Restauratie van een Güldner ALD 17PS bouwjaar 1955
De Güldner ALD bouwjaar 1955 heeft in 1994 een
motorschade opgelopen en is toen in een schuur
weggezet. Ik heb de trekker eerst maar eens
bekeken. De achterste cilinder was gedemonteerd
en je kon zo van boven op de krukas kijken. De
plaatdelen zagen er eigenlijk betrekkelijk goed uit.
De motor zat niet vast en ik heb de trekker gekocht
in de wetenschap dat de 2-cilinder dieselmotor een
totale revisie moest hebben. In maart 2012 heb ik
de trekker uiteindelijk opgehaald en thuis
neergezet.
Om te beginnen heb ik de motor bij de koppeling
losgemaakt. Toen de voorste cilinder ook was gedemonteerd en ik aan de krukas draaide, was
te merken dat er ergens een punt was, waar de krukas niet zuiver langs wilde draaien. Toen ik
het distributiedeksel aan de voorkant had gedemonteerd, werd de oorzaak al snel duidelijk. De
nokkenas was ook door de motorschade getroffen en was lang niet recht meer. Zodoende
liepen de tandwielen aan de voorkant ook niet meer zuiver. Bovendien bleek dat er van het
voorste lager van de nokkenas een stuk was afgesprongen en dat was tussen de tanden
gekomen. Gevolg: 3 tandwielen waren dusdanig beschadigd dat ze niet meer gebruikt konden
worden. Ik heb nog geprobeerd om de verbogen nokkenas onder de pers weer recht te drukken,
maar daarbij knapte deze in 2 stukken en was niet meer te redden. De achterste cilinder met
zuiger, de drijfstang en verder nog wat onderdelen waren vanaf het begin al niet meer te
gebruiken, net als het deksel aan de zijkant. Deze onderdelen werden allemaal vernieuwd.

De krukas was warmgelopen toen de motor destijds was blijven staan, dus die moest
uitgebouwd en geslepen worden. De Big-end lagers, pistonlagers en pistonpennen werden
vernieuwd, net als de 3 distributietandwielen.

De brandstofpomp heb ik aan een dieselexpert uit Enschede gegeven om hem na te laten
kijken. De startmotor en de dynamo werden door een andere expert gereviseerd. Toen deze
onderdelen terug waren kon met de wederopbouw van de motor worden begonnen. Het juiste
inspuitmoment werd ingesteld, de kompressiewaardes werden gemeten en na 3 maanden kon
de motor weer worden gestart.
Toen de motor klaar was, heb ik hem weer ingebouwd en zou ik een proefrit maken.
Tenminste, zo was het bedoeld. Maar omdat de achterbrug ongebruikelijke geluiden maakte,
heb ik daar maar van afgezien en eerst het deksel van de achterbrug verwijderd. Toen bleek dat
daar ook zo het één en ander niet in orde was. Het kroonwiel van het differentieel miste een
tand en de schuifring van het differentiaalslot was versleten en vastgelast. De gaffel voor het
differentieelslot ontbrak in zijn geheel. Ook in de versnellingsbak waren een paar tandwielen
aanwezig waarvan tanden ontbraken of beschadigd waren, dus die moesten ook worden
vervangen. Dus werd de gehele versnellingsbak gedemonteerd en onderdelen besteld.

Het duurde echter enkele maanden voordat de benodigde onderdelen aangekomen waren en de
versnellingsbak weer in elkaar gezet kon worden. Daarbij werden de lagers en afdichtingen
allemaal vernieuwd. In de tussentijd had ik ook de astrechters gedemonteerd en de remmen
gereviseerd. Ook bij de astrechters werden alle lagers en keerringen vernieuwd. Bij de
achterassen waren bovendien de vlakken waar de keerringen op lopen niet meer glad, die heb
ik afgedraaid en daarna van nieuwe loopringen voorzien.

Toen kon ook de achterbrug weer gemonteerd worden en in november 2012 was het dan
eindelijk zover dat er een proefrit gemaakt kon worden. Daarbij kwam aan het licht dat de
koppeling niet soepel aangreep. Die werd dan ook maar vernieuwd en weer was er een
probleem opgelost.
Daarmee waren de 2 belangrijkste zaken (motor en achterbrug) in orde en kon er wederom een
proefrit gemaakt worden. Dit keer kwamen er geen nieuwe problemen aan het licht en dus kon
de restauratie worden voortgezet.
Het stuurhuis moest worden nagekeken want iemand had een keer een niet passend stuurwiel
op de trekker gebouwd en daarvoor de stuurbuis aangepast. Ik had nog een stuurbuis liggen,
daarvan was de vertanding aan de onderkant niet meer in orde, maar de bovenkant wel. Dus
heb ik die 2 stuurbuizen doormidden gesneden en er 1 complete van gemaakt. Een nieuw lager
aan de bovenkant en 2 nieuwe keerringen werden gemonteerd en het stuurhuis was klaar.
Het stangenstelsel wat het spleetfilter aandrijft was geheel afwezig en heb ik nieuw gemaakt.
De veer van de zitting was niet origineel en moest vervangen worden. Zo’n bladveer had ik
nog liggen, maar die moest eerst uit elkaar gehaald worden. Deze werd ontroest, geprimerd en
weer samengebouwd. Van het veerpakket in de vooras was 1 blad gebroken, die heb ik gelast.
De pedalen voor koppeling en remmen werden van bussen voorzien en het profiel op de
pedalen opnieuw ingeslepen. Een goede koppelingsstang ontstond ook weer door 2 bestaande
exemplaren samen te voegen.
Het deksel van de gereedschapskist werd opgeknapt: het scharnier kreeg een nieuwe pen en de
sluiting kreeg een onderlegring en werd spelingsvrij gemaakt waardoor het deksel ook weer
netjes sluit.
Toen ben ik aan de spatborden begonnen. Die aan de linkerkant was krom en eigenlijk waren
ze allebei slechter dan ik eerst gedacht had. Een ander probleem was, dat de bovenplaten te
smal waren, waardoor ze de banden niet geheel afdekten. Dat vond ik niet mooi en ik heb de
spatborden dan ook zover uit elkaar gesneden dat alleen de onderste bevestiging en de rechtop
staande platen nog overbleven. De rest heb ik geheel opnieuw gemaakt.

De beugels op de spatborden waren niet origineel en die heb ik naar origineel voorbeeld geheel
nieuw gemaakt.
De console voor de vooras moest ook onderhanden genomen worden omdat de gaten voor de
vooras ovaal uitgeslagen waren. Die gaten heb ik opgeboord en van bussen voorzien. De
voorwiellagers zijn allemaal vernieuwd. De afdichtingen van de voorwielen zijn niet meer te
krijgen, daarom heb ik daar een nieuwe oplossing voor gebruikt. Die bestaat uit een kunststof
ring met een groef erin, waar een o-ring in past. De afdichtvlakken van de voorwielnaven
waren ingelopen, die heb ik uitgedraaid en van nieuwe loopringen voorzien. Verder heb ik
vetnippels aangebracht, zodat om na te smeren, de naafdeksels niet telkens gedemonteerd
hoeven worden.
Het dashboard had een paar gaten te veel en een groot gat voor een temperatuurmeter te
weinig. Daarom heb ik deze vervangen door een exemplaar uit de onderdelenvoorraad. Dat
exemplaar was ook niet meteen te gebruiken, maar deze was wel relatief eenvoudig aan te
passen.

Daarna ben ik aan het front begonnen. Die heb ik uit elkaar gesneden, de enige manier om bij
alle roestige plekken te komen. De ingelaste dwarssteun heb ik iets naar achteren verplaatst,
zodat de accu gedemonteerd kan worden zonder het hele front te moeten demonteren. De
frontgrill heb ik door een nieuwe vervangen en enkele deuken verwijderd en geplamuurd.
Tenslotte zijn de plaatdelen belangrijke blikvangers en die moeten er goed uitzien.

Als uitbreiding heb ik aan de dwarssteun nog een extra plaat bevestigd, wat dient als
ondersteuning van de motorkap. Bij de tractoren uit de zogenaamde “Haifishmaul” serie
bestaat de ondersteuning voor de motorkap slechts uit een klein, haaks gebogen plaatje in het
midden. Maar dat geeft een nogal wiebelige ondersteuning. Nu wordt de motorkap over de
volle breedte ondersteund en daar wordt het veel beter van. Deze plaat is dan wel weer zodanig
open uitgevoerd dat de luchtstroom niet belemmerd wordt, dan zou het onder de motorkap te
warm kunnen worden.

Aan de linkerkant zit normaal gesproken een opstapbeugel, maar die was niet meer aanwezig
en heb ik nieuw gemaakt. Ook de treeplanken heb ik nieuw gemaakt, omdat van de bestaande
exemplaren het profiel versleten was. De uitlaat heb ik ook nieuw gemaakt, omdat daar een
niet origineel uitziende versie was gemonteerd.

Bij de motorkap moest een klein gedeelte vervangen worden. Dat gedeelte rust op de tank en
was door trilling uiteindelijk deels weggesleten. Ook de motorkapsteun was niet meer
aanwezig. Ik kon aan een gebruikte, originele steun komen, dus die heb ik gebruikt. De
motorkapscharnieren zijn opgelast, geschuurd en van nieuwe pennen voorzien.
De trekhaak heb ik uit elkaar geschroefd zodat alles goed opnieuw gelakt konden worden. De
onderdelen heb ik na het primeren met groene lak voorgestreken en konden daarna weer
samengebouwd worden. Het stuurwiel heb ik ook vervangen, het middelste gedeelte daarvan
was ooit door iemand aangepast en kon niet meer op de originele manier gemonteerd worden.
Het vervangende stuurwiel had ik nog liggen en hoefde alleen maar geplamuurd en gelakt te
worden. Het handgasmechanisme heb ik nieuw gemaakt, het oude was vast gelast en kon niet
meer worden afgesteld. Deze trekker heeft, net als bijna alle modellen uit de Haifischmaul
serie, een ring die dient om de motor uit te kunnen zetten. Bij stationair toerental rust een nok
aan het handgas tegen deze ring en kan dan niet verder terug. Wordt de ring echter omhoog
bewogen dan kan het handgas verder terug en kan de motor afgezet worden.
Ik heb de trekker voor het lakken eerst nagenoeg geheel afgebouwd en toen nog enkele
proefritten gemaakt. Op die manier kan voorkomen worden dat na het samenbouwen van de
gelakte delen, nog kleinigheden aan het licht komen die dan alsnog hersteld moeten worden.
Zo ontdekte ik bijvoorbeeld dat van de buis van het stuurhuis een klein stukje afgezaagd moest
worden. Of ik nu de nieuwe stuurbuis toch iets te kort had gemaakt of dat het nieuwe stuurwiel
iets verdere over de buis viel dat is niet meer na te gaan. In ieder geval past het nu netjes.
Verder heb ik nog een nieuwe olieleiding van koper gemaakt. Die loopt van de rechterkant van
de motor naar boven tot aan de oliedrukmeter op het dashboard.
Vervolgens heb ik het voertuig naar een kennis gebracht en deels weer uit elkaar gehaald zodat
alle onderdelen gelakt konden worden. Thuis heb ik alleen de autogarage en dat is voor zo’n
spuitklus eigenlijk te klein. Nadat de velgen gestraald, geprimerd en voorgelakt waren, werden
nieuwe banden gemonteerd. Na het spuiten hebben we enkele weken gewacht zodat de lak
goed kon drogen. Daarna hebben we de trekker weer zover samengebouwd dat hij op de wielen
stond en gestuurd kon worden. Daarna heb ik hem weer naar huis gehaald om hem verder af te
bouwen.

Diverse gelakte onderdelen hebben we in bubbelplastic verpakt en die gingen ook mee naar
huis. Daarna kon aan het samenbouwen worden begonnen. Dat vind ik altijd een mooie
bezigheid omdat alles schoon en fris gelakt is.
De kabelboom heb ik nieuw gemaakt en alle schakelaars, lampjes en meters door nieuwe
vervangen. Ik heb nu ook een massaschakelaar aangebracht, op die manier hoeft de accu niet
losgeschroefd te worden voor de winterperiode. Bovendien kan de trekker nu gemakkelijk
spanningsloos worden gemaakt op shows en evenementen.
De originele koplampen waren nog op deze trekker aanwezig en die wilde ik graag opnieuw
gebruiken. Aan de voorkant op de glazen is te zien dat het hier om een exporttrekker gaat want
er staan kleine cirkels in geëtst met het “NL” teken er in. Dat vind ik leuke details die het
voertuig ook een stukje geschiedenis geven. Echter de reflectoren waren behoorlijk verroest en
die heb ik daarom opnieuw laten verchromen. Nu kon eindelijk alles weer samengebouwd en
gemonteerd worden.
Voor de achterlichten heb ik een schakeling uitgedacht, waarbij het achterlicht ook als remlicht
functioneren kan. Daarbij wordt een 18W gloeilamp gebruikt, die via een weerstand van
stroom wordt voorzien. Daardoor krijgt deze niet de volle spanning en brandt daardoor relatief
zwak. Bij het remmen wordt deze weerstand kortgesloten en brandt de lamp op de volle 12V.
Een paar dioden zijn nog nodig om ervoor te zorgen dat de lampen aan de voorkant niet gaan
branden bij het remmen. Op deze manier kunnen originele 2-kamer achterlichten gebruikt
worden, terwijl er ook richtingaanwijzers aanwezig zijn.
Eigenlijk ging alles goed, totdat ik op 22 juli 2014 de spatborden uit de folie haalde. Toen
moest ik helaas vaststellen dat de bubbeltjes van de folie, op de verse lak zichtbaar waren.
Blijkbaar was de lak toch nog niet voldoende uitgehard geweest bij het inpakken. De
spatborden hadden enkele weken op de kop gelegen en blijkbaar hadden de bubbeltjes zich
ondertussen in de lak geduwd. Het was de bedoeling om de trekker op de “Feldtag” in
Nordhorn te laten zien en ik heb toen besloten om de spatborden dan eerst maar te monteren.
Het evenement was op 9 en 10 augustus, dus om ze opnieuw te lakken en te laten drogen was
geen tijd meer.
Uiteindelijk heb ik na de show in Nordhorn de spatborden weer gedemonteerd en opnieuw
gespoten.

Op 26 juli was de ALD uiteindelijk klaar en daarvan heb ik de volgende foto’s gemaakt:

Wie nog meer foto’s van deze restauratie zien wil, nodig ik uit om mijn website te bezoeken en
daar de foto’s te bekijken: http://guldner.lambertsgj.nl
G.J. Lamberts, Eibergen, tel. 06-12076845

