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1 
De rechterzijde van de motor. 1 = vuldop 
voor smeerolie; 2 = vuldop voor koel- 
water; 3 = overloopslangetje; 4 = lucht- 
filter; 5 = aftapkraan voor koelwater; 6 = 
aansluitpunt voor uitlaatleiding; 7 = 
brandstofopvoerpomp; 8 = wisselstroom- 
generator; 9 = aftapplug voor carter; 10 
=verstelbare trillingdemper. De aftapplug 
nr. 9 wordt zelden gebruikt omdat de 
motor is voorzien van een carterolieaf- 
tappomp; ook aan de linkerzijde zit een 
identieke aftapplug. 

2 
Detailopname van de brandstofopvoer- 
pomp. We hebben het kegelvormige kap- 
je gedemonteerd zodat het gaasfilter en 
het pakkingringetje zichtbaar is. Dit filter 
moet minstens eenmaal per seizoen ge- 
reinigd worden. U kunt het met kapje en 
al uitspoelen in wat gasolie. Zorg er bij 
het monteren voor dat u het geheel weer 
in de juiste stand plaatst, zonder het 
gaasje te beschadigen. Inspekteer ook 
het pakkingringetje in het kapje voor de 
montaae. 
In de Ibanjo-ogen en de bouten daarvan 
bevinden zich geen filters. Voor het ma- 
ken van deze opname hebben we het 
overloopslangetje even weggetrokken; 
gewoonlijk wordt dit aan deze zijde tus- 
sen het blok en de wisselstroomgenerator 
door geleid. 
Juist tussen de beide slangklemmen van 
de leiding naar de wateriniektie ziet u een 
der beide aftappluggen voor het aftappen 
van het koelwater. We komen daar nog 
op terug. 

3 
De voorzijde van de DTP-40. Door middel 
van een drietal steeksleutels geven we 
hier de bevestiging van de wisselstroom- 
generator aan. De spanning op de V- 
snaar moet zodanig zijn dat deze, als u 
hem tussen duim en wijsvinger houdt, niet 
minder dan één centimeter - doch niet 
méér dan twee centimeter heen en weer 
kan worden bewogen. De snaar wordt 
gespannen door de wisselstroomgenera- 
tor van de motor af te verplaatsen. 
Vergeet vooral niet de bouten en moeren 
weer vast te zetten. 
Het vervangen van de snaar is uiterst 
eenvoudig: u legt de nieuwe snaar achter 
de beide waterleidingen om over de grote 
pulley's en vervolgens over de pulley van 
de generator. Daarna spant u de snaar 
op de zojuist beschreven wijze. Na het 
monteren van een nieuwe V-snaar moet 
u in het begin wat frekwenter de spanning 
controleren. 

4 
Overzichtfoto van de linkerzijde van de 
motor, zie voor details de foto's 5 en 6. 
1 = buitenwaterpomp; 2 = tweede aftap- 
plug voor koelwater; 3 = één der vier 
gloeipluggen; 4 = brandstofinspuitpomp 
met regulateur, hieraan beslist niet zelf 
gaan sleutelen; 5 = plaatje met type- en 
motornurnmer, bij kontakten met de le- 
verancier dit nummer steeds vermelden; 
6 = één der vier brandstofinspuitstukken, 
ook hieraan niet zelf gaan schroeven als 



u niet werkelijk deskundig en ervaren 
bent; 7= meetelement voor oliedrukwaar- 
schuwing; 8 = peilstok voor carterolie- 
niveau; 9 = smeeroliefilter; l 0  = elek- 
trische startmotor; l 1  = aftapplug voor 
carterolie, als nr. 9 in foto 1; 12 = carter- 
olieaftappomp; 13 = bandstoffilter-water- 
afscheider; l 4  = zekering; l 5  = aftap- 
plug voor olie van keerkoppeling (deze 
plug wordt op de foto afgedekt door de 
verstelbare trillingdemper). 

5 
Detailopname van de linkervoorzijde van 
de motor. Midden in het beeld de rote- 
rende brandstofinspuitpomp, vanwaar de 
hogedruk leidingen naar de verstuivers 
lopen. Als u de leidingen volgt, kunt u 
concluderen dat de injektievolgorde 1-3- 
4-2 is. Aan de voorzijde van de pomp zit 
de buitenwaterpomp. 
1 = op cylinderblok ingeslagen motor- 
nummer; 2 = toerenverstelhandle (popu- 
lair ,,gashandleM); 3 = banjobout van 
brandstoftoevoer; 4 = stophandle; 5 = 
bovenste ontluchtingsplugje van brand- 
stofinjektiepomp; 6 = onderste ontluch- 
tingsplugje; 7 = nogmaals de aftapplug 
voor koelwater; 8 = meetelement voor 
VDO elektronische toerenteller; 9 = nog- 
maals het motornummer- en typeplaatje. 
Voor het ontluchten is het noodzakelijk 
dat eerst het brandstoffilter wordt ont- 
lucht, zie hiervoor foto 6. Het ontluchten 
van het brandstofsysteem na het brand- 
stoffilter geschiedt als volgt: u sluit de 
kraan in de retourleiding op het brand- 
stoffilter (foto 6, nr. l ) ,  u draait de banjo- 
bout nr. 3 enkele slagen los en voert 
brandstof op met het handeltje aan de 
brandstofopvoerpomp. Zodra er uitslui- 
tend brandstof langs de banjobout 
stroomt zonder luchtbellen, draait u de 
bout weer vast terwijl u doorgaat (of laat 
gaan) met brandstof opvoeren. Vervol- 
gens ontlucht u het onderste plugje op 
de brandstofinjektiepomp (nr. 6) op de- 
zelfde wijze en daarna het bovenste plug- 
je (nr. 5). Nu draait u de kraan in de re- 
tourleiding weer open (foto 6, nr. l )  en u 
pompt net zolang brandstof op totdat er 
brandstof door de retourleiding van het 
filter naar de tank vloeit. U kunt nu de 
motor starten, maar na circa vijf minuten 
moet u nogmaals het bovenste plugje, nr. 
5, ontluchten. 
Als de motor is stilgevallen door lucht in 
het brandstofsysteem is het gewenst de 
moeren op de vier inspuitstukken los te 
draaien en de motor met de stzrtmotor te 
draaien totdat brandstof uit de leidingen 
komt. 

6 
Detailopname van de linkerachterzijde 
van de motor. 
1 = afsluitkraantje van de retourleiding; 
2 = ontluchtingsbout voor het brandstof- 
filter; 3 = meetelement watertempera- 
tuurwaarschuwing; 4 = centrale bout van 
brandstoffilter; 5 = carterolieaftappomp; 
6 = brandstoffilter; 7 = smeeroliefilter; 
8 = wateraftapkraantje van brandstof- 
filter. 
Brandstoffilter vernieuwen: het nieuwe 
brandstoffilter wordt u door Volvo Penta 
Nederland geleverd, compleet met rub- 



ber pakkingringen. Als u de centrale 
bout, nr. 4, met een passende sleutel hebt 
losgedraaid, kan het filter uit elkaar wor- 
den genomen. Het oude filter en de pak- 
kingringen gooit u weg. Het filterglas 
maakt u goed schoon in wat gasolie en 
vervolgens monteert u het filter weer met 
een nieuw element en nieuwe rubber 
pakkingringen. Hierna moet u het brand- 
stoffilter ontluchten, zie hiervoor verder. 
Water uit het filter aftappen: het water 
in het glas van het brandstoffilter kunt u 
aftappen door het kraantje aan de onder- 
zijde ervan, nr. 8, open te draaien en de 
ontluchtingsbout, nr. 2, los te draaien 
met een passende sleutel. Na het aftap- 
pen van het water moet u het filter ont- 
luchten. 
Brandstoffilter ontluchten: dit moet altijd 
gebeuren voordat de rest van het brand- 
stofsysteem wordt ontlucht . 
Daartoe draait u het kraantje in de re- 
tourleiding dicht en de ontluchtingsbout, 
nr. 2, met een passende sleutel enkele 
slagen open. Nu voert u brandstof op met 
handbediening van de brandstofopvoer- 
pomp en daarmee gaat u net zolang door 
totdat er geen luchtbellen meer ontsnap- 
pen bij de ontluchtingsbout. Pas op! De 
brandstof spuit met kracht omhoog. 
Wanneer de leidingen verder niet ont- 
lucht behoeven te worden kunt u nu het 
kraantje in de retourleiding weer openen. 
Carterolie verversen: dit geschiedt steeds 
na 75 bedrijfsuren, bij warme motor, en 
tenminste eenmaal per jaar. U neemt het 
beschermdopje van de carterolieaftap- 
pomp af en pompt de oude olie af. Nu 
de olie is afgetapt, verwisselt u ook het 
smeeroliefilter; die zit vol olie, die u op 
een oude lap opvangt; het oude filter 
draait u, linksom, los en kan worden weg- 
gegooid. Nu maakt u de filterhouder 
schoon, waarbij u er voor zorgt dat er 
cieen vuil van de buitenkant van de motor - 
(waarom zou daar overigens ook vuil zit- 
ten?) op de filterhouder veegt. Het nieu- 
we oliefilter wordt u door Volvo Penta 
Nederland geleverd compleet met een 
nieuwe rubber pakkingring. Zorg er voor 
dat de oude ring niet op de filterhouder 
blijft kleven. Controleer of de rubber ring 
goed in de uitsparing van het nieuwe filter 
ligt en draai het filter op de houder. Het 
filter wordt met de hand stevig aange- 
draaid. Controleer zodra de motor draait 
het filter op lekkage en controleer ook de 
eerstvolgende bedrijfsuren deze omge- 
ving wat frekwenter. Tenslotte kunt u 
nieuwe olie bijvullen via de olievuldop, 
die is aangegeven op foto 1, nr. 1. Vul 
nooit boven het merk op de peilstok. U 
vult maximaal 6 liter olie van een bekend 
merk. Type SAE 30, MIL-L-2104 C.API-CD, 
bijvoorbeeld Gulf DS 30, Shell Rimula CT 
of BP Vanellus C3. 
Het type nummer van het smeeroliefilter 
is ,,Purflux LS 127". Het type brandstof- 
filter is CAV 7111-296. 

7 
De achterzijde van de motor. Voor de foto 
werd de peilstok van de Hurth keerkop- 
peling uitgenomen, zodat het ontluch- 
tingsgaatje in de holle peilstok zichtbaar 
is. Let ook op de losse afdichting van de 
peilstok; deze zit los en kan gemakkelijk 
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in de bilge vallen. Ook monteerden wij de 
flexibele koppeling met standaard asgat 
en spiebaan, die deel van de 
standaard set inbouwdelen. 

1 = zekeringhouder voor zekering; 2 = 
hoofdschakelaar met afneembare sleutel; 

= stekeraansluiting voor bedrading 
naar instrumenten/bedieningspaneel; 4 = 
aftapkraan voor motorkoelwater; 5 = 
gloeirelais; 6 = oliepeilstokje van keer- 
koppeling; 7 = draadgat voor oliepeil- 

tevens Vulgat voor olie van de 
keerkoppeling; 8 = schakelhefboom van 
de keerkoppeling. 
Verversen van olie van de keerkoppeling: 
aan de linkerzijde van de koppeling zit 
onderaan, hier niet in beeld, een aftap- 
plug. Zie foto 4, nr. 15; de plug wordt 
daar juist afgedekt door de achterste ver- 
stelbare trillingdemper. 
Deze plug is magnetisch en daarom ver- 
dient het aanbeveling voor het aftappen 
deze plug te gebruiken. U kunt dan im- 
mers zien of, en hoeveel metaaldeeltjes 
er aan de plug zitten en die verwijderen, 
wat bij gebruik van een losse aftappomp 
niet mogelijk is. Na het aftappen reinigt 
u de aftapplug en monteert deze weer; 
vervolgens vult u de keerkoppeling tot 
aan de maatstreep op het peilstokje, dat 
helemaal moet worden ingeschroefd om 
juist te kunnen peilen, met ,,automatic 
transmission fluid type A suffix a". Bij- 
voorbeeld Shell ,,Donax T6" of Gulf 
Dexron". 
Controle van het motorkoelwaterpeil: voer 
deze controle alleen uit bij een koude 
motor! U draait de dop van de expansie- 
tank, foto l ,  nr. 2, los; het water moet 
twee centimeter onder de bovenkant van 
de tank staan. Eventueel aanvullen met 
leidingwater. 
Aftappen van het koelwater en conser- 
veren voor winterberging: verwijder de 
vuldop. Nu voegt u een achtste liter boor- 
olie (Gulf ,,Soluble Oil" of Shell ,,Donax 
C") aan het motorkoelwater toe. Vervol- 
gens de motor warm laten draaien. U 
stopt de motor als die op temperatuur is, 
tapt de motorolie af en vult het carter tot 
aan het onderste merkteken op de olie- 
Peilstok met conserveringssmeerolie, bij- 
voorbeeld Gulf ,,NO Rust Grade 2" of 
Shell ,,Ensis Oil 20". Dan start u de motor 
en laat deze weer even draaien. Nadat 
u de motor hebt gestopt sluit u de brand- 
Stoftoevoerkraan. U neemt de brandstof- 
aanvoerleiding bij de tank los en verbindt 
deze met een blik, gevuld met twee liter 
conseNeringsbrandstof. Bijvoorbeeld ~ u l f  
,,Calibrating Oil A-45". Zorg dat er geen 
lucht in de leiding komt. 
Nu start u de motor opnieuw en u laat 
deze draaien totdat de conserverings- 
brandstof bijna Op is, waarbij u er op blijft 
letten, dat er geen lucht aangezogen 
wordt. 

Vervolgens stopt U de motor en nu pas 
kan het koelwater worden afgetapt via het 
aftapkraantje en de beide pluggen (foto 7, 
nr. 4; foto 4, nr. 2 en foto 2) de pluggen 

u niet weer monteren, bevestig ze 
met een stukje koperdraad aan de motor. 

demonteert u het deksel van 
de buitenwaterpomp en de impeller, zie 
daarvoor foto 8. 

Het demonteren van de impeller van de 
buitenboordwaterpomp: nadat U het bron- 
zen dekseltje hebt verwijderd Ziet u de 
impeller zitten. Deze is met een spie be- 
vestigd op de as. 
De eenvoudigste manier om de impeller 
te verwijderen is voorzichtig wrikken met 
een tweetal niet te scherpe schroeven- 
draaiers. Zorg er voor dat U de im~e l i e r  
niet beschadigt en pas Op dat de spie 
niet in de bilge valt. 
Opnieuw in bedrijf stellen van de motor: 
monteer de aftappluggen en sluit het af- 
tapkraantje; vul het koelsysteem met 
schoon water dat een achtste liter boor- 
olie bevat. Monteer nu een nieuw smeer- 
oliefilter en brandstoffilter en controleer 
alle bouten, moeren en slangklemmen. 
Open de brandstoftoevoerkraan en ont- 
lucht het brandstofsysteem. Monteer de 
impeller en het deksel van de buiten- 
boordwaterpomp met een nieuwe pakking 
en open nu de buitenboordkraan. 
Nu de motor starten en warm laten draai- 
en, daarna stoppen en de conserverings- 
olie aftappen waarna u de motor met de 
voorgeschreven smeerolie vult. Ook de 
smeerolie van de keerkoppeling wordt nu 

ververst. Na het starten van de motor 
u het brandstofsysteem als 

het koelwatersysteem controleren Op lek- 
kages. 
9 
Aanbevolen reserveonderdelen aan 

Een smeeroliefilter. een 
met bijbehorende pakkingringen7 een h- 
peller de buitenboordwaterpomp 
met een nieuwe 'pie. een reserve zeke- 
ring, een V-snaar en een kniestuk voor 
de thermostaatleiding. Dit kniestuk is 'pe- 
cifiek voor de Volvo Penta DTN scheep'- 
dieselmotoren en wordt - behalve door 
Volvo Penta Nederland en haar agenten 
door vrijwel niemand in voorraad gehou- 
den. 
10 
Het standaard geleverde gereedschap is 
van goede kwaliteit en ruimschoots vol- 
doende voor normaal onderhoud aan uw 
motor. Het gereedschap is verpakt in een 
handige plastic tas met vakverdeling. Bij 
uw motor behoort ook het uitstekende, in 
het nederlands gestelde, instruktieboekje. 
Het is zeer aan te bevelen ook dit boekje 
tot de vaste inventaris van uw schip te 
maken. 

I 

3 

- 
!m 

"sa W 

"--=pas, 
x- -- ---A e 




