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Zo doen ze het by· DAF
Als we nu voor U - lezers - hier en daar
'n greep doen uit 't beloop van het DAF
personenwagen produktieproces, dan moe-
ten we als het uitgangspunt de opzet ne-
men die - zoals bekend - inhoudt 'n pro-
duktie van 50.000 wagens per jaar (voor-
lopig althans) oftewel van 200 DAF's per
8-urige werkdag. Wanneer eenmaal de mo-
torproduktie "op vol toeren" zal zijn ge~
komen, hetgeen eerst tegen de herfst 't geval
kan zijn, dan zal er iedere 2,4 minuten dus
een complete DAF 600 van de lijn komen.
Een opzet, welke alleen kan gelukken dank
zij een perfecte fabrieksuitrusting in com-
binatie met een arbeidsorganisatie, die tot
in de kleinste details kloppen moet. Be-
halve de normale handelsartikelen en klei-
nere onderdelen, waarvan de fabricage mis-
schien later nog eens door DAF ter hand
zal worden genomen, wordt verder alles
"in eigen huis" vervaardigd en dat maakt
de fabrteksuttrusttng dan ook zeer omvang-
rijk van opzet. Een belangrijke factor in
het produktieproces is de zogenaamde
"tacttijd', die voortvloeit uit het feit dat
elke 2.4 minuut een complete auto moet
worden afgeleverd. Alle gebruikte speciale
automatische machines, transfermachines
etc. hebben doorgaans een capaciteit van
aflevering van een bepaald, volledig be.
werkt onderdeel, elke 2 minuten.
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Uit veTschi!lende dagbladen .en tijd·
schriften hebben onze lezers kunnen
vernemen, hoe op 23 maart jl. de
eeTste twee DAF 600 peTsonena'Uto~
mobielen van de produktielijn wn
gekomen,'I1erg€zeld van aHeTlei ma·
dedeling€n op commercieel en eeo-
nomisch gebied. Velen van de lezers
van dit tijdschrift zullen echter wel
eens wat meeT willen weten van de
technische kant van deze pToduktie,
vooral omdat de fabriek van de Ge.
broeders van Deerne mag worm
gerekend tot de modernst ingeTichte
automobielfabrieken van Europa en
eT wordt gewerkt met geraffineerde
weTkmethoden, toaarbij automatise-
ring in diveTse onderdelen van het
arbeidsproces een belangTijke ptaats
inneemt. Daarom !aten we hieronder
~ a~ moeten we 1~iteTaaTd kort zijn-
enkele bijzonderheden volgen van.
"hoe het bij onze Nederlandse auto--
mobielfabriek gruIt", en hoe de DAF
600 geleidelijk aan groeit tot de com·
plete automobiel, die van de band
komt. K. R.
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wagen twee of vier dezelfde en-
dan zullen de machines voor de

~i&rwE!l'kin2van die onderdelen zelfs een
.c·;Ill~Plllcit.eithebben van 1 minuut of lh minuut

stuk. En zijn er nog grotere aantallen
dezelfde onderdelen nodig, dan worden

In:~~~~~~~'~c~ma~chines ingeschakeld. Het pro-
kan worden onderverdeeld

diverse hoofdafdelingen, onder andere,
die waar de motor wordt gefabriceerd, die
waar zowel de volautomatische transmissie
Ills het stuurmechanisme worden gemaakt
en alle andere delen, welke niet tot de mo-
tor behoren voorts die, in de pershal, waar
de persdelen voor de carrosserie ontstaan uit
het aangevoerde staalplaat en tenslotte dan
de assemblagehal, waar de koetswerken
worden samengesteld en gelakt en de mon-

gelegen zijn.
afdeling waar de Variomatic autorna-
transmissie en de stuurinrichting ont-
valt direct al op nadrukkelijke wijze

ultramoderne karakter van de outil-
op en de inschakeling van automati-

met behulp van de zogenaamde
zoals men die heden ten

dage aantreft bij de machtige fabrieken
'tan de eerste lijn, giganten als Renault,
Volkswagen, Fiat, Simca, Citroën, Austin,
Morris, enz. Onder de 150 machines, (die te
samen in deze afdeling het bagatel van 9
miljoen gulden hebben gekost), staan bij-
Voorbeeld twee enorme transfermachines,
waarvan de ene de volledige bewerking
:van het stuurhuis voor haar rekening
neemt en de andere die van het verdeel-
t8stje, dat tussen de voorste schijven van
de Variomatic transmissie inligt.
Ziet men deze geweldige knapen in actie,
dan rijst onwillekeurig de vraag hoe het
rendabel kan zijn om dergelijke dure uit-
rusting aan te schaffen voor de bewerking
van slechts kleine en minder belangrijk

Automatisering.
De trans~
fermachine,
gecontroleerd
door slechts
één man,
die in zijn
eentje de
fl1!Jricage
1IGfl. het
stuurhuis
Derzorgt

schijnende onderdelen. Maal' tijdens een
rondgang bij DAF zal men U uitleggen dat,
uitgaande van een produktie van 50.000
stuks, de transfermachine bijvoorbeeld voor
het stuurhuis in haar eentje het werk ver-
richt van 9 normale machines van f50.000
per stuk en van 9 arbeiders, die tezamen
ook vanzelfsprekend weer veel meer ruimte
vragen dan de transfermachine, die door
Slechts één enkele mens wordt gecontro-
leerd. Een typisch staaltje hoe bij automa-
tisering de robotmachine in menig opzicht
de mens verdringt, maar anderzijds dan
ook weer behoefte schept aan hoger ge-
schoold personeel. Want als controleur van
zoon stuk automatiek kan men heus geen
sufferd aanstellen.
liet is de moeite waard zo'n robotmachlne,
die enige tientallen bewerkingen achter el-
kaar verricht, in actie te zien.
Bij deze "stuurhuis fabrikant" gaat het ruwe
gietstuk el' aan de ene kant in en aan de
andere kant komt het compleet bewerkte
stuurhuis er kant en klaar uit. Er is dus
geen tijdverlies met herhaaldelijk inspannen
en uitspannen van het onderdeel, hetgeen
ook aan de nauwkeurigheid van bewerking
en dus aan de kwaliteit ten goede komt,
Bovendien is er het voordeel dat voor de
totale bediening maar één man nodig is,
En --' behalve de ruimtebesparing, wordt
ook nog een besparing op machinekosten
verkregen, want die ene transferknaap kost
altijd nog f 70.000 minder, dan het bedrag,
dat met de aankoop van 9 aparte machines
gemoeid zou zijn geweest, Precies hetzelfde
geldt natuurlijk voor de tweede, 15 meter
lange robotmachine in deze afdeling voor
de bewerking van het verdeelkast je en alle
andere voortgelijke apparatuur, die men
vooral ook aantreft in de afdeling van de
motorenfabricage. Voorts bevinden zich in
de hal, waar we nu nog altijd rondneuzen
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een keur van automatische eopleer-draai-
banden, rrees-, boor- en slijpmachines, hy-
permoderne precisie-apparatuur voor de
tandwielfabricage en een volledige automa-
tengroep voor de fabricage uit stofmateriaal
van kleine onderdelen als beugels, rondsels,
ringen, etc. Interessant is ook de montage-
lijn voor de voorste schijven van de varto-
matte, waarin zich de centrifugaal gewich-
ten en de vaeuumregellng bevinden. De
complete eenheid van voorste schijven met
verdeelkast en aandrijfas wordt op een
zeer vernuftige, in het eigen bedrijf ontwik-
kelde testbank uiterst nauwkeurig uitge-
balanceerd.

De fabricage van de DAF 600 moto.•.
En nu nemen we U even mede naar die
andere, zo belangrijke afdeling van de fa-
briek, waar de DAF motor het levenslicht
aanschouwt, Deze afdeling wemelt van au-
tomartsene machines, totaai een honderd
stuks, een grapje alles bij elkaar van nog
eens een slordige 6lh miljoen. Niet alleen
alle componenten van de motor, zoals drijf-
stang. krukas, nokkenas, cilinderkop, het
volledige kleppenmechanisme, carter etc.
worden hier gemaakt, maar ook bet vlieg-
wiel en de aandrijfas met aansluitend de
trommel en het huis van de automatische
koppeling van de DAF 600.
De afdeling is zeer overzichtelijk opge-
bouwd. Alle machines, benodigd voor de
bewerking van een bepaald onderdeel of
van een groep bij elkaar behorende onder-
delen, staan straatsgewijze opgesteld, Elke
machine wordt bediend door een vaste man,
terwijl per straat 2 machinestellers belast
zijn met het dagelijks toezicht op het func-
tioneren der machines, het verwisselen van
gereedschappen etc. Tot de meer interes-
sante verschijningen in deze afdeling be-
horen de twee transfermachines voor de
bewerking van de beide carterheIften en
een derde robotmachine voor de behande-
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Samenstellen
der
ca'ITosseri.eën
uit pers-
componenten
op de
carrouselband

ling van de krukas, Daarnaast ziet men bier
ook trommelmachines, waarin niet horizon.
taal, zoals bij de transfers, maar verticaal
de onderdelen langs de stations draaien Olll
achtereenvolgens tientallen bewerkingen te
ondergaan. Interessant is onder meer ook
dat voor het in werking stellen van prak·
tisch alle machines een druk op een knop
voldoende is. De besturing geschiedt auto-
matisch volgens elektrische of hydrauli·
scha systemen of een combinatie van beide.
Om ruimte te winnen zijn de meeste bestu-
ringskasten op speciale plateaus die aan d8
zoldering hangen opgesteld. Aan de hand
van controlelichten op een paneel kan de
machinebediende het verloop van de be-
werking volgen en eventuele storingen eon-
troleren. Indien de machine al niet uit
zichzelf stopt bij het zich voordoen van een
storing, is een ruk aan de noodrem of een
druk op een "noodknop" al voldoende om
de gehele machine stop te zetten. De man bij
de machine heeft dus een controlerende
functie, terwijl hij tevens zorgt voor een
regelmatige toevoer van het onbewerkte en
en afvoer van het bewerkte produkt. Alle
onderdelen voor de motor komen, dankzij
een zeer keurig uitgewerkte lay-out. gereed
direct bij de montage lijn voor de motor, die
een lengte heeft van 44 meter terwijl het
aantal montagestadions 36 bedraagt.
De snelheid van beweging van de band bij
een produktie van 200 motoren per dag be;;
draagt 60 cm per minuut. Naast deze monta-
geband bevinden zich de 6 proefstanden ln
de grote motoren - inloophal, waar de mo-
toren van de zware bedrijfswagens proef·
draaien. Terwijl aan de ene zijde van d~
proefstanden 6 motoren gedurende een kwar~
tier proefdraaien en op prestaties, verbruik,
rustige loop enz. worden getest, wordt aaD
de andere zijde de volgende serie van I
motoren ingespannen. Na deze controletest
gaan de motoren dan naar de eindmorrtage-
lijn voor inbouw in de wegens.
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De pershal en gereedschaprnakerij.

Voor het persen van de carrosseriedelen van
IJe DAF 600 moesten 1400 stempels gemaakt
worden, met een gezamenlijke waarde van
4lh miljoen. Deze stempels, evenals de 200
lasmallen voor de samenstelling van onder-
delen van de carrosserie, werden voor een
groot deel gemaakt door de eigen gereed-
Behapmakerij die, met haar pl.m. 100 man
personeel, 3000 m~ grote hal en tientallen
speciale machines, bij DAF als het ware een
fabriek op zichzelf vormt. De in de pershal
aanwezige 18 hydraulische- en excenter-
persen met een vermogen, variërend van 1100
tot 48 ton, hebben niet genoeg capaciteiten
voor al het perswerk.
Het persen van kleinere carrosseriedelen is
dan ook voorlopig uitbesteed in afwachting
van het gereedkomen van een nieuwe pers-
.hal met voldoende capaciteit.
Alle onderdelen, die in de produktie-afdeling
van het bedrijf gemaakt zijn, vinden uitein-
delijk een plaats langs de montagelijnen, in
de volgorde, waarin ze moeten worden ge-
monteerd. Aldus gaan de persdelen naar de
ZOgenaamde"carrouselband" waar het ge-
raamte van de body wordt samen gelast en
daarna naar de bodylijn, waarop de buiten-
beplating, de portieren, motor en het kof.
fel'deksel worden aangebracht! Die carrou-
seIband daar juist genoemd, vormt voor de
autotechniekliefhebbers wel een van de
aantrekkelijkste onderdelen van de DAF-
personenautofabricage, vooral de puntlas-
apparatuur, die wordt gebruikt voor bet sa-
menlassenvan de subsamenstellingen en van

• de complete carrosserie. Want die is zeer
omvangrijk en gecompliceerd, waarbij elek-
tronisch gestuurde puntlasapparatuur een
belangrijke rol speelt. Op een hangend bar.
des staan 100 elektronische besturingskasten
opgesteld,die verbonden zijn - via evenzo-
vele hangende transformatoren - met circa

I 140 puntlastangen. waarvan elke tang weer
I een speciale vorm heeft, aangepast aan die

van de carrosseriedelen, die er mee aan el-
kaar moeten worden gelast. Elk van die
tangen is bovendien verbonden met 4 slan-
gen voor de toevoer van water (koeling),
perslucht (pneumatisch op en neer bewegen)
stroom en besturmgsimpulsen, Aldus kunnen
met één tang minstens 40 en maximaal
130 puntlassen per minuut gelegd wor-
den. De man die de tang hanteert behoeft
haar maar aan te leggen en op een knop te
drukken. Zowel de aandruktijd, de stroom
- koel en pauzetijd - worden voor elke
las automatisch ingesteld en synchroon ge-
stuurd door de elektronische schakelkast,
die dit doen kan in een tempo van twee per
seconde, dank zij de toepassing van ignttron-
buizen. Uiteraard wordt bij het gebruik van
deze lasapparatuur op de carrouselband en
bodylijn enorm veel stroom verbruikt, zodat,
wanneer de DAF 600 produktie eenmaal op
voltoeren is gekomen, het totale stroomver-
bruik van de DAF-fabriek ongeveer even
veel zal zijn als dat van een kleine stad.
Het gebeuren dat zich afspeelt op de car-
rouselband en rondom de hoofdmal, is als
volgt. Op 20 malwagens wordt op de 70 me-
ter lange carrouselband eerst de vloergroep
samengelast. De vloergroep wordt daarna
in de hoofdmal gereden, waarin zij wordt op
gespannen met het dak en de deurom-
lijsting, die van te voren zijn samengesteld
op aparte mallen. In de hoofdmal worden
deze drie aan elkaar gepuntlast, zodat 't ge-
raamte van de body nauwkeurig aan alle
vereiste maten voldoet.
Er zijn drie van deze mallen, ieder met een
capaciteit van iedere 7 minuten een bodytra-
rne. Is een frame gereed dan komt het op de
84 meter lange bodyline, waarop de van te
voren gereed gemaakte zijbeplating het kof-
ferdeksel, de portieren en de motorkap wor-
den aangebracht. Na het vertinnen van de
naden, het slijpen en verdere afwerking is
de complete body gereed om gelakt te wor-
den.

Carrosserie -
eindmontage
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Lakstraat, "trimmingUne" en eindmontagelijD
Over de rest van het produktieproces bij
DAF kunnen we naar verhouding wel kort
zijn. Het lakken in de 600 meter lange lak-
straat, waarin de carrosserieën, aan een
lopende ketting opgehangen, achtereenvol-
gens verschillende douche-cabines en spuit-
cabines passeren geeft geen aanleiding tot
bijzondere opmerkingen. Deze lakstraat
heeft een capaciteit van 100 wagens per
dag en bij een geplande produktie van 200
wagens per dag zal steeds dus in twee
ploegen moeten worden gewerkt. zodat dan
steeds een buffervoorraad van 100 wagens
naast de lakstraat aanwezig zal zijn. Op de
120 meter lange trtmmtngltne wordt de ge-
lakte carrosserie dan verder "aangekleed"
en tenslotte is er dan de eindmontagelijn,
ook weer ter lengte van 120 m, die niet
gelijkvloers ligt, maar manshoog, omdat van
onderen af de voortrein en de complete
aandrijving gemonteerd moeten worden.

KO GE LGEW RieHlE N
met dubbele zekering

Uit voorraad lever-
baar in de maten:
met 6, 8, 10 en 14
mm binnen. en bui-
tendraad.
Op bestelling ook met
andere draadsoorten.

-
"j':J ,,? AMSTERDAM

Fa' ;'; l :'}/iTi ,I'"!; (:,' w. d. Zwijqer-laan, 542 - 348.
~ ::,,,;;~";~,;...:,,,,,:~L-,;~!~!:,~
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Eindmontage-
lijn van de
complete
wagen, met
als slot, het
afrijden op
eigen kracht
van de
band

Deze komen in van te voren samengestelde
eenheden aan de band, worden op de band
geplaatst, waarna de body erop wordt
neergelaten en de montage begint. De com-
plete motor wordt daarna in de wagen
neergelaten en bevestigd. Vervolgens komt
dan tenslotte nog de montage van de
benzinetank, de wielen met banden etc, tot
dan weer een DAF 600, na van benzin~ ~
zijn voorzien, op eigen kracht van de band
afrijdt om - na een laatste controle - dan
nog een testrit op de proefbaan te onder-
gaan, alvorens te worden afgeleverd,
Zo gaat het bij DAF. We meenden dat het
wel de moeite waard was voor de lezers
van "Auto- en Motortechniek" om bij enkele
details van het Eindhovense arbeidsproces
eens wat nader stil te staan. Ze zullen daar-
uit hebben kunnen begrijpen dat - wat mo-
derniteit van de outillage aangaat en wat ge-
raffineerdheid van opzet betreft ~ onze Ne-
derlandse automobielfabriek met een gerust
geweten in het voorste gelid van Europa's
best ingerichte fabrieken kan plaatsnemen
al zal zij, wat omvang van produktieapparaat
en arbeidspotentieel aangaat vergeleken bij
de buitenlandse concurrenten nog heel wat
achterstand moeten zien te overbruggen.
Maal' dit is een onderwerp op zichzelf,
Als U echter de kans krijgt om een bezoek
aan DAF te brengen, dan moet u deze be-
slist, als liefhebber van autotechniek, met
beide handen aangrijpen. Want er is veel Ui-
teressants te zien in deze fabriek, die mo-
menteel met ruim 3000 man personeel werkt,
maar die - als alles volgens plan verloopt
~ tegen het einde van het volgend jaar deze
arbeidsbezetting wel tot circa 5000 hoofden
zal hebben uitgebreid.
De completering en opvoering van het ni-
veau van deze bezetting, bevindt zich dus
momenteel in een stadium dat ook onze le-
zers in diverse gevallen. bepaalde perspee-

) tie ven bieden kan.
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