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1/5TH9-6619 

Hierbij vervalt: VTH 302/1302 Januari 1959 

DIENSTGEHEIM 

KONINKLIJKE LANDMACHT 

TECHNISCHE HANDLEIDING 

AANHANGWAGENS 1/4 TON, 2 WIELEN 
Algemene Dienst: 
Aanhangwagen. Vracht (Pennock) 
Aanhangwagen, Vracht (Roset) 
Aanhangwagen, Vracht (Polynorm) 
Aanhangwagen, Vracht (Bantam) 
Projectnummer: 6619 

BEDIENING EN 

le lim Se ECHELONS ONDERHOUD 

DIENSTGEHEIM 
Dit voorschrill is gecla.ss1licoerd ovorcenkomslig het geslelde in 
artikel G. 2e lid, vao hot classihcatievoorsch,ilt VS-2-lt\1, alsme
de ove,eeokomstig de 1ichll1jn 6.· F van dal 1100,schrilt. 

Vaslgesteld door het hoofd van de Matcrieelvoowenin9satdehng 3 van de Oireclie Materieel Kl. dd 14 juni 1985 
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L l TERA TUUR L lJ S T 

Oocum(lntnummer 

ORD 7/8 - C529 

SK9 - 300 

!Dl, 

201. 

)/5Dl. 

SK9 - 302 

VS5 - 77 

TS9 - VW3) 

vsz- too 

Titel 
.,_ .. ., ___ ,. _______ ,! 

Sruccrkaart (Bantam) 

Detaillljst la echelon (Pennock, 
Roset en l'"lynorm) 

Deta il.lljst 2,1 echelon ( Pen110ck, 
Roset (!O Polyuorm) 

Detaillijst 3c thn 5e eche.loa 
(Pcnnock, Roset en Polynorrn) 

Smeerkaart (Pem1ock, Ros.:t en 
!'olym,rn) 

Vernieling rnct spr i.ogstof 

Het 1>eschil<lcn111 """ lege,·· 
voertuigen 

lnde:< ,•an krad1t z.ijn<le Materieel 
technische Publ lcati,is 
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I N L E I n I N G 

Algemeen 

llc>.<J hancllelcting l:; t,,;sttlmJ vo,,r Al.LR ,:cm:1.m1s. Daarom di<lnt 
- :-ilv,H·.:.r1s c<1n h.erstel11 ,,s te 11errichtt1n - al lerecrst cle 
b,:,cr,1k~.en clt.!C>Jl ll ljsc te 1o1onlt:n gcr~adplecgd 0111 ce kunnen 
v,iscsc,~llcn, :.ri:1.k i!d1elon bev•>egd is t<)t het v,,rrtchten 11an 
de vooq_~t~nömiH'I hî.:~rstt~lling. 

Voorschriften en publikaties 

Onc,1:ne11tati,1, ,H;, va,: co;,,passlng ls op het in d,:,z<:? teclrn!i;che 
ha11,l1~ldi:1g heschrcven 11!tn1stlnssstuk i.s - b.ihalve in de in deze 
t•ichnt,;cl;e h-!lndl,:lding op;:1:no,~en litcrat1111d.ijst - vermeld in het 
VS2-tl)0 on kan hl.l de beheerder worJ,m aangevraagd. 

Aanduiding 

0(, in .i.,,.._, lc<:hnisd:t: J;,1,1dlel,l!ng gebruikt., ,wnduldlnr,on "llnl<.s", 
"rechts" , ·voor· en "Achter", zijn alle gezien in da rljrichtlnz. 

Wljzlglngen 

t-H jz iit:n ~1an (h: t~,:hn i:;><;.bé han,dle ld lng S,llSchièdt döc)r h~t toeï:cndeo 
v11n '""·v,rnt4laj;sbla<l,m <:11 7-00<•dlg ,::en g<lwijzigde inhou,lsopgilve. 
BlJ vcr"an,;lng 'lat\ ,,en bladi:!Jd• wor<lc het wijzlgtngsnu.~mcr onder 
i1cu\ ..tt? b l~dz 1 jd~ .::u1nget,tt?vun. 
Uc gewljzlg<lc un/of to~gcvo~g<le r~g~ls ~ijtl met uer\ vertlcal~ balk 
in dt: kNnt 11 jn a-.lngt:.~i~~vi.:a. 

Verbeteringen en tekortkomingen 

Suggeijcie,;, die k,mn<:n 1,,tden tot verbetering van d(!ze te1:hnlsehe 
lwndh:lding en/of ten a;in>.ien van het hlet:ln beschreven onderhoud, 
.1 .Ls1ne,le o,,.,,,nk I ngon over tekortko111lnge11 Vf.ln deze tec:hnüiche 
han,lte!.dlng kunnen, met gehl'Uikm.iktng van het acht<,r in deze tec:h
n lsch~ ha,,dl,:,!<llng opgm1om.i11 suggestl"f,>t:ioul.l.:,r, wo1·dc,n gó2:011den 
at~n: 

OIR~CTIE MATKRIEEL KL, 
Hoofd Materieelvoorzieningsafdeling l, 
?ostbus 90701, 
2509 LS 's-Cravenhage 

- VlI -
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l HERKENNING, BESCHRIJVING EN GEGEVENS 

1.1 Herkenning 

l.l,l Aa~zichten 

·. ·.: 

A 

H 

Afb, L-1 De Nederlandse aanha11gwagen ·• Unke-r v•.>oraanzicht 

A - Tt:ekOl>g 
B - Trekoogblok 
C - Remhefboo01 
D - 4-polige contactstop 
E - Rubber houder 

F - Verduis tf!r..i.,1gsschake laar 
C - Voedingskabel 
H - Parkeersteun 
l - Verende vergrendelpen 

) 
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Afb. 1-2 Amel."ikaanse aanhangwagen - uchter vooi:aanzicht 

A - Drukveer 
B - Parkeersteun 

Afh, 1-3 Aanhangwagen - achteraanzicht 

t-1 1-2 
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-~: (. 

Afb. l-l, Oe aaophanging (Ned. aanhangwagen) 

A - Veerklem 
B - 'fore1lbout 

1,2 Beschrijving 

1.2,l Algemeen 

C - Veerstropplaat 
D - Veerstrop 
E - Re111stang 

l)e aa11ha11gwagen (Afb, 1-l, l-2 en l-3), welke voor algemene dienst 
is bestemd, heeft een max. laadvermogen van 250 kg. 
liet trekoog, dat d.aa1end aan de trekdriehoek is bevestigd, is bij 
de 8ant.im aanhangwagen tevens voorzien van een druk veer (Af\>. 1-2). 
Twee veiligheidskettfogeo 111et haken zijn onder het trekoog aan de 
trekdriehoek gemonteerd en worden bij het koi,pclen va11 de annhong-
1,agen ln de sleepogen van de trekker gehaakt, 
De pa-rkeersteun is in neergeklapte stond met een verende pen 
vergrendeld. Om de parkeersteun naar achteren op te klappen, wordt 
de verende vergrendelpen uitgetrokken en de steun naar achteren 
omhoog geklapt, Ook in deze stand wordt de parkeersteun door de pen 
vergrendeld. 
llet chassis, dat van het U-profiel is, heefe twee dwarsbalken 
waaraan de veren zijn aangebracht• Oe trekdriehoek is met strs:,ppen, 
bouten en moeren aan het chassis 'bevestigd. 
De ophanging bestaat uit half elliptische veren, welke .aan de voor
zijde a:et veerbouten en aan de achterzijde met veerschommels MUI de 
veerbanden zijn bevestigd. Voorts djn twee dubbehrerkende hydrau
lische telescopi6che schokbrekers geu:c>nteu:d, terwijl aan het chas
sis boven de as twee stootkussens zljn aangebracht. 

l-3 

) 
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a. Oe as, veren en schokb!:'eker& {Afb. l-4 en l-S) 
De Nederlandse aanhangwagens zijn uitgerust o.et BPW assen; de 
Amerikaanse aanhangwagen heeft een A~erikaanse as, 
l>e veerpakketten. zijn niet veo:rstroppen en veerplaten aan de as 
vastgezet. 
l::lk veerpak.ket bestaat uit acht veerbladen, welke door een 
torenb<lut en veerklemmen bij elkaat" worden gehouden, 
Bovend.le11 wordt de veerwerkillg geregeld oor twee telescopische 
dubbelwerkende hydraulische schokbrekers, welke tussen bevesti
gingspeno\en aan de veerstropplaten en het chassis zijn aange
bracht. 

b. ~Jieleo, banden en naven 
De wielen zijn ffiet vijf wtelbouten en moeren aan de naaf met 
remtrou;mel bevestigd. De oaaf draalt op twee co<1iache rollagere 
en i,; wee een wiellagera:oer (Ned. aanhangwagen) of met een 
w1el\asermoer met borgplaat en borgmoer (Am. aanhangwagen) aan 
da as gemonteerd. 

c. O;, parkee,:r.e1u 
l>e mechanisch« parkel:r.re1• woi:dt door een hefb:)om aan de voor
zijdll bediend. 
De ::cc: woi:dt. afgesteld l!let ee,1 stelmoer (Ned. aanhangwagen) ,,f 
ti.-ee stelbouten (Am, aaohanswagen). 

d. Uet ~lekcrl~che systeem 
!le V<!rllchc.tng (24 V) bestaat uit tvee oórmale eo twee ver
dutster<le stllpacht1:1rlampe11, welke naasc elkaar zijo gea,ooteerd 
Ilp st,;,uneo aan de achterkal'lt van de aanhangwagen. Oc: de ver
dulst-,id.: v ... i:l!chting in te schakelen "is een ve-::duisterings
,;chal«dauc (l\fb, 2-l) aangebracht. De bedrading is waterdicht. 

(<· Dé .laadbak ,rn chassts 
l>ê staleu laadbak ls op het ebasslst,..:1111 vastg(llast en bestaat 
ult éé11 geht:e.l, wa1.1rdoor de aanh.ingwagen kan drijven. 

· ln de 1aadbakbodc,n ls (z.ljn) een k1t!p (cq i:wee kleppen) 
(Afb. l-5) aangebracht ov, blnt1engedro,,ten water te 1at,rn 
afvh>den. Oe laadbak W<.'>fdt afgedekt met drie koptogen .:,n een 
dekr.d l, dat n:et touwen aan d« laodbakhak,rn wordt vasq1ezet. 

Ui,t chass braall) wo-::dt gevon1,d door twee u-v:>ri!l!go: langs li 6gers 
en drl" dwars Hggers, waar11a,1 de twee mi.dde lste met schet&p laten 
aan d<: la,lgsliggé:rs zljn 11ascg"last • .\ar. de schetsplaten vao de 
Vllorst« dwarsligger zijn tevens de twee balken van de trekdrie
hoel: met b"ute,1 '"'' m.iEiri=,1 aa,1gebracht. 

l-4 
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:Hb. l-.) ,\a:•hanJ~._3!:t:U {t~I:'<!} - on<lel'aan21<Cht 

A - l<lepvcn 
S - D0or1J~tbindl1\i,~:blctk. 
C - Relt!•.t»nien 
D - Everwur 
E - Schok br~1'.e rs 

1-5 

l. 3 Cègevf!no 

l.:l.! Gegcv<?ll!l 

~

··--·- ·· ···-· 
Algt"!!tll.!en 

....... -~ .. ···-.. ··-~--~-.... ·---··-·"-
1morh1:ecd tf.~ 

. 3<Hlci:wr i Jl,<, ! :! 

Tntalt: l(:ugtf~ 

ToL.'.1t l~ Orcedt~ 

Gro\ll!tt.'4 h(Jc)gtf: (g,:i.t.td<:n) 

!3.:smi~n:i.:aot: 

8,;1::d t :H.}'pl• 

?,,a1,d~n1:pan:tlr:g, 

R(·:ns·;-~:tf:...:t=? 

e\cktrlsci1e inSti\l!ati~! 

j Sch.,:ikhtcir.t."rs: 

1 flerk 

1 ·,yp,.• 

j<:ewlchteri 

j !'.tg<.•n ,;el.'lcht 

l Tet.ia! !\"'-'lcht .. ,-- - ··· 

1 

~t: 

275'.,,9 ::,m 

1412 . 4 111:n 

101&.0 , ... 

(,.DO,: l.S 

:crr~ L::uro!" t>:: !., 
11011 dlr~ct lo,rnl j 

:~IJ J)~ t 

~i.:t.:baa .i ~:c h 

2<, 'i 

Monr(le c.•f 
Gabclcl 

duhbe b«::rk.,rnd, 
n<1~telbuar 

i 

1 21,9 '5 kg 

~?ed ~ f nhr i krlit t 

,.no nun 

31,:; "'"' 

l61,(l u;<r, 

l430 min 

l.330 Olnl 

6 ,f.)() ,: 16 

t.t-r r,:: tnprof ir.:} t, 
,v,11 ,! i reet lonnl 

20 pst 

C\':<.'.hdnLsch 

z,, V 

Kon! 

dubbelwerk~:\d, 
naNtclhnnr 

:?S5 kg 
1 . 

...... ...l ___ 49il .• 5 .. "il ___ !_.,, .... _ 50;, kg ,_,.,. 

-. 

1-~ 
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2 (;5.8RUIKSt\AN\ollJ2.llr.:ëN 

2.1 Bcdienin&~\csane,, 

2, 1. l Bediening 

,tl. f>\:: !'1:1:;hcf b-J~>Q 

l/S·m,-66 t9 

!)~ pa?"k<!er.,i:u:. ;.;,n:dt b~dten<l (h:,-:.•c ei:n ~t·tthct bo1.'-m, wclkir aa n uc 
::~d,tctr vuo~·ztjde va11 de c1a:1ha<1gwag.cn i~ gemonteerd, 
!),: hcfb,.>O!ii IJO~dt to r.1ke Sl?llellSte st1111û vergrendeld d•)O<' ~<:n 
pul;r.ech<H'tls:i:e t:n ccft t,,ndht:ugt.: L 
Door de t'<:tr1hetb-..H>u1 c..:n wc:.d1)iij oao l4l trckkl!n ,!t\ d,:.on.\d dd p<i.L 1..>p 
de h(d:b,.H)t!! lr. t<! drukk<:-n, kunoco Q(" (c:~o w-:.n:d~tl ,&t:.lüst. 
!!lj aigtk,>ppe!d, aanh11n1,wa1;en ll,,,,;t Gç hu,,ur.:r., altijd d,i,, 
aaog~2.~t. 

b, O« pll:.'~cE:rs~~·un (,\fb. l-l ~n l-2) 
Si j hc.!t koppelen vu1l cie ,i.i;t11latnf"1ag~n ~o?;"<ft d~ jH1rkc1.:n;:;:cu!} 

-ëlCht•:1."...,acH'tS 011,h1.hlg gtkltlpt. lr: di: Oi>~~k ldpt<: tH~.;in-0 wu:-dc d(,· 
P'*tk-= \':r:-.t~u,1 d~,dT:' ta:r. V\:!'.c1,<lc vcrg(ê1lcil:lr,tn Vll~t!,CZt:!'t. 

c. !)<: Vt.."•.ldi.r.gskabei. co c•.1otc1,:cst<)1; («\!b. 1-i) 
!':~ v·.>~dlu~~;ké,bt:l aiet 4-p,.'>U<;i,t: ~~ütitm,:t.st.,)p dh:nt ,.., 1::i ,f<: V(:::l.l\!ï-:~· 
t (1ig v,:n de at.hÜtangw::iten t.t:: vèr.bi!•de.•10 w,t:l \Uc: Vë.t:l <ic t !."~~kktr , 
üu1 d\: ~\'.?:."bii1J!n~! tot !it.inci te ht'cntt:1 w1...,:--<l t. de <;.'.l~Hü.:.:t.str..1µ liit 
t.1~ ::ubb.::c h,,.udct: gétrr...,kk~n 1.:n in clt: c ... mi.;,,~td,Hï::. 1,,·~1:~ d<: tTt:k~(.~r 

~ëStt.'iU·ii• 

if- 1 

')r 
.; i 
~-{'<;. 
,i! 
,.\. 
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d, 1.>i: .,,,.·duist.~!' "gs,;cliakéla.ir (,\fb. 2-l) 
Î,i~ ~,t.:t'du;,stcr :?l)~q;çl;,'5kt:litHr bevindt ~1<:h (na (t(1dlf.icati:..t} Op di; 
ch~:.s .~ L~ l.:;H:t: !:i 1 ~.g,: t' ,P,i1 t.h: l l nke ,: vo()nd j<lc van d(;: iUlnh~nt;wë.sg~ r •. 
De ï:>i..:h,;,k1: la.ar •,.;ordt bcdi t!Ud door '1.!CU sch\·t.,t:vu,h'a.:aicr. ge ldb t1.~k 
t'':.f ,,~d,:r voorwt:rp. D<,or d~ schake la:J.fUö t.1: óra.aict~ w,.,rdt i.h: t11.>1·

"'"'·.dc of verdu!.:,t(.'rd1..• vcrlic:htine ingûs<:ht.tkt;l(t. 

2 .l ,2 Cebrul" va:i de aanbangwaG"n 

n. !i4:t koppttl\:!n ViHl. d~ ouul"u.u,gw\tgt.•i. aan ~h: tt·ekiu.·t· 
- !:t.:·.it:~ti~ het trekoo~ a..,n th: L.l'irk hilélk en tot·i, d;lt de Ct'ekhillc.tk 

g,:i;:'é ndi;, ld wordt. 
!laak de vr:lllglir..(d;;kctt lni;c:n ;,{11: de slecpo11~.r. viin dt> trekker. 
Slét:k <h.: c:ontoct:.stc:Jp v.un de 'WH.:d.!r~lt•kutcl in de contactdoo6 
v.:ln <lt.· lrt:kkt.:r, Coat::rcl,:èr v6ór Îlët w.;;s,rijci~n of ,;!t: SLt:;p- en 
<1'.'iH,t:c· id:r:pi:H vun <l•.: uà,lhang\oi·.agën g_t,\:.d fun.ct lon~r'-!n. 
K!a1, d~ park~~r5t.eun achterw1;ar~s o:~lOO~ ~a vcr~rcndcl d~ 
st.eun a-..;~ Cc v~rt l'\:nJ<: t1, ..... n~ 
i~(is dt r~\·keerr~m. 

r .• iii::t .rl jdt.;-::i :;.ut. äé.tr:Sl.!Ï-0.Cp?ci<l:l i:iit~l1dngwa.a1;n 
4

• Di:: ht.!5t\iun;i..-r d! c:.nt - v::. snijdc·~ vun ç:en 1-..oc:ht t.e 'J\>ot"koua:n -
er rd~<.:di•ê. ;:.t:ût: t.o1: h\>ud...::i, d.:n IJ~ aoahanH\.l;..q;,t:n t:t.:n k1~11\~r<: 
dril<d.;irk,~l bi::.-stl;r1 .)ft Jun de t'C~:kk•~r. 
\':Hn: hi.::-.. 1,.;i 1.:l-'.r.: r~ ,~ •;an èt-n µanhünt,-'J~st 1"i t usscn t...,et.1 un(l~ 1·.: 
\'i"t,;fl~dt~ï . ..:<.rJt. 'Jtho t ~t'VOl'i~is Vt..:l"'citit, 

.. l~i .i Vi.;r;.;.iï,dc:t!nc,. .._,•fr.;'~ \•a~if!. ût° PtOppen van de r.rckkcr. ffü! l ,.:ian •w 
hcH~~;...,~\Jit..:n O~ûtr. ·;ci)r o~;ct1 w·orJ~n !,;t:houdc-a, d~lt de lllassa vn.n de 
a~:nl~·•n.:(~..;l~t::;1 bij ~ic vau ~h: t.l'e::k~.e,· \JOrdt }:evvc.:gd, t.oûat c4:n 
~rot~r~= ti:~~~t~tHn<l ht:n,,digd is,;, voor het ::;.uu:~11.Stt:l ö,1n voor d-.: 

::.;-..:~:ket· i1llt:(:n. 
l1t1 vr,;.org{:~:.:ht.·ev(.::n ~ . .,x!:c.1.11;1. :;nolht.:id van <lt.: aar,iu,nöw~s.:.:r, ..,,!s:r.t..·<.k 
i~~t: r:-..çx. gic 1,d ch t :r.oi+:n niet wotd<: n ov.-: tsch reüt.:.11 ~ 

..::. Hee oi.1iküppct1,.~n vnn Je: ai.11'\ialng;nilt,~n 
- Tn·k tk: vot:.:diHl:tik'1bt.:l uit dt: coatactdüoS \Ic.an de tr-.!kkct ~n 

~•:.t.:tk d~ cont~~Cl:~top iu de ;ut..b\: t' houdc::- Vün dt: (l4.H~h,1.,~s\.l,1SC!n, 
.. H;tuk d~ •1i::1 ligh~1d$:C.1.':tt\n.gen los. 

Lt1llt dt.: paxk.t:er:5 tt."::ua .ti~kkc.n i.;1 J.~ vc,n:.grtnHie ldt: s t.éind. • 

Ha..ik. d,! l t:t:kha.ak '>}H.:1;. ~ t1 haJk ..!t:.: ua:ih.ang\..:«lï,t:n lo~. 
- kij Je tr~kk~r ,~t ~a~,ang~agc1~ ~•K cc z~t dt parkec:rec van d~ 

u;..;nh.t1P~~·,1scc, .:li1i\, 
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3 ONDERllOUDSAANWlJZlNGF.N 

3.1, Omschrijvingen 

3.1.l Algemeen 

) 

l/STH9-ó&l9 

net doel van Ollderhoud is oir. het 11itrustlngsst1.1k in de toestal\d te 
houden of te brengen, zoals nodig wordt geacht voor ee11 optiu~1le 
f unct ievervul.li11g. 

Het l e echelons onderhoud bestaat in hooi d?;aak •Jit: 
- .i1\Specties op de technische gesteldheid van het uit1·ustintsstuk 
- inspecties op compleetheid van het uitrustingsstuk en/of bijg,:;-

le verde delen 
- rein1ge11, 

Het 2e echelons 011derho,1d bestaat in hoofdzaak uit: 
- een i.11s1,ect ie 

het vervangen respecti<,v,,dljk. herstellen van ondeugdelijke delen 
door het uitvoeren van de voorgeschreven handellngen 
een controle op juiste werking 
signaleren V3l1 11iet op te heffen storingen en gebrek~n. 

liet 3c echelon& onderlioud bestaat in hoo{dzaak uit: 
îïet uitvoere11 "väiiwërk"iä.iuî!,ede't1 welke doö,--reäärd ,rnid de 
technische hen telt ijd dt! roogcHjkheckn en/of bevougdhed<:l\ vuu 
het 2e echelon te boven gaan. 

3. 1.2 Verantwoordelijkheid 

- /lllc de(ec:teu, die de_A\y,bruike~ niet n~•l\ herstellen, a.octen 
onmiddellijk wtJrden gerapporteerd aan do coml!landnnt onderhouds
groep d,m,v. lf 151,oi, ''Geconstatee1·de fouten, gebreken ètc. ". 
Alle defecten, die het 2e echelon ulet itelf kan of t.ag herstellen, 
11:octen woi:-clen gerapporteerd .iau liet 3t echelon, 

- lle Je ec;helons herstellct is verantwoordelijk voor een correcte 
en julsce"'"üit"voeriog van de aan hem opgedragen werkzaamheden, 

lndilio het uitrustingsstuk aan een hoger echelon wordt .;iangeboden, 
dient het aanbiedende ec:helo11 er voor te ~oq;en dat het \litrustinss
stuk redelijk schoon is, d,w,z. droos en niet aangekoekt mee ~,odder 
waardoor inspectie van het uitrustingsstuk 1o1ordt bemoeilijkt, 
Het reinigen van liet uitrustingsstuk met water vó6r een inspecc le 
moet worden nagelaten, daar verschillende defecten, zoals losse 
delen en olievlekken direct na het wassen 11iet meer zijn waar te 
nellleo, 
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3.1.'.! Resei:vedele11 

Rc::;erv<:delc:n (éian te vr.age,, d<,1>r <le àaar:toe bevoegcie echel<>11s) 1:ijo 
opgeno,ncn l,1 de dctat l\-ljstel'I en wl),:den vel;'strekt on: &ebroken, 
ve,sletèn ,1(· op a11der:1< wljit< onbruikbaar g,:woi:den delen te 
vei:vang1<n, 

3,1.4 Inspectie~ 

Een in$pcctte, t,1 het kader ve,1 hH pr:eve,itieve onde,li<:>ud va,, het 
uicr:uat.l,ii,.sotuk, dleot on. vast te stellen of het uitrustl,11;sstuk 
è<i/,,i d<:leo 1:r.varu 
~ a,1nwezlg djn 
- In g,,.,de scaat verkeren 
- goeó :dj,1 g;,n:•.)1\Ceer<i 
- niet zijn l.:>~gewe,·kt 
- ni(:t lekke,1 

v~ldoende ztjo sesmeerd, 

a. Een 1,1~pe<:tîc op ''got,?de staat" h gewo1>,1Ujk ,:(:,\ visuele lnsp~c:
tte om vast tti: ~tellen ,,f een cou.pooe11t c:,q, dee.l zodanig is 
beschadlgd, dat de vei. llgh1:lcl wor.dt bedrelgd dan wel de brulk
b,rncheld <>î Inzetbaarheid niec optimaal is. 
"(.;,:,ed~ staat" liet,i,kent, dat "en coir,po11e,1t of deel ,üet is 
beschadtgd, v,:;rb,,ge,,, verwroagen, éi!schaafd, gekr.i.st, gegr,idd, 
gtlbok.::n, geba,:st"n, gerafeld, ingedtukt, gescheurd of aange
tast, onvold<Je,1de is r;e'lsoleE:rd of ovenac1s .ts gesleten. 
OorlH ,,w.;rroat '8" sH jtagti: :.orde ook verstaa,1: 
Nlet leesbaar. ztjn va,1 instructie- en waacschuwinr;splatcn en 
beleccerfoi;, 

b. Een i11sptct le ou: vast te stellen i>f "eo comp.i11.,,1t c.q. deel g.ied 
is g~monteerd, is f;ewoonlljk een visuele inspectie om te co11sta
tcren of t,ct d~el een 11.oru:ate stand inneemt en/of alle dt:l1o,1 
•aowezla ztjo en 80<'d t,O,V. elkaar Staan. 

c. t;u, bispect le <>m "ast te stellt:n oi een Jeet l\ht is losgewerkt, 
ü sew<>o,1.l.tjk een t<u,pectte a:et de hand, &leutel of k<>evoet
Zo'o inspectie betreft ook de steun.in, borgringen, botgu.oeren, 
b,n:gdrede,1 ,,f spUcpenl'l(:11 als ook de aansluitingen, :&tangen of 
kabo ls, 

d. Nee "vastzetten" of "vastdraaien" wordt veutaan: 
liet vasuette,1 en/of vastdraaien van het c0D1pone11t/deet met het 
daartoe aangewezen c.q. btj het ultruGtingsstuk behorende 
se reedschap. 
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3. 1. 5 Reinigen 

a. Speciale reinigingsmethoden voor specifieke componenteu of delen 
zijn in de desbetreffende paragraaf opgenomen. 
De algemene reinlgingsvoorschriften zijn: 
- Na het reinigen moeten de metalen delen worden afgespoeld met 

koud water en worden gedroogd. • 
- Ongeverfde 111t?talen delen moeten met een dunne laag motorolie 

worden ingesmeerd om roestvorming te voorkomen, 
- indien het aanbrengen van nieuwe onderdelen binnen de 

bevoegdheid valt, moet de preservering uorde11 verwijderd, 

b. Algemene voorzorgsmaatre~elen die bij het reinigen in acht 
moeten worden genomen zijn: 
- Vlvchtlge relnisingso,.iddele11 djn licht ontvlambaar en mogen 

niet bij open vuur worden gebruikt, 
lloud brandblusapparacen bij de hand. 
Reinig alleen in goed geventileerde ruimte. 

- Vluchtige reln1g111gsmiddele11 verdampen snel en drogen de huid 
uit. 

- lndten deze middelen gedurende langere tijd worden gebruikt 
zonder handschoenen, kunnen barsten in de huid en in sommige 
gevallen huidirritatie het gevo1 6 zijn. 

- Laat petroleun.-produkten, reluigingsmlddelen of smeermiddelen 
niet in aanrakins kolllen met rubber delen aan&ezien deze hier
door worden aangetast, 

3,1,6 Onderhoud 

Het lc echelons onderhoud, bij gebruik van het uitrnstingsstuk, is 
opgenomen in de onderhoudskaatt (OK). 
Het onderhoud volgens de onderhoudskaurt bestaat uit: 
- Onderhoud/controle v66r het gebruik 

Onderhoud/controle tijdens het gebruik 
- Onderhoud/controle tijdens onderbreking va1t het gebruik 
- Onderhoud/controle ná liet gebruik. 

3,L,7 Periodiek onderhoud 

Het periodiek onderhoud aan het uitrustingsstuk is opgenomen in de 
inspectiewerkkaart, 

OPtlEBKlNG: 
Wordt het materieel echter onder abnormale omstandigheden gebruikt, 
zoals extreem lage/hoge temperaturen, doorwaden e.d., is een veel-
vuldiger onderhoud noodzakelijk, 
De colllDISndanten zijn dan ook gemachtigd om de periode tussen twee 
onderhoudsbeurten te verkorten, wanneer de omstandigheden dit 
noodzakelijk 1D11ken. 
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3.l.8 Locatie smeerpunten 

.. : ,,'.~,:~%~1'.~~s1 

Afb. 1~ 1 IIH t r:t:kth)l; 

Afb. 1-3 Draalpunt~n 
parkeerremlu:f b,w111 
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t\fb, ,-2 Verjjrcndetpen en scha::-
nl~rbaut parkeersttun 

Aib, 3-4 Praaipuciten scharnün:s tuk 
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Afb. 3-S De vecrbout 

Afb. 3-7 Oe remkabel 
( Am. aanhangw.igens} 

Afb. 3-9 De evenaar 
(Ned. aanhangwagen) 

Afb, 3-6 De vcerschocimclbouten 

Afb. 3-8 Oe wiellagcrs 
(niet zichtbaar) 

~-" 

3,1,9 Incidenteel onderhoud 

a. Schilderwerk 
Voor-dê""wî}ïe van schilderen .en de te gebruiken verf soorten 
wordt v.:,rwezen naar het TB "liet schilderen van le6ervoertu.Lgen". 
Gezien de aard en het gebruik van het uitrustingsstuk is het 
noodzakelijk de toestand van het verfw1a1rk regelmatig te contro
leren, om aantasting door corrosie til voorkoa.en. 

OP~lERKH<ü: 
W.aïïiiêëroeschadig1ngen aan het verfwerk niet onwiddelijk l.<.unnen 
worden bijgeschilderd, dan 1toete11 deze beschadigint,en wor-den 
inies~eerd ~et motorolie. 

b. Antivries ( illdien van toepassin6) 
îri~oodgedwongen h.it koelsysteem tussentijda met water 
wordt bljsevuld, moet het antivriesgehalte z,s.m. door het 2e 
echeloa worden opgeme:ten. 

c. Belettering 
I.eners en djf<Hs u.oeten duidelijk leesbaar zijn aangebracht. 
areng de b~lett~ring, indien deze minder duidelijk of teheel 
niet leesbuar l~, om11Jddelijlt:. l'eer aan om onjuiste handelingen 
tijdens de bediening of transport te voorko~en. 

d. Züh,erk (indien van tOi:passins) 
Öm schiimelvormlng te voorko~~n moet zeilwerk periodiek 
g«<lurende entae uren worden gedroogd. 
Repareer losgeraakte delen of scheuren in het zeilwerk. 
V"'rwljder s.::h.!.u;:.el :::et een bon,tel, 
Olie en vee kunnen worden verwijderd wet zeep en warm wster, 

.,. Uaamplat«n 
Naamplaten en andere llletalen platen con:oderen snel. 
Reinig ze, en bestrijk ze wet blanke lak . 

3,1 ,10 Gereed1&aken voor een hoger echelon 

Indien het uitrustinssstuk voor onderhoud of reparatie moet worden 
overgedragen aan een hoger echelon, dient het onderhoud volgens de 
HIK te zijn uitgevoerd, 
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4 ONDER!IOUDSIIANDELINGF.N 

4. l De trekdi:lehoek l!let parkeersteun 

4. 1. l liet verwijde,:eo van de tr.ekdriehoek u:et parkee,:steun 
(Ned en A11:, aa•1hi1niwagens) 

- let de parkeerr.em aao en <''ldersteun ht!t voorste gedeelte v;,,n ei., 
aanhangwagen, 1.<>d11t de parkeersteun vdj is vao de gr.t><>d, 

- Haak de v,,edlngskabel h>s van de verdul.ster.logsscluikel<Jar •Jrt clu 
kabelkle1r. van de linke,: tr.ekdr.lehoek. Trek de kabel uit de balk. 

- Verwijder. de twe\, stn>ppen, wa.1,:m.,,de de tr.ekddehoekba lkèll an,, cie 
voc,r:ste cltasslsbalk zlJn v:.istge?.et. 

- V1:r:wf.jder uit elk d'IT.' .ichtendtel,1den de b,>ute•1 e,1 m,>e,:en, «aa!'-
intide de t rc,kdl:'i.eh,>ek ba lke•1 »an het chassis 1, (j,1 vastgeo.:et. 

- Ver.wijder de tr.ekdricht.lE:i: met parkeer.steuo vun het Vûc(tuf.;, 

4. t .z Het demonterea van de t rekdrlehoek met pa,:keersteun 

a, Necler.\a,1dse oa,1hangwa1se•1 
Verwijder. de splltpen, kroo,ut<>e!:' en stutt{,lant <l!l l!cl,t het 
t r.-ek,,og uit het t r.ek.,wgbl•.•k. 

- Ven::ljdec aan elke kant twEic b,,ute•i en m•>er.e,1, waan:e(: het 
t1'.'ekoo&bl•)k aa,1 de d~i.eh,,ekb~, lken Is vastsezet eo vc·r1<tj<le~ 
du bevtstigingsplaten u.et vei. Hi,hE:idskett ini;e,1 en t,:ekèri.e
hoekba lkcn. 
,erwtjder. d.i splttpen en schl'.',,~f de moer van de d,.,,,,:-t,.ii-,e!'ldc 
b,.,ut, waarmede de pad;-eoerstevn aan het t?'.ek,,,,gbh>k sch1tr,1i.ert, 
T.ik de b·.>\lt uit e,1 trek dl! •,er.ende> ver.gr.enddpe,1 z,;,ver. uit tot. 
de pa,:keer.steun, ult het t,ek~>·)ghoek kan ,,..,gd,M g<owljzl&d, 

b, .\u,er.lka.inse a.inha,1g1o1age11 
- Ver.wijder de spltt1>en, kr.,><.>nnmer., sl.ultplaat en <ir.ukveci: en 

trek liet t r.ekt.log uit het t r.ek,,ogb lok, 
- Vern.ljder de spli.tpen e,1 kr.o•.>•1m,,er. van de dooi:.1.(lpende b<>ut:, 

waarmede de velllgbeidskettingen zijn bevestigd; ver..,tjder de 
kettingen en de b,>ut, 

- Venlijdttr. twee bouten eo moeren, waarmede de plaat i.jzere,1 
vO<)CSteun aan de houder is bevestigd e11 verwijder. de steun. 
Verwijde,: de moer en doorlopende bout, waai:roede de houder aa,1 
het t~ek,:,ogblok ts vsstsezet. 'l'rek de verende ve!grendelpen 
uit en verwijder de houder. uit het t,el«>ogb1ok. 

- Verwijder. de splitpennen en sc:hroef de m,,eren van de bevest.t
gingsbouten, waa·cmede de trekdr.1.ekhoekba tk.en aan de ac:hter
zijde van het t rekoogblok zijn vastgezet. De trekdr.i.ehoek
balken kunnen nu wo,:den ve-cwijderd, 
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4 ,1, 3 liet reiuigeu, inspecteren en repareren 

Reinig alle deli,n gi:ondig mee petroleuu.; c:ont{oleer de delen op 
beschadiging en de balken op uitlijning. Controleer dl! bouten en 
moere11 op bûsd1adtgde draad e,1 vervang zonodig. 
Verbogen balken moeten warm worde11 gericht, 

4,1.4 Het monteren van de trekdriehoek met parkeersteun 

a. lfodcrlandse aanhangwagen 
- 'l'rcÎ'. de vei·ende vergi· .. ndelpen ~over uit tot de parkeersteun in 

het trekoogblok kan worden gcplaats t en de gatell van de door
lopend{: bev.:st:lgingsbout ln de parkeersteun en het trekoogblok 
11;et elkaai· corresponderc:n. 

- ~reng de .schacni.:rbout aan en zet d.le vast met de moer; borg 
dé moi;r met een nleuwe splitpen. 

- 8,;ves tig "lk der t i:ekddelloekbalken en de beves t lgingsplaten 
van d.: vd lighd.dskèt tinget1 met twe:e bouten 1m a:oeren, doch 
draai d,; moeren nog niet vast zodat de balken nog enige 
speling h(;bben on; het aanbr.ingen te vergemakkelijk.en. 

- Plaats het trekoos in het tt'ekoosblok en zet het trekooi;i vast 
r.:,:t een sluitplaat en kroonmo"r; borg de kroona,oer met een 
spll ,pen. 

G~ Acn~ri.kuat'iSt: aanhangwagen 
- Ilrcn1; d~ houd,n in het trekoogblok aan door dü vergr"n,ielp•m 

11it c,e trekken en d1;: houder zo<lanig in het blok te ï>la.itsen, 
<il,t de gat.::n van de btvestl.gintshoud,:r ln houder en blok met 
e a;.,,ir cor, .. spoodet·en. 

- Hai>tS d<: doorlopende bout i::n zet die vast 1tet de kroo110:oer; 
b,:,t·g de moer m,;t een splitpen, 

- Bev<i,,; tig de plaatijzeren voors teun 1r.et twee bouten en moeten 
aan de houder; borg d<: ,~oeren met eeu splitpen. 

- Bevestig dt t rt:kdriehoekbalken aan het trekoogblok door het 
aanhi·ensen van de: twee bevestigingsbo11ten uan de achter en het 
,u.rnbrengen van de door lopend!:! bout aan de voorzijde. Denk aan 
clt veiligheidskettingen, welke met deze bout woden va$tsezec. 
Draai du moer.:11 nog niet vast 01:1 het aanbrengen van de balken 
te ve l."i;t:111<,1kk<:li jken. 

- Plaats het tt'ekoog in het trekoogblok; plaats de drukveer en 
de sl\litplaat, Schroef de kroonu:oer op het achteruiceinda van 
h"i: ttekoog en borg de moer met een splitpen. 
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4.l,5 Het aanbrengen van de t~ekdriehoek met parkeersteun 
(~ed. en Am, aanhangwagel'IS) 

- l'.laats de trekddehoek met parkeer:steun aan het v,,cctutg en 
bevestlg de tr.ekdi:lehoe~.balken aa11 de schetsplaten van het 
chass{s met de bouten, veer:cingen en lll<>et<eo. • 

- Bevestig de tr.ekdr.lehoek aan de voocst<' chassisdwai:sbalk m~t de 
twee snoppen. Draat de 11:oer.en not, niet vast. 

- Oraal nu de bouten e,1 m•.>eren vast, waai:1Lede tr:ekdi:LE:li<>ekbalke,, 
aan het t'l.'ekoc,sblok en het chass.!s zljo va11tge?.o2t. 

- Steek de voed.lnp,skabel door. de Unker. tr.ekdcteh,,ekba tk e<1 ver.bl~d 
de kabel aa,1 de ver.duister.i.nssschakel(lar. 
Zet de voediogskab!!l vast reet de ka.belklem en plaats <le c<.1ntact
s t,,p io de r:ubbe r h1.lude,:. 
Verwijder de oodcrsteunl% en laac het vo1>rste ~edeelte van de 
aanhaogwageo op de gr:ond zakk1rn. 

4.2 Wielen, banden, naven en lagers 

4 ,2, l <\.lgemeen 

a. De wie leo 
Elk de:: wie ten is met vljf wle.lmocr.eu op de n,~,t r:ou,ine l b1:v,1s
ti6d, Bij gedeelde wielen idjn elk der ,delhelftcn n,et acht 
bouten en m,Hiren aan elkaar bevest.lgd. 

b, De hanèe<1 
De bar1den zijn van het ten:elntype (a<>n dlr.ectit"Ja1.). 

c. De miven en lagc,:s 
Oe n.iven ,.lcaaien vp twee conische rollagers, welke lrnm1e11 w,,rdeo 
,iagesteld met uco gebor:gde stel!r.oe,:. 

4,2,2 Het vervangen vao een wiel 

a. Het verwijderen 
Dratii de wietmoeren een halve slag los. Krlk hec wiel \'an dl! 
gi:-ond, vuwijder de wielir.oet'en en het wiet. 

b, Uet aanbt:engen 
Plaats het wiel op de temtt:oa:mel en dtaai de w.i.ehr.,,eren kruis
gewijs Vlist. Laat het wiel op de grond zakken en di:l!a.l dan de 
wielU!Oeren weer: na, 

) 
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4,2,3 Het vervangen van een band 

a. Gedeelde wielen 
Verwijder het wiel; draai het binnenventiel ul.t en laat de baud 
volledig leeg lopen. Draai de acht bevestigingsir~eren van de 
gedeelde wielen uf en wdk de twee helften van elkaar; het velg
lint kan nu uit de band worden gellcht, 
llr<eng de band aan in c,,~gekeerde volgorde. Draai de moeren kruis
~ewijs vast om te voorkomen, dat he~ wiel orn:ot\d wordt en pomp 
de baud op de voorgeschreven spanning. 
llreug het wiel aan. 

• 

-.. 
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b. Drop center wielen 
Verwijder het wlel; draai het binnenventiel uit en laat de band 
volledig leeg lopen. Druk de buitenband met de beide hielen in 
het verdiepte gedeelte van de velg. 
Licht met een bandenlichter, te beginnen bij liet ventiel, een 
der hielen uit de velg, Verwijder de binnenband en de tweede 
hiel uit de velg. 
Licht bij het aanbrengen van een band eerst een der hielen in 
de velg en plaat, de bimwrnband, Zorg, dat het ventiel ln de 
juiste stand in het ventielgat komt. Pomp de binnenband e,rn 
weinig op oto bekneld raken te voorkomen. Licht nu, te beginnen 
tegenover het ventiel, óe tweede hiel in de velg en pomp de !>and 
op de vooi:geschreven sp.annin~-
Breng het wiel aan. 

t~~si~;;-~.··;~· . -· ·~ ....... , .. 
. ~.~ 

~:.:,;:~j~ 

A!b. 4-2 liet drop center wiel 
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4,2,4 ffet wisselen van de banden 

Na elke 3200 k1ll r.:·>etcn de bande,, o,an plaats worden r;ewissetd. 

4 ,2 .5 Het controleren en afstellen van de wielleger.i; 

a. !!et c,H1tn>lcrl:n v.i,\ de wiellagerspeling 
Krik het betr.>kke11 wtel vr.lj van de g~Md, 
Cdjp het wiel aart de b,weo- e11 o,1der.kant vast en wrik het wiel 
heen e,\ weer.. lndle\'I speH<'li; i.•,wdt gevoeld, 11o<>cten de wj411lager.s 
worden ,'l<!gesteld, 

b. Het afstellen van de wiellag1,rspellnt 

(1) !icderla,1dse ;,;1nh;1ng1<agen 
- Oem,:,nte<i~ de b<>-rgririg .,,., schn,c,f d1: nuafd•>p at. 
- Verwijder de sp H tpe,1 uit de w te \naaf lagermo'l:r, 
- Dt'a.i{ de wieltage:-ir.•.,c~ vast t<•t het w.tel zwaar draalt en 

d,:a1.1{ daa,,111 d(' n:,,.,r l/l2 sla& e ... r.ug t<>~ het wiet vrij ~.an 
dr.11aien. 

- 8,;i,:g de wtellater.rr.•.>er. mot ee,1 splitpen, 
- C•.>ntr,,tcet \'lot:r,aats de wiellaget'spe.Ung a.lv,,,:e,,s de 

naafdop r.;c,t t,.,,rRr.lrig aan ~e bre<1ie,1. 

(2) ,\i.e::lkaat'lse .ia,iiurnswa;;el\ 
- Vct:wijder:- het ,uiafdeks<:l d•>or het uttsc:br.,:,ev"n van zc;s 

t<.ipo,~u t""· 
Buig <l<: Up van de b,,r~plaat r.echt en dt.ini de b,:,r.gr.,,e~ 
los, 
Urnal de wh:ltagern:•>C!r vast o,et het spec.laal gere,:dschop 
t<>t het wlel zwaat: <lt;,ialt; dtaal. nu dezf< D!<>er c.trca 
1/6 slag terug tot het wiel vclj kan draaien. 
Br,rns de bo-rgp\aat e,, de borg,i:,>et' w,,<E,! aan en buig e~ci 
Hp O\ter de b::,cgu:,)e~ . 
Con t ,:,,leer n,.,gma1.1 ts dil w.ie 11ager.spe H ng al vor.ens het 
naafdeksel aan te brengen 

4 ,2 .6 Het verwijdereo van de noaf en lagex:s 

n. Nedertandse aanhangwagen 
Ve...-w.tjder het "iel. 

- Ve-r•d.jder de vererlde borsrio& en scht:oef de 1121Jfdt:>p af. 
Verwijder. de spUt~en uit de wietlagermoer e11 draai de 
moer van de asstou,p. 
î,:ek de naaf met r.emtn>mu:e1 van de asstomp; vang l\et 
buitenlager op. 
lil< de .laged,,opdnsen uit de naaf. 
'trek het bltHten1aget' vao de a.sstoo:p, 
Verwijder. de vetkee,·r.i,1g van de asst<>mp. 
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- \11:rwljdcr. het naafdeksel d<>or htat nf.tschr.oeve1) van de zes 
b1:ves t lglngi,; b-.>.:ten, 
Buit de b;>r.1;ptaat recht en schroef de b<>r.ga,,,er. van de asst-,n,p, 

- \lerwljdet d<: borgplaat en dranl de wf.eHager.1t,wr. van de 
assto1up. 

- Trek de naaf tt,:t remc r.ou,me l va,1 de asstl.lmp en vollg het buiteo
lase, eo de sluitplaat ,,p. 

- Ven.,ljder het bl,1oe,1lager, de l<.1opr.inge,1 en de vetkeerrlng 
olt dt! t'Ulaf. 

4 ,2. 7 liet reinigen, inspecteren en reparereo 

R;:i.nig dé naat eo do!' lagc:t:s .to petr:oleuu. e,, dro<>& de delen 1tet 
perslucht, Controtu<::r de lasers, h,opritl.1/,C•l e1'1 vetlu:et'l'.'ing op sltj
tute .::n duiecten, Verva,1& do: lagei:-s als ~e mwe punten, put j<.:s ,,i 
haai:-scheurtjes \'et"to,11rn dan wt:l gesleten ztjn, 

4 ,2 ,8 llet. aaobrenge11 vao de naaf en lagers 

a. Nede::landse aanhangwagen 
- îik d<.: l;,t,erl<>opringe,1 voon.ichtig fo de naaf, 

Plaats de vetkeer::iog op de stoot:.'log van de assc,,ir,p li.et dl! 
op~ninH naa:: bo~en. 
S.:eec ~k lage~s g•)ed rr.et vet en schutf het !;lnmrnl,q:,tll' (g::,.,ce) 
op de asstomp. 
l'.luats du ,u,af met r1ui.t r.o.i:me l op de assto::ip, 
llreng nu h.:t bultenlag«r aan op d.: as,;tQllll)• 
Schr.,~f de wlct\ageru.oer ~o vast op de as toe de ::-emtro"mel 
zwaar draait e,1 di:-aa1 daar.na de moer t/\2 slag cei:ug: 
C,>,1tr,,leer de remtrowmel Ilp axiale speling, 
Wordt ge.in speli.np, g,;icoostaceerd, dar. ~.,,et de wlellag.er.u-,oer 
w<>rde,1 i;el,,..lrgd tt;U een splitpen. 
Schr:oo::f de (Ulllfdi>p vast eo boq; dle ~.et de v,:,re,,de b<>rgr.1'1i;. 
Brens het wiGl aan. 

b. Amerikaanse aanhan&wage,1 
'rlk de loopr1ni.:t:n en de vetkeeri:-Lng ! n de naaf, 

- Smc.er. d1: lagers goed met vet éll pli:.ats het binnenlager en de 
vetkeci:-dng in de n.uaf. 

- l'laats de naaf a:et ::-emt.rou:a:el .:,l' de asst,,u,p, 
- ~laats het aod,n:e lager en breng de opsluiti>ll.lat en wiellager.-

moer aa,i. Draal deae moei: .:o va:;;t, dat de re111troo:mel iw.ier 
dra;sit; di::aai daarna de moer l/6 slag cer.\lg• Br,rng de twrg
plaat en de b.:>rgm•.)<! r aan en borg de moe,r m~t een lip van de 
bl1rgp\aat, Contr.olee,: du pakking en br<tn& het naafdekse.l aan. 

- Br.eng het wiel ua\l, 

Wo\MSCHIJWI NG voor a e o b: 
Vul de naalruimte tussen de lasers ,liet i:r.et vet om lekkage te 
vool.'.komen, 
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4.3 De parkeerrem 

4.3.l Besch~ijving 

a, Neder l.and$e uanhongwugen 
De parkeenell\ is van het ,;elfbekrachtlgende zwevende type, 
d.w.z. dat de remschoenen geen vaste draam>unten hebben, 
De remmen 1;orden door stangen bekrachtigd. 
T11.s$cn de remschoenen, en tegenover elkaar, bevinden zich het 
bijstcl1r.echanisme en het remslot, 
Het rulllslot dic,nt om bij het remmen de remschoenen uit hun 
ruststand Ïll >!wevende functie te brengen, dm; uJ.t elkaar te 
drukken, ,.,,rn,na de re,ukracht wordt over ge nomen door de draaiende 
remt romn:c 1, 
liet bi js telmechaui st::e b~s taat: uit een stelbout met wigvorniise 
kop en twee geleidestukken, welke tesen het schuine gedeelte vut 
clc stelbout ruscen, liet afstellen van de remmen mag alleen 
p1~ats vind~n met de stelbout. 

b, ,\merikaanso:: aunhangwagen 
Oe rern i.s van het nokkentype, o,et twee ren:schoenen er. twee 
ankerpeunen, en wordt <l<>or een kabel bediend, Bij het bediener: 
van de ::em "orden de remschoenen van elkaar gedrukt, liet 
a(.stellen vindt plaats d,m,..-, stelbouten en (,:,:centrische anker
pennen (:dept 4,3,17,b), 

4 .3 ,2 !let verwijderen van de parkeexrenil1ef boom 

,a. Nedi.:r.laodse aanhangwagen 
- Plaats de hefboom in de volledig geloste stnnd. 
- Vet:l.'ijder de splitpen en de moer van de borstbout, w1111rn,ede de 

n,,~t,f:fbooc, ,wn de n:mstang l$ verbonden, Tik de bout uk; d<:te 
bout d.lent tevens als scharnierpunt van de reo:pal. Haak de 
reo:pal uie cle rempalstanli· 

- Draai de it0e, van de borstbouc, waarmede de µarkeercemhefboon. 
;uw het chassis is v.iscgel(ee. 'rik de bout uit en ver"J.jder d,i 
complete parkeerremhefboom, 

- S<:hroef de twee schroev,;n af, t.aarr.ieàe de tat1dheugel is vast
gezet e11 v«rwijder de tandheugel. 

b, Ar.:erikaanse aanhang1<agen 
- Verwijder de splitpen en trek de reu:staug uit de parkeerreui

hefboom, 
- Schroef twee bouten en moeren uit, w1rnrmede de taudheugel aan 

het chassis is bevestigd en ve,:wijder de taudhtugel met de 
daaraan bevestigde parkeerretnhefboom, 

- Schroef de bout en moet' af, waarmede de p11rl<.eerreruhefboom aan 
de tandheugel is be~esti&d en verwijder de hefboom. 

- Schroef de bout ~n moer af, waarmede de rempal aan de hefboom 
is vast&eP.et; verw1jder de rempal, 

4-8 

Y-cie
.n

l



1/ 5Tll9-66l9 

~"_i" .:. 

ttt\; . 

Afb. 4-3 De parkeerremhefboom (Ned. aanhangwagen) 

A - Tandheuge l Il - B.emllefboom 

4.3.J Het reinigen, invpectereu eu repareren 

Re.h>ig all.i delen grondig in petroleum en eontroleer op beschadi
ging en slijtage. Vervo.ng 20 nodig. 
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4.3.4 Het aanbrengen van de parkeerremhefboom 

a. Nederlandse nanhnugwagen 
Zet de tandheugel met de twee schroeven iian het chassis vast. 

- Vet de borstbout in en bevestig de parkee-rremhefboo,n met l>out, 
moer en veerring aan het chassis. 
Bevestig de reinpal anet de borsthout aan de hefboou1. 
Breng met dezelfde borstbout de verbinding met de rer.istane t•>t 
stand. Draai de moei: vast en borg met een splitpen. 
Controlee,: of het palmechanlsme de parkeerremhefboom iu elke 
ge"enste stand houdt. 

b, Nederlandse aanhang,:ngen 
- llevestig de rempal met bout, moer en v<>errlng aan d,i park!!er

rer.ihefboo1:1. 
Smeer de bout vet en bevestig de parke;,rr<.!mhefboom roet bout, 
moer en veerring aan de tandheugel. 
Haar- de remstang in de p11rkeerre1.11hefhoo1n; plaats een slu1tring 
•Hl bot·g de stang moe een splitpen. 
l'hats de tandheugel t!!geo het chassis en zet de tnndhcugel 
vast :net twee bouten, 1aoeren en veerringen. 

,\fb, l,-1. Oe parkecrremloefboom (llm, a<1nhangwago<') 

A - Tandh~uge L S - Remhcfb<>om 
4-10 
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4 .3 .:; llet verwijderen Yan de re11werbindi11geu 

u. l'lede,landse aa11l11i.111,;wai.:eu 

) 

VetwljdeL' d,: twe1: splitpennen en gaffelpennen, waarmede de 
ren,s tun!S tussen het scharn.lerscuk e11 de evenaarhefboom .ls 
verbonden en verwijder de cemstang. 
Verwijder de twee spliqumnen en gufli!lpennen, waarmede clc 
remstangen <1un de evenaar zijn vastg«z.et. 
Schroef de borgmoeren bij dt: remankèq>la.itverbindinsen los en 
achro<::f de rea.11tat1!;ell uit dl: trekbeugel lá:ll d<: reu,anl«,rpl.aat-

b, A1ncr!kaum:e aanhangwagen 
- Haak du re111kabelv1::rbindlngen van de re~~a11kerplate11 los door 

hH verwijderen van de sp1itpermen en gaffelpennen. Draa.l de 
n10er~1 lo:s uit dt:! k1"ui1ncn, w;iarmedc do: buitenkabeb aan de 
remaokerplaten zijn vastsezet en trek de remkabels los 11an dl\ 
r1:1uanker1>la ten. 

- Sch,oef aan elke d.jde twee mo1a:n:n en bouten .lo;;, waar1uede de 
voor;:lnden viu\ d,: bultenkaècl a,rn h~t chassis ,djn vastgezet 
en verwijder de kabels. 

- lt.wk de r"mkabel l<.>s van het scharoierstuk op de voorste 
choslsbalk eu verwijder de complete kabd va11 het voertuig. 

4.3.ó Het reinigen, inspecteren en repareren 

Rulnlg de r;::uistangea e1l -kabels groodig met petroleum; cont,oleer 
de i:i:mstangcu op beschadigde 'i;;;-:,sd en andere beschadi11,l11gen en de 
r.rn,kalitil op g«br,>ken strengen van de bim,enl<.abe 1. Vervanil zo· nodig 
b«schad l gdc df.: len. 

4. 3. 7 U.ot aanb1·enge11 van de rell!vet·biodingen 

a. Nedei·landse aanhangwagen 
l)rllal de borgmo<,ren op de trekstangrrn !.n de t'emanl<.erplaten 
a:ove r mogelijk t.:t'US· 
Draöi de r.,mstangen ca 2\ tot 3 cm op dtl trekstangen, Ot·aai du 
gaffels aan het andere einde zover op de remstangen, dat dé 
reu,stangen ongeveer l\ tot 2 mm moetm1 worden uitgetrokken om 
.:c met de evenaar te kunnen verbind<:th Plaats sluitri.11geu en 
borg dt: gaffel1,ennen met splitpennen. 
l>e remstangen moeten een voorspanning hebben o,r. ran11u"len te 
voorkou:eu, 
Verbind de rem$t.l08 tussen de evenaad1efbooui en het scharnier
stuk 1111:t twe1o gaffelpennen, llot'g de gaffelpennen met sluic
dngcn eu splitpennen. Smeer de d.ail1punten met motorolie, 
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b. 1\10e dkaa1>s,;, iJ.a11ha1:gwa;;en 
- Haak de remkabel aan het schar11ierst11k, 
- Zet dt, vooreit1de11 van de bulte11kabe l ,dk met twc" bouten en 

moerei, <>1111 d•i chasslsdwarsbalk vast. 
- Verbind de tw(?u ulteindau van de blunenkabel a:et de gatêcl-

1>ennen aan de sprdd.lngshetbomen 111 dc rt:!11:aukcrplateu en boq; 
de gaH!.llpeunen n;et sluinlngen en spli t(hrnu"n, 

- Zet de buit'i:nkabels met de boutt?ll un mocr<:n ,·ast iu <l-2 kh"1:1acn 
op de t"t.1m~1uk<.~rplaten. 

4 .3 .$ Het verwijdei:en van eell remtro11nr.el 

a. Neder l.rnds<" aanllau~;, .. agen 
V(,rw1jdcr dc naaf roet remtrommel (zie pt 4,2.b.a). 
Klem de naaf 111 een bankschroef •:et de: rcmtrn1nmel ou.hm:,.,. lH,m\ 
nu <i<> vijf tr,o,.r,n, van de wielbout"n u.it, Tik cie r.:u,tn,mmcl V<•or·-
1..lchtig van de naaL 

b, Amer.lk11an,;,; ;ia11ht1ng\.:age11 
\!e,:1,1ijd<:r d,e naaf n:.;t remtrommel (zie 1,t 4,2,6.l;,). 
Sla <l.i, vijf i;r:kartelde boutr,n ~,lt, waarmedu de remcro1ç!hel uan dt! 
n;,ia.( l:.s bevestigd; d•n.: bouten dl.e1u:,11 te-;ens om de wielen aan de 
uaV{!ll vast te .7.étt~n~ 
Ver1,1ijder de remtrommel, 

4,3.9 Het relriigen, J.nspecteren en repaniren 

Rein.is d~ t'(!111t t·o~tiC ls 1n Vt::t 1.'0lcuu~ (:J{ co11ttolcc1: de r~.::-mt l"Otr.fil-r;:l op 
g.ro<~Vr.:?n en andi:~l·c .. ; bt:schadigingt::n~ Slijp de 'l"<!n,tt·t.;,:r.rq:ls ~c.> nodi~; ai 
,:n vervG,UP.-. d<:.· t'tJt:;tro:;;.iti·~ l:; bij tt: ,Uepe fi.t'O~vt:n, 

4.3.lO Ui:t .aanbnrngen van een relllttoramcl 

a. Neder üinds,t a~nhangw"ug~n 
-· Zotg dat dt\ boi:gpennen van de wJ.elbouten in de uitsparingen 

v.11: de na:Jf passen n:ct de kra.;en volledig in de verzotlkpn 
mH.le g~tlé~? lt ~t:. 

- Pi,.1,its uu de 1·e1utt·cmme.l ovc, de wielboutEm ;,1, de naaf en draai 
d« vijf bevestigingsmoeren goed vast, Stuik de 11:ocrcn vast om 
losdraaien t& voorkomen. 

- Brc:1s de 11.:af ll'.ll:t remtromme.t aan (.:1;.: pt 4 ,:.! ,8 ,a) en stel de 
,..iell.ag.,.-« af (zie pt 4,2.S,b). 

b. An:cr.lkairnse aanhangwagen 
Contr<.>h,er of de contactvlakken sch()On z.ijn, 

- On1k, na de gaten ln uaaf en cemt rommel tegeno~er e tkaar te 
ht::bben geplaatst, de remtrontmel over de kr<1ag van de naai' • 

- l'ers vijf n'l.euwe iekartelde wielbouten, va:i di: binnenkant uit, 
in de naaf eu remtr;ia.mel-

•. Ondersteun de naaf !lil sla àe bou~koppen volledig in het 
verzonk"" ttedeelte van de unaf. 

- Breng de naaf rnet remtrommel aan 
wiellagers af (zie pt 4,2.5.b). 

1,-12 
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4.3.ll Het verwijderen van de re=choenen 

a, Nededandse aanh\pfswagen 

) 

- Verwijde,: de naaf 111et 1:emtrowme l (de pt 4 .2 .6. b). 
- Haak de spa,weer echter de houders op de i:<rn:ankerp laat los. 

\ldk nu d11 beide relllSChoenen n,et trekveren als !!tin geheel uit 
de ligp.laatsen. De &eleldepeonen behoeve 0, tc11z.lj noodzake tijk, 
niet te wo>rden vei:wijderd. 

b. Amertkaanse aanhangwagen 
- Venli.jder de oaaf met i:emci:ouio.e l (zie pt 4 ,2 ,6 .b). 

Draai de excent?:lsche stelbouten naar de laagste zijde van de 
nok en verwijder de ti:ekveer tussen de remschoenen. 
Draai de ir.oeren va,, de anke,:peonen en ven,ijde,: de ankcrpenrn:,n. 
lle remschoe,\e,1 kunc,eo n11 wor.den ver:wl jde-cd. 

4 .3 ,12 liet reinl.gen, inspecteren en repareren 

Reinig de ,:-emvoer1.ngen 1net een staa\bcrst&l en controleer <>f de 
rewvoer.i,lse,, ovci:r.nat 1& zij11 gesleten en de k li.nknagc lkoppen tege,1 
de ceu:tr,,u,me.1 k,,me<l· ne dikte va,1 dil nn11vc1 1,rtog tt,t,ö(:!'.I r.eaivlak ,i.1 
kli:'1.l,;11atelk•.>i; a.ag 11iet c:ind.:i::- :djn dao l/12-in. Cont::<>lee't het 
r;,mvlak ,1p krassen en gr<.>even en co,1t,:oh!er of dE! n,mvocrtni; ntec 
ts h,sgewtrkt. 
Oè retr.voerlng.io u:,,etcn va11 belde r.emsch<>encn tezame,1 wor.den 
ver.v.rniieo. Blj het vastkl.lnkeo m,,eten clt mlddelsc1: k.U11k·Nl&€:li; hut 
eerst wor.dtHI vastsekl,,nken. 

4.3.13 Het aanbrengen van de remschoenen 

a. Nederlandse aanllangwuge 11 
- Plaats de stelbt>ut c,1 gelelde:;tukkcn met de afgesdmlnde kant 

aan de blnoenkant. · 
Uaak d,;, trekvi.?ren tn de i:emschoencn en t,.:-eog deze aan op ,:h, 

rcll'.ankcrp laat. 

OPNERIONG: 
r1äätscêr:st de onderste rt<mschoeo .,11, te ,•oork,,meo, dat het 
wtsvormlge geleidestuk uit de Hg1>laats valt, 

- Wdk de r.eu,schoen,rn eerst .ln de llspluatsen blj het ,:c1r.sh>t 
en daarna 1 o het b1.js te lu.«chanJ.sme. 

- lH:efl& de sJ)anvee::- aa,\. 
- Breng de naaf met r.emtr011Ju:el aan (zle pt 4.2.8,e). 
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b • .\mer:tkaanse uunlu1.11gwagc,1 
- Ur"ns de ~~wschoeneo op de ju.lst.:, plaats en p.lul<tS de uokei:

pel\uen z,,dunli.;, dat deze de laagst" iostellhig hebben. 
- Zet de anke-cpe,\nen 111et de woei:en en veerr1 ngeo vast, 
- Plaats de remsch,1cm,o ln htit ,:emsh>t en brens d;: tr~kvter 

tussen de remsclH,enc,1 aan. 
- lln,og de naaf ir.t:t remtr.ou,mel aan (zie pt 4.2,8,b.). 

OPMERKll\G: 
Zorg, dat de ti;:ccntr.tsche ste.tb,,uten naar de .laagste zijde van 
de ,1ok z.ij,1 gedr;1a(d. 

4 • .'l.l4 !let verwijdereu van eea remankerpla11t 

a, r;eder.landse aanhangwagen (Afb. 4-5) 
- Verwtjd;ir de naaf u.<1t rea.trommel {:de pt 4.2.6.a). 
- Verbc,;ek dt: vcrbindlngen van de i:emstaog tusseo eveoaa.t" 

en tcekb1:ui;e.l (zie pt 4.'3.5.a). 
- Draai de bev;,st lgingsb,>uto:n va,i de rea:anke::plaat los en 

\'cH'.;ljde:,.. de ,:emankl':rp.laat. 
V<::rwij,hH de remsc:hoe,1e,1 (z:l.e pt 4.î,U.u). Neer. het remsl,,t 
va o de "en:a nkerp laat . 

b. hrs:~:rikall:lS4: aanha~,swagen 
- \'erw!jd1:,: de ,'ll<af a:et ,:erncr.oi..10<:t {zie pt 4,2.6,b). 
- Verbt1:ek de reu.kab;,lve-.:hinding met de ,:emaok;:rplaat 

(:dept L;.';.5.b). 
- V.::rwijd{n· de r.::u:sch,ienen (zie 4.1.ll .b); het drukstuk en de 

,,verbr;;1igl,1gshefb:.11>1ll kvnoe:o ou van d.: ce::.,rnker.r,laat 11t>rde,1 
Vl?n.lij<lc:r.d, 

- u~·aal du b,~ves t lg;lngsb,,ute,1 van de: r,,~:aoker.p taat lvs eo 
ver-wijch:r. de l'(!C:äl\kt;;t'plaot" 

4 .3 .15 Hee reil,i&e<1, 1nspectei:crn en repareren 

Rd,lig <ie -::1:1oa,ik1:q,laat g,,1:d 11:et r,etr.ol,nin: en c,:u\t::,.>lt,.,: c•p 
ver.v,>riuins v,rn de bo11tgate<l <>f andere besch11dtii'lng,,,n. 
Contr.olt,e:· o,11;; <1f het bevestlglngsvlak nli!t Is krv1«~1:trokk(,n. 
\'en•a,1g z·.> ,,,~dig ;;e,1 b~schadigd,;: re1r.a11keq, luac. 

4.'.Lló liet aanbreugeo van de remankerplaat 

u. Nt:dt! daoó.:e aa,1hangwai;en 
- l'laats h"c ~e""'lc>t ~n bre,1g dc: ccn:scli.,e ,1en au,1 

(zie pt ,,.1.11,a). 
1'1<1ats de reu:ankeq,laat c.ct remsch,:,en.:,n eo hlèl r;,msl•Jt aan 
de v,><>r:tljde ,.,vèr d" asstott.p en zet d.s 1>laat vast u,t:t 2.ès 
boute,1 en m,,eren, u:et de b,>utkoppen tegt!n de r<a<u;ankerpluat. 
Verblnd d.;; ,:ec,1Haogaan du evenaac (zie pt 4,),7.a), 
Breng de naaf u:et remtrotlla1el aan (zh, pt ,,.2.8.a). 
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b. ,\me:r lk.aanse aanhangwagen 
- Plaats het dl·ukstuk en de ovcrbre11gingshefboom op de remonkcr

plaat en breng de rcn,schoenen aan {zie pt 4 .J .1).a. ). 
- Zet de re111a11kerplaat met de zes bouten op dll asf lens vast ir.et 

het remslot aan de achterzijde en d<! l:outkoppen teg1,1u d<'. 
remonkerplM1t. 

- Verbind de remkabe 1 aan de rerr..inkerplaat. 
- Breng de naaf mee remtrouunel aan {zie pt 4,2.6-a). 

4.3.17 Het afstellen van de reuen 

a, Ned,n land6e aanhangwagen 

!let afstellen llla!l alleen plaatsvinden met d<? stelmoer, 
- Krik het wiel vx-ij van de grond en controleer of de parkeerrem 

geheel il:; gelost, 
H 

0 13 

(; ~r, ,:::,;1 I> 

i 

•· J 
10 

Afb. 11-5 Het remmechanisme (Ned, aanhangwagen) - gedemontel\'.rd 

l. Ren:ankerplaat ll. Gdeidest1;k 
2. Remschoen 12. Stelbout 
3. Trekveer 13, Borgmoer 
4. Remspreidplaat 14. Splitpen 
5, Hefboom 15. Geleidepen 
6. Koppen 16, Druk veer 
7. Splitpen 17, Sluit ring 
8. ·rrekstang 18. Borgring 
9. Stofhoes l9. Aanslagplaat 

10, Moer 20. !luis 
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- Draai de stelmoer zover naar rechts tot het wiel vastloopt; 
draai daarna de stelto0er ~over terug tot het wiel juist vrij 
kan draaien. 

Ol'ME RK lNG: 
Wsnneer de stelmoer niet meer kan worden vastgedraaid, terwijl 
1,et wiel nog vrij kan draaien, dan cnoeten de remvoeri11&e1\ worden 
vernieuwd, 

A B C E F G 

ill .,:,..,· 
. . ~-
. : ~; ' 

lolll 

'?' 
~ 
l 

M l 

,.. 
j 

··, 
-~: 

li 

o· 1 1 l 
j ,.t ·-··l.(.fl'L •.;,,..,.,J, 
,tfi:j:; -· .,... 
~\jt ~ ..... ,..;J; 

Mb, t,-6 Het remmechanlsu:~, (,\1n. aanhangs;og1:n) •· ge<.l<:~,onteecd 

A· Overbrengingshdboou: G. Trekveer 
n. Moer li. &:-.centrische ank.ei:pen 
c. Veen:ing I. Ankerpenplaat 
D, Remankerplaat J. Veerring 
F., Drnkstuk lC Excent r!.sthe stel bout 
f. Remschoen met t •• Veerring 

remvoering M. Hoer 

b, Amel'ikaanse aanha11gi,ngen 
Bij deze aanhangwagen kan de rem op twee wijzen worden afgesteld, 

(1) Kleine afstelling 
Krik de wielen •1ri.j van de grond. 

- Draai de borgmoer van de voot"st<, exce11trische stelbout los; 
!Jraai daa,:na de stelbout naur de voorkant van de aanhang
wagen to, de cemschoen tegen de remtrummel aanloopt, 
Dr11ai nu de stcdbout ~over terug tot het wiel juist vrij 
kan draaien. 

- Verricht dezelfde werkzaamheden bij de achterste excen
trische .stelbout. 
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(2) Grote afstelling 
·• De grote afstellJ.ng vindt plaats met de ei<centrli;che 

ankerpennen, Draai de borgmoeren van de ankcrpennen los 
en daarna de ankerpenuen naar elkaar toe, tet <.h:' rem
schoenen aan de onderkant 0,005-in en aan de bovenkant 
0,008-in van de remttO!llmel afstaan, 

Aib, i,-7 De èXCt:nt rische o1nkt:(rp~nnun (,,n;. (HHÜl<U'lS,'-'J~-:u) 

4 ,4 l)e veren, as en schokbr.:kt!rs 

4,4,l Beschrijving 

/JE: ophao>i;lns b<:staat uit tw<:.: h1'1f ,;lllpti~ct .. , vccrpakkctten, J:!.lk 
vecrpakket bestaat uit 1.1cht vue:rbluden, welke aan <ie voork11nt n:ct: 
co::n veerbout en ai,n de achterkant 11:.:t e~n veerschommel aan de 
vecrhanden d jn ve rbond.:n. De vecrhsnden ei jn met bouten en u:oeren 
aan het chassis bevestigd. De vusce .is is uait veerstr<>ppcn ijan de 
ver.in vastgezet, Voorts zijn twee dubb,dwerkendc teleacopische 
schokbrek,;,rs uaogebrucht, welke aan de bevesti~ingspunten ·,an 
rubbar bussen zijn voorzien. 
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4.t, .2 liet verwijderen van een veerpakket (Afb, 4-8) 

a, Nederlandse aanhangwagen 
- Zet de parkeerrem vast, Krik de aanl1angwagen op tot de 

spanning van de veer a( is en plaats staande($ ondc,r de 
betrokken chassis lanl!sJ.igger, Vei:wijder het wiel, 
Draai de vier borg- en veerstropu:ooren af en duw de veerstrop
plaat rnet de daaraan bevestigde achokbreker terzijde, 
Verwijder de voorstroppen en het veerstropz:adel op de as, 

OPMERKING: 
lTe aanT1angwagen l'ennock heeft geen vearstropiadel. 

- Krik de as een weinig op, Ver,.,!jder de i;plltpen 11it de kro<m
mocr van de veer bout en tik de veerbout uit het veer oog. 

- Draai de onderste draadbus utt de veerschommel en verwijder 
het vceri>a'i:ket van het voertuig, 

b, ,\me rlkaanse .ianhaag"ag<rn 
De WE:rkr.narohcdcn 1:ijn gelijk aan die van de Nederfondsi./ aanltang
vagen; echter 1s de veer,ltropplaat vastge?.et met vier moeren en 
veerringen, terwijl aan de bove11kant vnn de as get?n veerstrop
,:adel ls ,u:lllgehracht. 

4.4 .3 !let dea:onteren van een vecrpali:.ket 

Pfoats h"t vcerpakket tn e,:n èat:!<.schroef en los de vee1·kle1omen. 
Draal de torenbout uit en nceie de vr,erbladen van è Ik.aar. 

4 .4 .4 liet ndnigen, inspecteren en repareren 

Reinig de \'(H1rbh1den. Inspecteer de veerbladcn, de draadbuss!<n en 
de vccrogen op h<>scbadigl.ng en slijtage en vervang zonQdl.g bescha
digde delen. 

4,4,5 Het wontereu van ecu veerpakket 

Plaats de veerbl11den J.n de juiste volgorde op elkaar. Plaats het 
vecrpakk~t in een birnkschrocf en druk de ve"rbladcn r.ovcr sa,:,cn tot 
de torcnb<rnt kan 11orden aatit;ebracht, Oraal de torenbout ioed vast 
en buig de ,;cerklemu,cn ow de veerbladeu. 

4 ,4 ,ó liet aanbrengen van een veerpakket 

a, Nederlandse aanhan&wagen 
- Haak het veerpakket aan d" achterzijde ln de veerH.hortmel en 

tik aan de voordjde de vcet'bout op de juiste plaats, 
Borg d<: ,;c1n:bout tcet de k,oonurocr en een $plitpen, 
Schroef de drandbus 1t1 d(: veerschou:111el, 

- L.iat de as itl de ju1s te stand op de veer zakken. 
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- Plaats het veerstropzadel op de as en breng de veerstroppen 
aan na de veer:s tropplaat met de daaraan bevestigde scbokbreker 
in de juiste stand 011d1tr het veerpakket te hebben geschoven. 

- Draai de veei:-stropmoeren goed vast en borg met borgwoeren, 
- Breng het wiel aan en laat de aanhani;wagen op de grond zakken. 

b. Amerikaanse aanhangwagen 
llct aanbrengen van een veerpakket geschiedt ah: boveu aangegeven; 
echter dienen de vecrstroppen zonder veet'stropzadel om de as t«:: 
worden geplaatst, waarna de veerstropo1ocren worden aangebracht en 
geborgd llleC veérrinien, ~,·~!i);;:,,~=~;..;,::,,·· Ft,IWi);fijjr(j!·j·,flll'~>""' 

"'.;;;.;è;;;...,,,"' .. 
• ·~- 1i&ï.o, 

Afh, 4-8 Be vei; ti~i ng van een veerp.ikket (Aa;, aanhaug)'lagli:n) ( l) 

,\. Schokbreker 
a. Vecratropplaat 
C. Veerklem 

ll. llewka~d 
i::. Veeri;tropmoeren 
F. Ri:mkab,,lklem 

( 1) Dt Ned. a1rnlu111gwagen, m.u.v. de Penno.:k, hebben bo11end.i.en 
een veerstropzadel. 

4 .4. 7 liet vervongen van de schokbrekera 

a. llet ve rwi jdere n 
Verwij<ler de splitpennoin of CGOeren (1'ed, of Am, aanhangwagens) 
van de be vest lgJ. ngspennen en daarna de schokbrekers met rubber 
bussen. 

b, Het aanhl.'.(H18<:n 

'Plaats achtenrnnvolgens op do: bo:vestigingspennen een slu1tr1ng, 
de rubber bussen met schokbrekers, eel\ tweede sluitring en de 
ijplitpennen of moeren. Draal de rooenn vast. 
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4 .4 ,8 Het colltt:ole.ren van de schokbtekers 
(alle typirn n;inhanE;wagens) 

Voor co11trote dienen d.:: schokbt..:l<.c1·B t~ worden v!!rwijderd. 
Houd <ie schokbreker ln Vl,rtl.c1.lle st,wd, steek een stane d<>or het 
onderste en het bovenste oog van de schokbreker. en plaats de voeten 
op de onderste Sè'.lll&· B~wec,g met de bovenste stan~ liet bo111andeel 
v;in de schokl:>rcker vver d<: ~olk slai; op en n<1-,r. 1 waarblj aan het 
ei.ode van de beweg.ing,io een a,mslag moet worden gevoeld. 
Controleer l)f de opgaande. bc1.1eging laug:,rn,w. en ,wei lijk en de 
neergatrnde beweging snel ,in gemakka.lljk gaut, waiab,j geen vrije 
slai; nu,g ..iordun ge•1oeld. 
Stel d,~ schokbrekers <'-0 nodig na eu vervang b.lj lekkat;o:, 

4.4.9 Het aistallen vau de scbokbrekecs 

Nieuwe schokbrekers r.ijn op d•s minst d;:1&1><:n<le werking ingesteld, Oir, 
dtl v,1re11de bewegingen win het chassis te verminderen, kunnen de 
schokbn,k~,rn Y.w,rn::d;,r worden afgesteld, ,.,,.,artoe de schokbrekers 
moeten worden vel-i.·ijder<l. Door het ventiel in di:: schokbreker nuar 
.ec,1ts t~ cira,.1ten wordc de schokbreker i:waard!!t', oaor H nks te 
dra;,11t!n min<h1r ,:;..·aar af3-est,eld. 
Or11k i>H bov!!ndecl vau àe sclwkbrek•a ,;oh~el lu 'lrll dn,ai dit d,;d 
aaar llnks tot ~en aansla;; ·,.;unit gevoeld. Draai h~t bcivenèed nu 
naar rechts en cuntrolc•r npniluY de werkin1 (Kiept 4 .4.8), 
Is de schokb,·eket· t<: ?.Wa:.ir afgesteld, druk d1i:1 het covendeel geheel 
in en di:aai dann,., N?n ;;clnig ,1aar links. C.:oc,trolecr nogm.ials de 
,rnrldng. De n:at,s van dempeade werking kim niet in cijftir$ worden 
uitgedrukt, <loch its io het 11ltenme11 goed als dt: schokbrnker op het 
gevoel Cli:U 'nêi.nig te 1,·.1i.ir l.s afgesteld, 

4.4.LO Uet verwijderen vau de as (A[b, 4-8) 

a. Neder lands<? aanhanr,1,1ageo 
- Krik d1: aanhang•..:ag,rn 111ct beide 1delen \"an <le grond eu onder

steun de chassis langsliggers. 
- Verwijder belde wielen, 
- Urn ai aan beide zijden de borg- en beves ti&i ng:smoeren van de 

veerstroppeu af. 
Ven,ijder de •Jeerstroppen en de ,·eerstt·opl:udels (111.u,v , cle 
Permock aanhangwagen) en duw de \•eersn·opplaten met de daaraan 
bevE:stigde schokbrekers ter:d jde. 

- Verbreek de rems tangen bij de evenaarhef boo0>. door het verwij
deren ,·an de 11plit·· en gaffelpennen (zie pt 4.).5,a); de as 
Hgt nu los op de veren. 

- Verwijder de veerbouten, laat de veren aan de voorzijde op de 
grond zakt<.e11 en verwijder de as van het voel'tuig, 
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b. Atnllr lk.urnsc ,rnnhantwaien 
- Krik de aanhan!fwag;;n met beide 1,telen va11 de gt·ond en onder

steun d1 chpssislangallgsers, 
- Verwijdor beid" wielen. 
- Dt'aai aan beido: ~ijden de bt.!vestig!ngsmoernn van de veerstrop-

placen af. 

- Verwijder de v"ers t roppen en d\11" de ve1.:rscro1,platen n:et d.,; 
schokbr<:kers daar,-ian bevestigd terzijde, 

- Verhre,:k de r.imkahelverbindingun aan df! ank.eq>laten (i::ie :n 
4,J,5,b); de as ligt uu vrij op de veren, 

- Verwijder de veerbooten, laat de ver"u voorzichtig op de grond 
~ald1<:!n en ver..,ijder de as Véln het V<)Crtuig. 

4 .~. L l liet demontex:-en van de as 

.,, t,1:dcrlandse aanlw11gwagen 
V,H,,,ijd.:1· d,! n,Jven en n<1ntromm,;,l.~ (dé pt 4.2,6.a). 
V.:rwijder de bi.nnenl.igers (:1\ de v<:tkc,errl,:gen van dt! 
uss tomp1,,:.n. 

Sch ro.::f de be vest li;i ogsbouten v;;n <l~ r,:manketplate,i uit en 
v(!rw1jder de r.iraanketplaten met r..mschoeo,rn. 

b, .~a.ei:ika;,inse aanhangwa~en 
Ue werkza,unlwden ziju gelijk aan die van d• Ned. aanhang1<agen 
~.u.v. het blunenlager en de vaLk.aerrlng, welke blj da A~- aan
hal\gwagens ;1,et de no.af meeg,u,;i . 

4,4,12 Het reinigen, inspecteren en repareren 

ftcinig (h~ as (p.~oo<lig mt:t ptttrol..:uitï en controlc(~t" op slijtage, 
be&chadlglng af uitlijning; vervang 1anodlg de as. 

4,4.13 Het monteren van de as 

a. Neder lauds <! aanhun8wage n 
- Breng de remank.erplate11 aan (zie pt 4 ,3,l6,a ). 
- l!reng de naaf eu lager~ aan (zie pt 4 .2.8 .a), 

b, A,~ei:ikaanse aanhangwagen 
- Breng de i:ewankerplaten aan (z.ie pt 4.'.J.16.b). 
- llrent de 11.\Hl f en lagets aan (dept 4,2,8.b). 

4.4,14 Het aanbren&en van de as 

a- Nederlandse aanhangwagen 
- Plaats de as op de veren en breng de veerboucen aan. 
- Schuif de as 1n de juiste stand op de veren, zodat de toren-

bouten in hun ligplaatsen en in de as vallen, 
- Plaats de veerscropzadels (m.u.v. de Pcnnock aanhangwagen). 
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0\IIJ r.!e ·:e,•r,;tropplat(rn m,!t <l" >1.;,hokbrdwr,; ,laanian hevestied 
ondnr de veren en breng de veer,;troppen aan. Draal d~ vecr
stropmoe(!rn i<>ed v,1st ,rn borg met borgmoeren. 
Verbln<l dr.? remstangm1 a;1n de eveunarhefbomcn ( zie pt /,,3,7 .a). 

- Breng dt? w le h!n a11n en l;i.1t de nanhnni;..,ag,111 op de 8 rond >.:akkcri. 

b . Arn«rlkaansi, 11anl111ngwagan 
- îlc werkzaamhedun voo, h<,t a,rnbrcugcn van de :is :djn ge l ijk aan 

dle van de Nc:;,d. t\nnhangwagens. hij de A.T., an11h1111gw:.1gens ;(ljn 
cchcer r,e,: rl vc.irstr,~pzadclr. Cr)egci,ast, terwljl de reonkabei.v<>r-· 
bind.lng(~n mer. kle:-::mnen en gaf.felpcnnt:n ."½an ,i.::: .r~mankerplaten 
worden anngnhracht (zie pt 4,],S.b). 

4.5 Oe elektrische installatie 

Gloei la,~p~n stop- ca :icl:terL~mp 21, V 5 \./. 

t,, 5, l Beechri jvi ng en gegevens 

a. Beschrljvlnr, 
De a:1uhangwag,~n heeft e.in ele l;tr lsche in~l<il l>.ith: vau 2~ V. 
Door een verdu!sterlngssch~tel•ar kan de verduisterd• verllch-
t ing worden i ng,•sr.:har.e te. De ver Ucht ing ·,mrd t gi,110<:r.l door de 
trekker) ~elke aat, do ;1cltterzljd~ Is voorzie,1 vo11 ee11 s cekerdoos 
met 0 1~v <: n::e r . 

b. Gcgevt.H1:."ó 

Norumle v~r.lichr.lng 

Gloeilamp stoplamp 
Glo>! llainp act.tcrlamp 

Vet·,hilstûrde ved lcht ing 

{..l,V l51-! 
24 V 5 W 

Gloeila~pan stop- en nchterla~p 24 V 5 W 

4,5,2 De nortnSle en verdui&terde stop-achterlampen 

a. Het vt1nange11 va11 <1en gloellarnp 
Utaei de bevestigingsschroef u.it, waarmede het glas of de ver
d11.istedngsknp is vastsezet en verwijder het glas of de kap. 
De gloeilampen van de stop- of achterlampen zijn nu bereikbaar 
en kunnen 11orden 11ervange11, 

b, liet vervangen van de complete stop-achtcrlamp 

(1) Verwijdere11 
verwijder het glas of de k.ip en de gloeUmnpe,L Naak de 
kabelverbindingen los en trek de kabels uit het huis, 
Schroef aan de achterzijde twee bevest!glng~sehroeven uit 
en verwijder het lamphuis. 
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(2) Aanbrengen 
l!tcng de kabels door de daarvoor bestemde opening in het 
huis en iet dit met de twee bevest lgi11gsschroeven vast. 
Sluit de kabels op de juiste wijze aan en breng de glocl
lampen en daarna de vcrduisteringskap of het glas aan. 

4.5.) Oe verduisteringsschakelaar 

:.1, Vet":.tijdercm 
Verwijder het deksc!l vau de contactdoos achter de :ichakcbar eu 
maak de bedrading los . Orant de bevetiglngsmoer van de sclrnke
lnar af ('Il vcrw!Jd'-'r de schakelaar. 

b. Aanbrengen 
Zet d•i schakelaar vast llh't de bevestlglngsuwer, Sluit <le 
bt?<h'a<lir,g op ck: juist;.: \.Il J>:e ,wn en r.ct het deksel op de 
cont.1ccdoos vast. 

i, ,5.1, liet contsc:tblok 

a, Verwijde ren 
,taak de k.abelvc,rblndinge,i l<>s van h,,t coct.a<:thlu~ .. f>r ,rnl de 
1t~vestlg1ngsschroe ven los es1 vcrwlJd~r lset co:,tacthlok. 

b - ,\nnbt·cng"" 
Zet bet c ,mt.ictblol: ,iet de bcve~,,lgingsschi:oc•:f.rn v:ist. Sluit de 
bcdt":1<1ing .iotJ vnlg,ms hH hc<ln'ldlngsschema. 
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5. l Algemeen 

s.Ll Doel 
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) 

l>lEllSTGEH!!UI 

Verniding van het uitrustillSG$t\1k, met de daarbij bchoronde 
uit rust in!), door dt: gebru!kende eeob<ó:id i;es,=hiedt om t<.: voorkomen 
dat liet door de vijand kan i;ordeo gebruikt. 
Om dit te Mretken ls liet nodl& a.l.le vitale delen, met inb"gcip van 
r<i!servedel"n, 2od:1nl g te veniiel~n, dst er geen \<anniballsatie of 
r<:parntl.c m<:cr mogelijk. is. 
IJe prioriu,lt van •1erniellng virn v<ersdd.llcnde dele11 van het 
uitrustingo;Huk. votg,rns S'fA.NAG 21 !3 is verkort weergesev~n in 
îAllEL 5-1 

5 . l. 2 Verant\ioorde U jkhêicl 

Ik vcraot,;oord.sl1 jkheid voo~ hi:t 1;1<v1:n v,11, c~n !.,,vel tot vèrnieling 
van t:\:n uitt'ustingsst1.,k en de ~ijze waarop dit z&l St:!S<:h!t·~d~n~ 
l;.,r,;st bij de ba t aljon~-,,r l,ogcr• <:ol!',u:and~i:t,;,11, 
Z.ij kunnen d~zt: vt:'.raotwoo?:delijkht;i<l aan hun ,)a,lt::..tdt;1.:l8CO!i;;t,,luda1~ttn 
OV\!t'dt'a.gen. in<lit:o de:: omstnn<=ighédcn dit. n<1di8, makt!U• 

5, l ,3 Voor:i:orgsl!lllatregeli,n 

[udi.cn dt: orde't 1.J(>\'èt SCSCV-t:U (HO tot \.'tn.'ni<:ting V .è.it1 het 'n:.i:îtt:t'lt:t!i 
ovi::r t~ gaanJ u.oct .:•iHl(i.a,;,~ht wot~did\ ti:St:h<.anktl'n .aan: 
... <ie kt:!1,1.i:<: van d~ phusts van vt.~nli!.:lins} ~aartJ~H.H' cit: ht.::v,i;;-s.in,s't!n V--\l\ 

dl~ vijand op d~ ~it:est ~tlt:çlit:V(: wijJ;c ~~,,rd.:n ~(:hin<l~rd 
... ht:t nt::e1(: n vun doc .itt·,!l:fëndc: \itoili1.;ln.:i<ls1naatn~gcl~:n 

Rover.dien n.o,, t •.:ordi!r. voorkomen dat de "ig<.<n of S<:iillieerde tN"i>"" 
Jo-or g_t" lU'l,Hlts~t,t.:o~ven of ,·icvchett:.e::1.·t:udt: kog,c:ls. wor<l\,:u gut ruf(t:n. 

5 ,2 111jze van vernieling 

5,2,l Vernidint langs m,1chanhche weg 

• vervijd<H ,.., lc.dlg alle brandblusapparatt11 
- sla alle vitalt.t tl1:leu stuk 

(zoals delen van de l'ellllnstallatlc, be~turit>t!>n:.,cha11iame, vc,;blu
dini.;e mitldelen zoal,:; mdio en inten:om, richt· .,,1 wa.irutenoini;s wid·· 
delen als de%e laatste <1ieL wcegenoru;,n !wni1e11 wo r den 

- snijd alle slans.en .,., kab,dverbindingen door 

5· l OUNS'l'GEl!EIM 

) 
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5.2.2 Vernieling met sprlngmiddeleo 

Vitale 1>laats.iu, waar ladlng,rn ge11l<1atst kunnen wordel\, zijn: 
- onder de (rups)ba11d<?11 (bij de aandrijftaodwlelcn). 

$.2.3 Vernicli11g door wapenvuur 

• verwijder en ledig alle br"ndblusapp,)l:Ot,';tl 
- sla ,i 11" vlt.ale dalen stuk 
- vcr11ic.l het ult rust!n~ss tuk door wapenvut1l· (taokgt:~d,ut, 

ho•,witscr-, art!.llerlc-, mitt·allleu,-, tranaotkogel5 of 
ant i-tankl'<1ket ten). 

Kicht daarbij op de vita!~ deleo van hat ulcru~tlngsstuk. 
()(schor,n een i;i,lg~plnatste voltn,ff<1r het uitr\l&tingssrnk tijd<:li.jk 
onbt·u1kb.~nr kan r~ak.êOJ tijn 1.1t•rschi.ll~ndè voltt'f.! (fr;:rs nodig vu<.11· 
c"" nlg'lh~fo v.,rni;,l\ug vun het uitn1sll1111sstuk-

!
-·······-·····----·-·------.. -..... ,, .... ---·--... -.................. .. ......... _.,_ ..... -... 

WA,\RSCIIUWl!IG 
1 
1 1 
f GllJ\llATE:, lo'.li AN'.tl-TANK R.Ali.!ITTEN MOETEN ! 

l 
Olil>E!l !)EK'KlNG WORDEN AFGEVUURD, ! 

OP EEN AltSî/lND 1/Afl 4:iO hETER Or MlNDP.R }:OE'r 1 
ONDER DEi<i<H,G ME't ARTILLERIE IIORDE!l GEVUURD. 1 

............... -----------·. ·-··-----···· .. -···· ..••.. --- - .............. ·-·--·· ..1 
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5 .2 .4 Ver11ielillg door vuur 

- verwijder tin lcd!.& alle braodblu~appa raten 
s!a all" vitale delon 6tuk 

- op,:n alle tuiiut e,; in lu,t uit rn,;tingsstuk (luiken, kl~ppcn etc.) 
oi. .tovcel "ogeUjk lucht voor verhi:anding toe t~ latë:r, en 
overgiH 110:l gd11:li:, uit rust ln~sstuk met brand1:,tof en/ot olie 

- out,; tc,:k het gehe<.:l n,èt een hand1;ranaat, at gevuurd •1an Ct;t\ 
vd lii;e "f stunt! of door audi:n, lJCSchikt~ ,~, ddc lco. 

w A A R J....f_l!.J!....Ll...!L!! 

ZOEK DIRECr DEKKING. DENK AAN m: ONTVl.AflBAARIIEID 
V,\N BI\ANUS1'0Fft:N 1':N DE ONî\lIKKF.l,DE DANl•f;i,; . 
lHJ GëlHtU IK VAN .EXl' t.OllERENDE HVNI'r rn NOl::T ME'!' 01:: 

1 

l 
1 
1 
j 
1 

GKVAREl:lZON!:: 1;::.1 IIET 'flJllSVElU,001' ltEKEtiUK; WORDEN GE!!OUDll!i. J 

..•.. , ··•···· ······-·--··" ,_ .. ,_, .. "-....... _,, ................ ........................................ -........ -... .1 

5 .J !'rloriteit van 11crnlel111g volgen!$ S'rANAC 2tl3 

t.•1·i o ri tr.dt van vct·nièliil6 1;;o~t v<üt.'dt::r: bt:gt:Vûl\ ë.,i1n: 
~ bte !H~.::iît.ict..·•:l'd\.· 1.dtr:..u.:th:t:s:\tukkt:n c:i <h.: döi1t·bij behorende 

Û1H~UltA.'H.liJl Î C j 

·· <l~zcifde Ui;~;<!ntiëlc dc.:.lcn, Ln gtval d.at e r u:t:crdcr<: soot:tg'-'lijkû 
uit"r:usti ngsstok.kt::n vernield a:<:,t'!tt:n \.JCH'd\:tl. (!11 et· ilÎi.:t voldor.:nc.h.: 
tijd 18 voor vollfJd_igt:o vern!~ttns, van <l~ uit:.·uslfngst..tukkcn . 

i>c hicrn.i volseud.: ltt·lvritultentab,:l VQli,;cns S'l'Ali.-\G 21!3 gedt a«u; 
Wt:lkc p1.·tortttit v,,n Vt:t'uiel1ng aaa ~én dc.~t.:1 VflU t.:cn 
u.itrust ings~auk ir,oct: wordt? o .i;cg,~V(!a. 

IJ(: V(: rni~llnt mu\::L volg~us ûCtf: pl"lt>ritc1it wc.a·ûcn uitg\:VCHtrd. 
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î Aflf•:l. 5- 1 
Pdol'it,:,l t wrn 11<,rnleltng 
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2 Ge:schut 

- 1 f •, e,:ddei: 1 

1 
Z I Hot orb lok ,,n kodsy s t,:er., 1 
:i 1 !landen, rui;1:>b,w<l1:11 <'11 oplmngiug f 

1 

Il f Heclwn!sch<, o( h;-<trn1.:l1sd11.' sysrnr.wn 1 
S I Diffcr~ntiee! 1 
6 1 Cl,'1so:i s rn;i,r. 1 

-1 l ··· ·--- ---- ·-- - ····---········· · · ·I 
J l j Kulas- 111: sluitstukt::,,chan(~:;,,:· ~n 1 
j r,:serv~<ldu,i 1 
l 2 1 Rt1r.,- "'' voo~~itbr e ur.inricl:t!n~. 1 
1 3 1 St:ldcthul,; 1 
1 '• 1 Richt- en ,dvuurbe,Hr:nin;;suitru~tlag 1 
j .5 l ,l ifuiten 1 
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3 !..ic:ht,, 

',.':,lp~n,s. 
1 l Sh: it:r,echa,:lti••'' 1 
1 2 1 l.o,,~ l 

1 t, Ur,tid< 

l 
1 

J .1 .. ~.i·c·!~~~.'.~~~'._'..,,r. .. (.i•_•:_~ .... '."'.'.'''_r_u~_d}._ ...... .. , 

1 UF-tis c bë de lon f i 
J Ht..'<:h:rHti.!.;c.:lu~ c.mnp<>ni..' t:t:.t:n f 

1 .. ·······~---·· .. ··--····-· ... --·"······--- ·-·· . ---- ....... 1 1 . . . 1 
! lf!ader (ot:.ci ll;ttoren en fre<t uuat ie f 
1 g,,neratori:n) 1 

1 ···-··--··········· .. ·1. 
5 R11dlo 1 

l 
!Ontvanger 1 

1 
Af stan<Jb2dl <111i ngs,.,enh<!den <•f B<:hake l-l 
pane ten 1 

1 

4 1 Voedl ngsto,;stel en/of aggregaat 1 
~ 1 Ante rmt~s 1 
& 1 Afstem-eenheden 1 

-··--······-················ ·····-·-l··-··-·-·--·--·---· ------·I·~---·-······-·---···-·--·---·-------- 1 
6 Electr. 1 l I Ceclassifice.irde gegevens en 1 

apparatuur 1 1 bedieningshandleldlngen 1 
1 2 1 Antennes en bijbehoi:ende delen 1 
1 3 ! 8edieningsk311 ten 1 
1 4 l Kabelverbindingen 1 

5 Auto:ootische apparatuur 
1 6 Andere bc? dienlngspanelen J 
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