het thermostaathuis van de motor. Met dit warme koelwater
werd de cabinelucht verwarmd..
Voor het verkrijgen van de juiste motortemperatuur was de radiator van de motor voorzien van
een rolhoes. Deze werd indien nodig met een trekkabel vanuit de bestuurderscabine versteld.
Andere uitvoeringen hadden geen rolhoes.

De ziekenwagen was standaard uitgerust met vier draagbaren, aan elke zijde van het voertuig
twee.  Voor  het  vervoer  van  zittende  gewonden  werden  de  bovenste  draagbaarhouders
neergeklapt,

Aan de achterzijde van de ziekenwagen bevonden zich drie deuren. De middelste deur diende
voor het, in- en uitstappen. De deuren links en rechts hiervan voor tiet in- c.q. uitschuiven van de
draagbaren. Een inklapbaar trapje diende om het in- en uitstappen te  vergemakkelijken.  De
ruimte met draagbaren was ook via een tussendeur vanuit de bestuurderscabine bereikbaar.

De ziekenwagen was iets minder stug afgeveerd dan de andere varianten.
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De ziekenwagen was vanwege zijn hoogte, het verlengde chassis en geplaatste houder
voor jerrycans en gereedschapbak minder terreinvaardig dan de anderen YA-126 typen

DAF YA-126 ziekenwagen

In  het  midden van de vijftiger  jaren werden steeds meer geallieerde voertuigen (GMC, Ford,
Chevrolet, Dodge, enz) door DAF-voertuigen vervangen. Weldra behoorde onze YA-126 tot het
vertrouwde beeld op kazernes in Nederland en Duitsland,

Menig dienstplichtige heeft in de YA-126 gereden of kan zich dit voertuig herinneren. Door velen
werd  dit  voertuig  wel  aangeduid  m*!  "WEP".  Deze  uitdrukking  is  afkomstig  van  de  engelse
aanduiding Weapon Carrier (wapendrager), afgekort "Wep".
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2.3   Navo-eisen      
Algemeen  bezaten  de  door  DAF  ontwikkelde  voertuigen  een  grote  bodemvrijheid,  groot
waadvermogen en een uitstekend klimvermogen.  Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar  de
NAVO-eisen voor tactische voertuigen uit 1957, dan komt onze YA-126 er goed van af.

i

2.4   Het YA-126 chassis      
De constructie van de YA-126 werd gekenmerkt door een bijzondere wijze van aandrijving en
ophanging van de wielen. Dit enigszins eigenzinnige concept verlangde dan ook een speciaal
chassis. Het chassisraam was samengesteld uit kokerbalken. Deze constructie uit langs- en
dwarsliggers verleende het gelaste frame de nodige stijfheid tegen o.a. torderen. Één van de
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kokervormige   dwarsliggers  droeg   tevens   de   reserve-   of  steunwielen.   Aan   de  achterste
dwarsligger was een vaste trekhaak gemonteerd.

Chassis DAF YA-126

leder wiel was opgehangen aan een tweetal zwenkarmen, die aan de voorzijde scharnierend
waren verbonden met een zware dwarsligger van het chassis. Elke bovenste zwenkarm van de
wielophanging was afgeveerd door een torsiestaaf. De veerwerking werd ondersteund door een
rubberen hulpveer.
De zwenkarmen waren dusdanig stijf dat in alle richtingen krachten, veroorzaakt door buiging en
torsie, konden worden opgenomen. De torsiestangconstructie nam op zich weinig plaats in. Door
de pendelbeweging die de wielen maakten veranderde de vlucht of camber niet.
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Deze  onafhankelijke  wielophanging  in  combinatie  met  dubbelwerkende  telescopische
schokbrekers gaf het voertuig een grote wieluitslag, een uitstekende vering en vaste wegligging,
aldus een folder van 1955.

Opvallend  bij  de  YA-126  voertuigen  was  de  positionering  van  de  reserve  wielen.  De  DAF
constructeurs  hadden  deze  positie  met  opzet  gekozen  en  daarnaast  de  wielen  draaibaar
gemaakt. Dit maakte het mogelijk dat het wiel dienst kon doen als steunwiel. Het voertuig was
hierdoor  bij  het  nemen  van  hindernissen  beter  beschermd  tegen  beschadigingen  aan  de
onderkant van het voertuig.
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4) Instrumentenpaneel

De volgende uiteenzetting is bedoeld voor personen, die voor het eerst kennismaken met een
YA-126 of voor degene die nog eens het één en ander wil opfrissen.

Inleiding  
De DAF YA-126 is met een veelvoud aan instrumenten uitgerust. Deze instrumenten geven
informatie over de prestaties van het voertuig en de toestand van de motor. In tegenstelling tot
moderne voertuigen ontbreekt bij de YA-126 een automatische motorbeveiliging volledig. Er zal
dus geen waarschuwing gegeven worden als bijvoorbeeld de oliedruk onder zijn minimaal
toelaatbare waarde komt.
De juiste interpretatie van de gegevens, die instrumenten verstrekken, ligt geheel bij de chauffeur
van de YA-126. Om dit te kunnen doen moet hij op de hoogte zijn van de waarden waarbinnen
bijvoorbeeld een druk of temperatuur dient te liggen zonder dat er gevaar voor de motor optreedt.
In de VTH9-326 zijn alle grenswaarden wel terug te vinden, maar liggen her en der in de
handleiding verspreid. Daarom is in het hierna volgende deel alles betreffende instrumenten nog
eens op een rijtje gezet.
Ook zal hier en daar ingegaan worden op een aantal bedieningsorganen. Ze worden echter niet
allemaal nader omschreven omdat vele voor zich spreken.

De  bijlage  1  van  dit  hoofdstuk  is  uitgevoerd  als  vouwblad,  met  hierop  afgedrukt  het
instrumentenpaneel van de YA-126. Door van het vouwsysteem gebruik te maken, kan men snel
switchen van tekst naar instrumentenpaneel en omgekeerd.

Toerenteller (zie nummer 1, bijlage 1)  
Rechts direct naast de stuurkolom bevindt zich de toerenteller. Met dit instrument wordt het
aantal omwentelingen,  die de motor op dat moment maakt,  bepaald.  Het toerental wordt
opgegeven in omwentelingen per minuut.
Dit instrument kan nuttig zijn bij het schakelen en gebruikt worden om een gewenst toerental in te
stellen. Volgende toerentallen zijn belangrijk.

•Het stationaire toerental van de motor bedraagt 450 omw/ min. Voor afstelling stationair
toerental zie bijv. VTH9-326 (februari 1959)/ Carburator blz. 83.

•Houdt het toerental van de motor tijdens de rit tussen 1400 en 2800 omw./ min. Trek het
voertuig op tot maximaal 2800 omwentelingen  en schakel dan over naar een  hogere
versnelling. Schakel terug als de motor 1400 omwentelingen maakt. Vermijd toerentallen
boven 2800 omw/ minuut i.v.m. kans op een motorschade.

•Maximale toerental bij werkzaamheden met de lier 1000 omw/ min i.v.m. kans op kabelbreuk.

•Maximale toerental bij gebruik van de bandenpomp 850 omw/ min.

•Het hoogste koppel wordt volgens de "power chart" van de YA-126-motor (zie bijlage 21 JXC-
motor) bij ca. 1350 omw/ min. bereikt. Het motorkoppel is een maat voor de trekkracht.

Wat men onder een koppel verstaat kan het beste aan de hand van het volgende voorbeeld
worden uitgelegd:
Indien men met een steeksleutel een moer aanhaalt, dan is het koppel gedefinieerd als het
product  van  de  kracht  en  de  afstand  tussen  de  hand  en  het  hart  van  de  moer.  Een
motorkoppel is dus simpel gezegd de kracht waarmee de krukas wordt rondgedraaid.
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Uit het oogpunt van brandstofeconomie zou het gunstig zijn als een motor zoveel mogelijk kon
draaien op een toerental waarbij de cilindervulling, dus ook het koppel, het grootst is. Bij de
YA-126 zou dit echter resulteren in lage snelheden. Voordeel van een hoog koppel bij laag
toerental is wel dat bij het wegrijden de maximale trekkracht vrijwel direct ter beschikking
staat. Bij moderne motoren is het de tendens om het maximale koppel te laten optreden bij
hogere toerentallen, bijvoorbeeld bij kruissnelheid in de hoogste versnelling.

Ontstekingsschakelaar (zie nummer 2, bijlage 1)  
Bij moderne voertuigen zijn de functies "bekrachtigen van ontsteking en van startmotor" in één
bedieningsorgaan ondergebracht, het contactslot. Bij de YA-126 is echter voor elke functie een
aparte schakelaar op het instrumentenpaneel aangebracht.

Met  de  originele  DAF  ontstekingsschakelaar  wordt  zoals  de  naam  al  zegt  de  ontsteking
bekrachtigd. Hiervoor wordt de desbetreffende tuimelschakelaar naar rechts bewogen. Tijdens
deze handeling zuilen o.a. ook de ampère- en benzinemeter van stroom worden voorzien. Bij de
ampèremeter zal het naaldje licht bewegen. De benzinemeter zal overeenkomstig het niveau van
de gekozen tank uitslaan.
Om de startmotor te bekrachtigen dient overigens de knop genummerd met "4" (zie bijlage 1) te
worden ingedrukt.

Koelwater temperatuurmeter (zie nummer 5, bijlage 1)  
De temperatuurmeter geeft de temperatuur van de motorkoelvloeistof aan. Normaal ligt  deze
tussen 70° en  80° C.  Indien  de  temperatuur  hoger  of  lager  is,  kunnen volgende oorzaken
eventueel van toepassing zijn.

Temperatuur te hoog:
Voertuig wordt te zwaar belast, belasting terugnemen.
Controleer koelsysteem op niveau en lekkages.
Thermostaat defect of blijft hangen.
V-riem ventilator te slap of gebroken.
Water- of luchtstroom door radiator wordt gehinderd.
Lekke cilinderkoppakking.
Te veel koolvorming in cilinderkop.
Ontstekings- of kleptiming staat verkeerd.
Te lage compressie.
Radiator dop niet goed geplaatst of defect.
Centrifugaalpomp defect.
Te arm benzinemengsel.

Temperatuur te laag:
Bedek bij extreme koude een deel van de radiator.
Thermostaat defect of blijft hangen
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Waarschuwingen:
•Vul nooit en te nimmer de radiator met koud water indien de motor zeer warm is.
•Het koelsysteem is een gesloten systeem dat onder een bepaalde druk werkt. Hierdoor wordt
het kookpunt verhoogd. Valt de druk plotseling weg dan is de kans groot dat het koelwater
gaat koken. Draai daarom bij een warme motor nooit de dop te snel los. Men voorkomt
hiermee dat kokend water omhoog spuit.

Snelheidsmeter/ dagteller (zie nummers 6 en 12, bijlage 1)  
De snelheidsmeter geeft behalve de snelheid in km per uur ook het aantal afgelegde kilometers
aan. In de teller is tevens een dagteller ingebouwd. De knop om de dagteller op nul te zetten
bevindt zich onder de snelheidsmeter.

Volgende  tabel  geeft  de  maximale  snelheden  aan  voor  het  voertuig  bij  de  verschillende
versnellingen.

Maximaal toelaatbare snelheden in km/h
Versnellingsbak           Reductiebak                Reductiebak
geschakeld in                    "laag"                         "hoog"

1                                   7                                    13 2

14                                  27 3                                 23

50 4                                 43                                  84

Opmerking:
Originele legervoorschriften waarschuwen voor snelheden hoger dan 40 km/h bij ingeschakelde
voorwielen. Dit i.v.m. overbelasting van de aandrijving, speciaal de homokinetische koppeling.

Ampèremeter (zie nummer 8, bijlagel)
De waarde van dit instrument wordt wel eens onderschat. Deze meter geeft aan of de accu's
geladen of ontladen worden. Wanneer de dynamo meer stroom produceert dan verbruikt wordt,
staat de meter in " + ". Omgekeerd staat de wijzer in het negatieve gebied " - " indien meer
verbruikt wordt door lampen e.d. dan de dynamo produceert.
De   laadstroomsterkte  wordt  bepaald   door de  spanningsregelaar  en   zal   variëren   met  de
laadtoestand en conditie van de accu's.
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De eerste minuten na het starten van de motor geeft de meter een hoge laadstroomsterkte aan
en staat dus in " + ". Daarna zal de wijzer op nul staan of een kleine laadstroom aanwijzen
wanneer de lichten en verder elektrische verbruikers zijn  uitgeschakeld en de motor met iets
verhoogd stationair toerental loopt.

Enige wenken:
•De dynamo wordt via een V-riem aangedreven. Indien de aanwijsnaald van de ampèremeter
onrustig staat, controleer dan de spanning van deze riem.
•Wanneer alle lampen en instrumenten ingeschakeld zijn en de naald "O" aanwijst, zal dit met
goed geladen accu's geen probleem opleveren.
•Een hoge laadstroom wijst op slecht geladen  accu's, een fout in de dynamo of in de
régulateur. Indien de naald voortdurend naar "ontladen" slaat , moet de oorzaak hiervan
opgespoord worden en verholpen, daar anders de accu's spoedig uitgeput zijn en door te
snelle ontlading beschadigd worden.
•De ontsteking van de motor is accu gevoed. Indien de accu's door bijvoorbeeld een defecte
dynamo niet meer bijgeladen worden en door verbruikers alleen maar ontladen worden, dan
zal op een gegeven moment ook de motor stoppen.

Benzinemeter/ keuzeschakelaar benzinetank (zie nummers Wen 11, bijlage 1)
De meter wijst alleen bij ingeschakelde ontstekingsschakelaar het niveau in de tank aan. Om de
stand in de beide tanks af te lezen dient de schakelaar onder de meter resp. in de positie "rechts"
of "links" gebracht te worden.
Controleer altijd voor de rit of de benzinekraan tussen de stoelen en de keuzeschakelaar onder
de benzinemeter met dezelfde tank corresponderen. Dit bespaart onaangename verrassingen.

• De inhoud per tank is ca. 55 liter.

Smeeroliedrukmeter (zie nummer 13, bijlage 1)
Deze meter geeft aan onder welke druk de smeerolie door de motor gepompt wordt.  De

2
oliedrukmeter meet de druk in kg/ cm .  De druk is afhankelijk van het toerental van de motor en
temperatuur van de smeerolie.
De oliedrukmeter is één van de belangrijkste meters. Bij te lage oliedruk loopt de motor vast.

Volgende  tabel  geeft richtwaarden  bij  bedrijfswarme  motor (koelvloeistof 70  -  80   °C)  en
verschillende toerentallen:
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Toerental van de motor                     Smeeroliedruk
[ omw/ min]                                              [ kg/ cm2]
450 (stationair toerental)                        0,5 - 0,75
1600                                                                 2
Opmerking: Bij een koude motor zijn de drukken hoger

Waarschuwing:
•     Indien de smeeroliedrukmeter direct na de start geen druk of te lage druk aangeeft

stop dan direct de motor en controleer het oliepeil.

Ki-gass pomp (zie nummer 18, bijlage 1)
De Ki-gass pomp op het instrumentenpaneel maakt deel uit van een voorziening om bij een
omgevingstemperatuur beneden -15°C de motor toch gemakkelijk te kunnen starten. Benzine
komt namelijk bij deze lage temperatuur moeilijk tot ontsteking. Door gebruik te maken van een
licht ontbrandbare vloeistof kon dit euvel opgelost worden.
Met de Ki-gass pomp werd deze vloeistof tijdens het starten van de motor in het inlaatspruitstuk
gespoten. De vloeistof bevond zich dan in een klein reservoir in de motorruimte.

Ondertussen maken wij  in Nederland door de klimaatverandering temperaturen van -15 °C of
lager  zelden of  nooit  meer mee. U zult  deze inrichting dus ook niet  nodig hebben,  tenzij  U
natuurlijk een expeditie naar koudere oorden onderneemt. Dan is het gebruik van deze inrichting
wel aan te raden. U moet dan echter wel aan een startvloeistof kunnen komen.

Bi-starter of choke (zie nummer 19, bijlage 1)
Voor het starten van een koude motor is een rijk mengsel nodig, d.w.z. een mengsel met hoger
percentage benzine dan normaal. Hiervoor dient doorgaans een zogenaamde choke. Deze kan
zowel handbediend zijn of automatisch werken, afhankelijk van de motortemperatuur.

Bij de carburateur van de YA-126 wordt een bijzondere choke toegepast: de zogenaamde Bi-
starter. Deze Bi-starter regelt zelf de verhouding tussen lucht en brandstof maar moet wel met de
hand in- en uitgeschakeld worden.
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Volg bij het starten van de YA-126 met koude motor de volgende procedure:

Trek de Bi-starter bij een koude motor helemaal uit, maar geef hierbij geen
gas. Indien men toch het gaspedaal bedient,  dan wordt de verhouding
tussen benzine en lucht verstoord en het starten bemoeilijkt. Zet kort na
het  aanspringen  van  de motor,  de Bi-starter  op halve  stand terug.  Op
handgas laten we dan de motor op ca. 1200 omw./ min een minuut lopen.
Daarna  wordt  de  Bi-starter  geheel  ingedrukt,  deze  heeft  dan zijn  werk
gedaan.

Accuhoofdschakelaar of massasleutel (zie nummer 20 bijlage 1)  
Tijdens de rit moet de accuhoofdschakelaar steeds ingeschakeld blijven. Schakel deze pas uit als
de verlichtingsschakelaar op "O" staat.
Dit geldt vooral als men met een aanhanger rijdt. Doet men dit niet dan zullen met grote
zekerheid de achterlichten en stoplichten (6 Volt) van de aanhanger doorbranden. Deze krijgen in
deze situatie een spanning van 18 Volt te verwerken.

Inrichting om carterventilatie af te sluiten (niet op bijlage 1 zichtbaar)  
Boven het gaspedaal bevindt zich een ring. Door aan deze ring te trekken kan de carterventilatie
van de motor worden gesloten. Normaal is de carterventilatie geopend. De carterventilatie dient
om een inwendige druk in de motor te voorkomen en om schadelijke dampen uit het carter af te
voeren.
Bij het doorwaden maken we van de eigenschappen van een gesloten carter gebruik. Door de
tijdelijke   drukstijging   in   het   carter   kan   geen   water   langs   de   pakkingen   en   keerringen
binnendringen. Door de overdruk kan echter wel olie naar buiten lekken. Vergeet daarom nooit
het carter weer te openen na het "diep water" rijden.

Opmerkingen:
•Als bij het doorwaden de motor afslaat en het waterpeil is hoog genoeg dan kan er
eventueel water in het carter stromen.
•Indien men voor het doorwaden de carterventilatie sluit, monteer dan ook de plug in het
koppelingshuls.
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instrumentenpaneel DAF YA-126

Toerenteller 14. Contactdoos
Ontstekingsschakelaar 15. Schakelaar richtingaanwijzer
Hoofdlichtschakelaar 16. Controlelamp grootlicht
Startknop 17- Instrumentenverlichting
Koelwater temperatuurmeter 18. Ki-gass pomp
Snelheidsmeter 19. Bi-starter (Choke)
Instrumentenverlichting 20. Accuhoofdschakelaar
Ampèremeter 21. Waarschuwingsplaat
Kaartleeslamp 22. Typeplaat
Benzinemeter 23. Koppelcontactdoos
Keuzeschakelaar benzinetank 24. Instructieplaat cabineverwarming ziekenwagen
Dagteller 25. Schakelaar verwarming ziekenwagen
Oliedrukmeter 26. Luchtklep verwarming ziekenwagen
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  TEST N °, f:970
RRM - HERCULES   MODEL - J X

no cyl -6 bore - stroke - 4,25 ~

FUEL - GASOLINE 

The above curves show the performance of a standard stripped engine as developed  on an electric Dynamometer,
Corrected to 29.92” sera level barometer and 60 degrees fharenheid temperature, and show the power delivered at the flywheel

without fan or other power consuming accesoires

NOTE – if the performance of the standard engine indicated above does not meet your requirements please advice us as
performance can be varied within certain limmits, to meet specific application requirements

Power chart JXC engine
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