
TH9-1348/2 DEPARTEMENT VAN DEFENSIE 

TECHNISCHE HANDLEIDING Nr 9 - 134812 

VELD- EN BASISONDERHOUD 
CHASSIS 

VAN DE MOTORVOERTUIGEN: 
Type YA-616, YB-616, YK-616 en YT-616, 6 ton, 6 x 6, 24V, m/lier (DAF) 

NSN's resp.: 2320-17 -022 -0061 NSN's resp.: 2320-17-022-0060 
2320-17 - 022-0059 2320-17 -022- 0062 
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DE GEGEVENS EN INLICHTINGEN UIT DEZE HANDLEIDING MO&EN 
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Vastgesteld bij beschikking van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten dd 15 december 1961, Kwartiermeester-Generaal nr Logi l 3.920/A 
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INDELING 

TH9-1~/"R Blz.J 

INHOUD 

DEEL 4 DEEL 1 

Versnellingsbak mei krachtafnemer puriten Achterbruggen punten 

Hoofdstuk I Beschrijving 1 Hoofdstuk XVII Beschrijving 47 

Hoofdstuk Il Demonteren 2 t/m 11 Hoofdstuk XVIII Demonteren 48 t/m 50 

Hoofdstuk /Il Reinigen, inspecteren en repareren 12 t/m 13 Hoofdstuk XIX Reinigen, inspecteren en repareren 51 t/m 52 

Hoofdstuk IV Monteren 14 t/m 23 Hoofdstuk XX Monteren en afstellen 53 t/m 54 

Hoofdstuk V Krachtafnemer 24 t/m 25 

DEEL 9 

DEEL 5 Ophanging, veren en schokbrekers 

Hoofdstuk XXI Beschrijving 55 
Reductie bak 

Hoofdstuk XXII Voorveren en ophanging 56 

Hoofdstuk VI Beschrijving 26 Hoofdstuk XXIII Achterveren en ophanging 57 

Hoofdstul< VII Demonteren 27 t/m 30 , Hoofdstuk XXIV Schommelas en ophanging 58 

Hoofdstuk VIII Reinigen, inspecteren en repareren 31 t/m 32 Hoofdstuk XXV Schokbrekers 59 

Hoofds/ul< IX Monteren· 33 t/m 35 

DEEL 10 

DEEL 6 Remsysteem 

Hoofdstuk XXVI Beschrijving 60 t/m 61 
Tussenassen Hoofdstuk XXVII Luchtcompressor 62 t/m 67 

Hoofdstul< X Beschrijving 36 Hoofdstuk XXVIII Anti-vriespomp 68 t/m 69 

Hoofdstuk XI Revideren 37 t/m 40 Hoofdstuk XXIX Drukregelaar 70 t/m 73 

Hoofdstuk XXX Hoofdremcylinder 74 t/m 75 

Hoofdstuk XXXI Rembekrachtiger 76 t/m 80 
DEEL 7 

Hoofdstuk XXXII Automatische tweewegklep 81 t/m 83 

Hoofdstuk XXXIII Overstroomventiel 84 t/m 85 
Voorbrug 

Hoofdstuk XXXIV Luchtremkraan voor oplegger cq aanhanger 86 t/m 88 
Hoofdslull XII Beschrijving 41 Hoofdslull XXXV Luchtcylinder 89 t/m 90 
Hoofdstull XIII Demonteren 42 Hoofdstuk XXXVI Wielremmen 91 t/m 94 
Hoofdstuk XIV Reinigen, inspecteren en repareren 43 Hoofdstull XXXVII Handrem 95 t/m 97 
Hoofdstuk XV Monteren 44 Hoofdstuk XXXVIII Inrichting voor bediening electrische 
Hoofdstuk XVI Controleren en afstellen 45 t/m 46 reminstallatie aanhanger 98 t/m 99 
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Hoofdst11lr. XXXIX 

Hoofd~t11lr. XL 

Hoofdsl11k XLI 

Hoofdst11k XLII 

Hoofdst11lr. XLIII 

Hoofdstuk XLIV 

Hoofdstuk XLV 

Hoofdstuk XLVI 

Hoofdstuk XLVII 

Hoofdstuk XLV/Il 

'1------------------------- "'"-------------------

INDELING 

DEEL 11 DEEL 14 

St11ur111richting punten Cabine en laadbak punten 

Beschrijving 100 Hoofdstuk XLIX Cabine 134 

Revideren 101 t/m 107 Hoofdstuk L Ruitenwissermotor 135 t/m 136 

Stuurbekrachtigingspomp, vloeistofvoorraad- Hoo;dsluk LI Laabak 137 

tankje en fl exi bele leidingen met koppelingen 108 t/m 114 

DEEL 15 

DEEL 12 Oplegger-l<oppeling 

Lier Hoofdstuk LIJ Oplegger-koppeling 138 t/m 142 

Beschrijving 115 DEEL .16 
Demonteren 116 t/m 117 

Reinigen, inspecteren en repareren 118t/m119 
Kipinstallatie 

Monteren 120 t/m 129 

Luchtcylinder 130 Hoofdstuk LIi/ Beschrijving 143 
Luchtbedieningskraan 131 Hoofdstuk LIV Hogedruk oliepomp 144 t/m 145 

Hoofdstuk LV Regelventiel 146t/m 147 

DEEL 13 Hoofdstuk LVI Telescopische hefcylinder 148 t/m 149 

Hoofdstuk LVII Krachtafnemer 150 t/m 153 

Chassisraam 
Hoofdstuk LVIII Olietank en leidingen 154 t /m 157 

Hoofdstuk LIX Laadbak 158 

Chassisraam 132 t/m 133 Hoofdstuk LX Hulpfram" 159 
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ALGEMEEN 

TH9-1348/2 

Blz. 7 

lnlèiding. 

1348/1 1348/3 
De voorschriften TH9 - --, TH9-1348/2, TH9 - -- en TH9 - 1100 dienen als 

1390/1 1390/3 
handleiding voqr het personeel, belast met het veld- en basisonderhoud· (derde t/m 

vijfde echelon) van de DAF-voertuigen type Y A-, YB-, YK-, en YT-616. 

De bediening en het onderhoud door de gebruikende eenheden zijn .beschreven in de 

voorschriften TH9 - 348-A-, TH9 - 348-B, TH9- 348-C en TH9 - 348-D. 
'\ 

Inhoud van de veld- en basisonderhoudsvocrschriften. 

1348/1 
Het voorschrift TH9 - -- behandelt de· motor, het brandstofsysteem en de kop-

1390/1 

peling van de Y A-, YB-, YK-, en YT-616 (resp. Deel 1, 2 en 3). 

Het voorschrift TH9 - 1348/2 behandelt het overige gedeelte van de Y A-, YB-, YK- en 

YT -616, met" uitzondering van de opbouw van de takelauto, welke wordt behandeld in 

1348/3 
het voorschrift TH9 - --. De electrische installatie is opgenomen in het voorschrift 

1390/3 
TH9-1100, Deel 8 (eerste opgave van wijzigingen Sept. 1960). 

Bevoegdheden van de TO herstel- en revisie-eenheden. 

De bevoegdheid tot het verrichten van veld- en basisonderhoudswerkzaamheden 

wordt uitsluitend verleend aan de hand van de desbetreffende detaillijsten cq SNL'n. 

Reservedelen. 

Reservedelen voor veld- en basisonderhoud moeten worden aangevraagd aan de 

hand van de desbetreffende detaillijsten cq SNL'n. 

Constructiewijzigingen (modificaties). 

Voor een volledige opgave van constructiewijzigingen wordt verwezen naar de des

betreffende detaillijsten cq SNL'n. 

Tevens zijn modificaties opgenomen in de modificatie-orders voor wielvoertuigen 

(TB (MO) 9-VW). Deze Technische Bulletins zijn voorzien van een volgnummer. Zij 

worden evenals de detaillijsten cq SNL'n door de Inspecteur van de ïechnische 

Dienst uitgegeven. 

Suggesties voor verbeteringen. 

Suggesties voor belangrijke verbeteringen aan het materieel en in het onderhoud 

alsmede tekortkomingen in deze nandleiding, dienen langs de hiërarchieke weg te 

worden gemeld aan de Inspecteur van de Technische Dienst. 

Y-cie
.n

l



0 
TH9 • 1348/2 

Blz. 8 
A·LGEMEEN 

Onderhoudsschema 

Benaming Echelon Onderhoud door: Voorschriften 

1 Bestuurder TH9-348-A, TH9-348-B, 
Onderdeelsonderhoud TH9-348-C en TH9-348-D 

2 Onderdeelsonderhoudspersoneel Bedienlngs- en 

onderhoudsvoorschriften 

3 Direct steunende TO heret~IE!enheden (mobiel) 1348/1 
TH9 - --, TH9 - 1348/2, 

1390/1 
Veldonderhoud ... 1348/3 

TH9 • -- en TH9-1100 
1390/3 

4 Indirect steunende TO hersteleenheden (semie-mobiel) 

Basisonderhoud 
1 

5 TO revisie-eenheden (niet mobiel) Veld- en basisonderhoudsvoorschriften 

Omschrijving van de in deze handleiding gebruikte uitdrukkingen. 

Vervangen 

Demonteren 

Monteren 

Repareren 

Revideren 

verwijderen, aanbrengen en eventueel afstellen. 

uit elkaar nemen. 

in elkaar zetten en eventueel afstellen. 

verrichten van een beperkte herstelling. 

ver~èhten van een volledige herstelling . 

Speciale gereedschappen. 

Speciale gereedschappen zijn benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden, 
die in dit onderhoudsvoorschrift worden beschreven. 

De afbeeldingen zijn achteraan in deze handleiding bij de overige afbeeldingen opge
nomen en in drie rubrieken ondergebracht tw: 

Gereedschappen, welke uitsluitend voor de beschreven werkzaamheden nodig zijn 
(Tabel 1); 

Gereedschappen, welke voor de beschreven werkzaamheden gebruikt kunnen worden; 

zij zijn voor verschillende doeleinden aangemaakt en voor meerdere typen voertuigen 

bruikbaar (Tabel 2); 

Hulpgereedschappen, welke de werkzaamheden vergemakkelijken en ter plaatse kun

nen worden aangemaakt; zij zijn in de beschrijving met Romeinse cijfers aangegeven 

en met de nodige gegevens bij de afbeeldingen vermeld (Tabel 3). 

Het speciale gereedschap (3169215) genoemd in Deel 11 is niet in de afbeeldingen 

opgenomen daar dit 2e echelons gereedschap betreft; zie hiervoor de desbetreffende 

TH9-348. 

De speciale gereedschappen zijn opgenomen in de hierna volgende DL'n: 

3 DL/5180-17-70'2-1751 (chassis en motor); 

4 DL/5180-17-70'2-1752 (chassis en motor): 

5 DL/5180-17-70'2-1753 (chassis): 

5 DL/5180-17-70'2-1754 (motor). 
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NATO Oud 
Fabr. nr. 

Stocknr. Stocknr. cq 
Teker.ingnr. 

5120-17-023-1861 24W-104 
5120-00-795-0147 41-R-2400-800 
5120-17-023-1858 24W-105 
5120-17-023-1860 16W8-149 
5120-00-795-0134 41-8-2011-600 
5110-00-795-0124 41-R-388-200 
5120-00-795-0133 41-8-2011-300 
5120-00-795-0088 41-8-2011 -180 
4910-00-795-0104 41 -G-249-400 
5120-00-7!!5-0155 41-R-2388-980 
5120-00-795-0144 41-T-1597-200 
4910-17-023-1854 24W-106 
5120-17-023-1859 16W8-1 51 
5120-17-023-1855 24W - 75 
5120-17-023-1857 24W-76 
5120-17-025-0876 24W-R•1 
5120-17-023-1856 24W-89 
5120-17-024-0003 SG1768 
5120-17-024-0005 -SG1771 
5120-17-024-0007 SG2993/1 
5120-1 7-024-0002 SG2993/2 

5120-17-024-0018 J SG2993i3 
ISG2994 /4 

4910-17 -024-001 7 SG2993/4 
5120 -17 -024-0016 SG2994 /1 
5120-17-024-0014 SG2994/2 
5120-17-024-0012 SG2994/3 
5120-17-024-0015 SG2994/5 
5120-17-024-0013 SG2994/6 
5120-17-024-0011 SG2994/8 
5120-17-024-0006 SG2994/9 
5120-17-024-0004 SG2994/10 
5120-17-024-0008 SG2994/11 
5120-17-024-0009 SG2994/12 
5120-17-024-0010 SG2994/15/16/17 
5120-17-022-4939 KUKKO 22/1 
5120-17-022-4941 KUKKO 21/3 
5120-17-024-3051 BAVO K1 

ALGEMEEN 

Tabel 1. Speciale gereedschappen. 

BENAMING 

Kernbenaming Toegevoegde benaming 

TREKKER achteruitas, versnell ingsbak 
MONT AGE GEREEDSCHAP _ aandrijfflenzen, versnellingsbak en reductlebak 
TREKKER paspennen, fuséearm 
DRIJVE~ paspennen, fuséearm 
POUJSTST AAL fuséepenbussen 
RUIMER 

C 
lagerbussen, asstomp 

POLIJSTSTAAL lagerbussen, asstomp 
POLIJSTSTAAL lagerbussen, satellieten 
MEETGEREEDSCHAP afstellen pignondiepte (met kist) 
MONT AGE GEREEDSCHAP aandrijfflenzen, differentieel 
UNSTER lagervoorspanning, differentieel 
SLEUTEL zuiger, luchtcylinder 
MONT AGE GEREEDSCHAP aarrsluitingen, hydraulische leidingen 
STEMPEL aanbrengen paspennen 
GELEIDEBUS afdichtring, drukstift, zuiger 
STEMPEL naaldlager, zijdeksel 
STEMPEL naaldlager, wormas 
TREKKER verdeelklep 
TREKKER reactieklep 
STEMPEL oliekeerring, sectoras 
STEMPEL lagers, sectoras 
NAAF afstellen sectoras en zuiger 
GRADENBOOG afstellen sectoras en zuiger 
BESCHERMBUS oliekeerring, sectoras 
STEMPEL steunlager, stuurkolom 
HANDWIEL afstellen lagervoorspanning, wormas 
HANDWIEL afstellen onderste stuuras 
GELEIDEBUS afdichtring, stelschroef 
BESCHERMBUS borgring, onderste stuuras 
GELEIDEBUS afdichtring, stelschroef 
STEMPEL oliekeerringhouder, koppelingshuis 
STEMPEL oliekeerring, oliekeerringhouder 
STEMPEL lagerbussen, kruiskoppeling 
BESCHERMBUS oliekeerring, koppelingshuis 
TREKKER paspennen 
TREKKER naaldlager, wormas 
KLEMSTUK voor trekker 22/1, naaldlager, wormas 
GELEIDEBUS oliekeerring , hogedruk oliepomp (YK-616) 

Deel 

4 
4-5 
7 
7 
7 
7 
7 

7-8 
7-8 
7-8 
7-8 

10-12 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 . 
11 
16 
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Echelon 

3 4 5 

X X 

X X X 

X X ll 
X - X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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NATO 
Stocknr. 

4910-17-022-5494 

5120-17-022-4232 

Volgnummer 

LVIII 
LIX 
LX 
LXI 
LXII 
LXIII 

LXIV 
LXV 
LXVI 
LXVII 
LVXIII 
LXIX 
LXX 
XXXI 
XXXII 
XXXIII 
LXXI 
LXXII 
LXXIII 
LXXIV 
LXXV 
LXXVI 
LXXVII 
XC 
XCI 
XCII 
XCIII 
XCIV 
XCV 

ALGEMEEN 

Tabel 2. Speciale gereedschappen, welke bruikbaar zijn voor meerdere typen voertuigen en/of verschillende . doeleinden. 

Oud 
Fabr. nr . BENAMING 

Stocknr. 
cq 

Tekening nr. Kern benaming Toegevoegde benaming 

. . .. 
J N 016-4000439 23W-311 STIFT regelklephuis , rembekrachtiger (2 stuks) (voor DAF-

6t'6,-314,-328 en - 1527 L 32) 

JN 016-4000436 23W-378 STEMPEL veer, overdrukklep, hydraulische èylinder, rembe-
krachtiger (voor DAF-616,-314,-328 en -1527 L 32) 

Tabel 3. Hulpgereedschappen, welke ter plaatse dienen te worden aangeroaakt. 

Fabr. nr. BENAMING 
cq 

Tekeningnr. Kern benaming Toegevoegde benaming 

-
I.T.D. SLEUTEL blokkeren aandrijfflenzen 
7950130 STEMPEL fuséepenbussen 
3784301 STEMPEL uitpersen lagerbus, asstomp 
7950129 STEMPEL inpersen lagerbus, asstomp 
7950159 DRIJVER (LANG) buitenloopringen , hypoidale pignon 
7950112 STEMPEL conische rol!ag~rs , helicoidale pignon en binnenloopringen, halve 

satellietenhuizen 
7950079 STEMPEL rollager, hypoidale pignon 
7950136 STEMPEL · loopring, oliekeerring, achterasnaaf 
7950089 STEMPEL lagerbussen, satellieten 
7950152 STEMPEL oliekeerring, lagerhouderdeksel, differentieel 
7950082 STEMPEL buitenloopringen, lagerl:!ouder, helicoidale pignon 
7950091 DRIJVER (KORT) buitenloopringen, schommelende veerzitting, schommelas 
7950122 STEMPEL kogelbouten, reactiestangen 
I.T.D. KLEM luchtcylinderzuiger, rembekrachtiger (ook DAF-314,-328 en -1527L 32) 
I.T.D. SLEUTEL regeizuigercylinder, rembekrachtiger (ook DAF-314,-328 en -1527 L 32) 
I.T.D. MONT AGERING luchtcylinderzuiger, rembekrachtiger (ook DAF-314,-328 en -1527 L 32) 
I.T.l>. HAAK zuiger, rembekrachtiger (2 stuks) 
I.T.D. SLEUTEL spannen V-riem, luchtcompressor 
Daimler-Benz MEETGEREEDSCHAP afstellen lagers, wormas 
Daimler-Benz GEWICHT (1 kg) afstellen lagers, wormas (te gebruiken met LXXIII) 
Daimler-Benz MEETGEREEDSCHAP instellen lagers, sectoras 
I.T.O. SCHROEFSTOP voor meetklok, afstellen lagers, wormas 
I.T.O. AFSTELPLAA T JE monteren flexibele leidingen 
I.T.D. DRUKSCHIJF toplager, wormas, kleppenhuis (te gebruiken met trekker Kukko 22/1) 
I.T.O. KLEMBEUGEL hefcylinder, kipinstallatie 
I.T.O. PLAAT (HOUT) verwijderen bodemplaat en borgveren, kipinstallatie 
I.T.D. TREKKER bodemplaat, kipinstallatie 
I.T.O. PYRAMIDE (HOUT) monteren telescoopcylinders, kipinstallatie 
1.T.O. MONT AGERINGEN monteren afzonderlijke telescoopcylinders, kipinstallatie 

Echelon 

Deel 3 4 5 

10 x · l 

' 
10 X l 

Echelon 1 

Deel 3 4 5 

5 X l l 

7 X X X 

7 X X l 

7 X X X 

7-8 X X 

8 X X 

8 X X 

8 X X X 

8 X X 

7-8 l l 

7-8 l X 

9 X X 

9 X X 

10 X X 

10 X X 

10 l l 

10 X l 

10 X X X 

11 X 

11 X 

11 X 

11 X 

11 X l l 

11 X 

16 l 

16 X 

16 X 

16 X 

16 X 
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DEEL 4 

Hoofdstuk I 

Hoofdstuk Il 

Hoofdstuk IJl 

VERSN'ELLINGSBAK MET KRACHTAFNEMER 

Beschrijving d. Hoofdas 

1: Algemeen. 
e. Achteruitas met tandwielgroep 

f . Hulpas 

a. Constructie en werking g. Ontkoppelingsmechanisme 

b. Overbrengen van het vermogen 

c. Gegevens Hoofdstuk IV Monteren 

Demonteren 14. Algemeen. 

2. Schakelhuls. 
15. Hulpas: 

a. Monteren 
a. Verwijderen 

b. Demonteren 
b. Aanbrengen 

3. · Afstandbedlenlngshuls. 
16. Achterultas met tandwielgroep. 

17. Hoofdas. 
a. Verwijderen 

b. Demonteren 
a.• Monteren 

b. Aanbrengen 

4. Koppelstuk bedleningsusen. 

5. Schakeldeksel. 
11. Koppelingsas. 

6. Achterdeksel (hoofdas). 

7. Koppellngsas. 

a. Monteren 

b. Aanbrengen 

a. Verwijderen 
19. Achlerdeksel (hoofdas). 

b. Demonteren 20. Schakeldeksel. 

8. Hoofdas. 
a. Monteren 

b. Aanbrengen 
a. Verwijderen 

b. Demonteren 21. Afstandbedieningshuis. 

9. Achteruitas met tandwielgroep. 

10. Hulpas. 

a. Monteren 

b. Aanbrengen 

a. Verwijderen 

b. Demonteren 

22. Schakelhuis. 
23. Koppelingshuis. 

11. Koppellngshuls. 
Hoofdstuk V Krachtafnemer 

a. Algemeen 

b. Scheiden van versnellingsbakhuis en koppelingshuis 24. Algemeen. 

a. Constructie en werking 

Reinigen , inspecteren en repareren b. Gegevens . 

12. Reinigen. 25. Revideren. 
13. Inspecteren en repareren. a. Demonteren 

a. Algemeen b. Reinigen 

b. Schakelmechanisme c. Inspecteren en repareren 

c. Koppelingsas d. Monteren 
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DEEL 4 

Hoofdstuk 1 
VERSNELLINGSBAK MET KRACHTAFNEMER 

TH9-1348/2 

Blz. 13 

Hoofdstuk 1. 

1. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de versnellingsbak met -koppelingshuis 

en de krachtafnemer bij een in het voertuig geplaatste motor wordt verwezen naar 

de desbetreffende TH9-348. 

a. Constructie en werking (afb. 2). 

De versnellingsbak_ (afb. 1) heeft vijf versnellingen vóóruit en één versnelling 

achteruit. De tweede t/m de vijfde versnelling zijn gesynchroniseerd. Een 

krachtafnemer (1) (afb. 1) is aangebracht ·aan de rechterzijde van de ver

snellingsbak. De beweging van de schakelhefboom wordt door het afstand

bedieningsmechanisme (3) (afb. 1) via het schakeldeksel (2) (afb. 1) over

gebracht op het tandwiel van de eerste- en achteruitversnelling (7), de 

synchronisator tweede- en derde versnelling (5) of de synchronisator vierde

en vijfde versnelling (2). 

(1) Koppe/ingsas (afb. 2). De koppel ingsplaat moet op het van spiegroeven 

voorziene gedeelte van de koppelingsas (1) worden geschoven. 

Het drijvende tandwiel voor de versnellingsbak vormt één geheel met 

deze as. 

(2) Hu/pas (afb. 2) . De tandwielen voor de eerste- en achteruitversnelling 

(11) en (12) vormen één geheel met de hulpas (10). De tandwielen voor 

de overige versnellingen zijn mbv halve maan spieën op de as geperst. 

(3) Hoofdas (afb. 2) . De hoofdas (8) is met veertien rollen in de boring van 

de koppeling sas (1 ) gelagerd. Het tandwiel voor de eerste- en achteruit

versnell ing (7) is dmv sp iegroeven schuivend op de as bevestigd. 

De tandwielen van de tweede- en derde versnelling (6) en (4) zijn zonder 

lagering op de hoofdas aangebracht. Het tandwiel vierde versnelling (3) 

is op een stalen bus gelag.~, d, welke op de spiegroeven van de hoofdas 

is geperst. 
De schakelmofdrager van de synchron isator tweede- en derde ver

snelling is op de hoofdas geperst. De synchronisator vierde- en vijfde 

versnelling (2) bevindt zich aan de voorzijde van de hoofdas, tussen 

het vaste tandwiel van de koppelingsas en het tand\"liel vierde ver

snelling. 

(4) As voor achteruitlandwielgroep (afb. 4) . De as (D) is dmv het deksel van 

het achterste hulpaslager geborgd. De achteruittandwielgroep is dmv 

twee rollagers op de as (D) gelagerd . 

(5) Schakelmechanisme (afb. 15). De schakelvorken (5), (7) en (12) en de 

schakelblokken (13) en (14) zijn op . de schakelassen aangebracht. De 

schakelvingers voor de eerste- en achterui~ersnelling en voor de 

BESCHRIJVING 

tweede-, derde-, vierde- en vijfde versnelling zijn aangebracht in het 

afstandbedieningshuis . 

De verschillende schakelstanden worden door veerbelaste vergren

delingskogels (3) ingesteld gehouden (vergrendelingsmechanisme), 

terwijl het inschakelen van meer dan één versnelling wordt voorkomen 

door blokkeerpallen (10), welke zich in het schakeldeksel bevinden. 

De schakelvinger van de eerste- en achteruitversnelling wordt ver

grendeld door een veerbelaste drukstift (18) . 

b. Overbrengen van het vermogen (afb. 2). 

(1) Eerste versnelling. Het motorvermogen wordt via de koppelingsas (1), 

het aandrijftandwiel van de hulpas (16), de hulpas (10), het hulpas

tandwiel eerste versnelling (11), het tandwiel eerste- en achteruit

versnelling (7) en de hoofdas (8) op de aandrijffiens (9) van de hoofdas 

.overgebracht. 

(2) Tweede versnelling . Het vermogen wordt via de koppelingsas (1), het 

aandrijftandwiel van de hulpas (16), de hulpas (10), het hulpastandwiel 

tweede versnelling (13) , het tandwiel tweede versnelling (6) , de schakel

mof en de schakelmofdrager van de synchronisator tweede- en derde 

versnelling (5) en de hoofdas (8) op de aandrijffiens (9) van de hoof9as 

overgebracht. 

(3) Derde versnelling . Het vermogen wordt v,a de koppelingsas (1), het 

aandrijftandwiel van de hulpas (16), de hulpas (10), het hulpastandwiel 

derde versnelling (14). het tandwiel derde versnelling (4), de schakelmof 

en de schakelmofdrager va n de synchron,sator tweede- en derde ver

snell ing (5) en de hoofdas (8) op de aandr ijfflens (9) van de hoofdaá,. 

overgebracht. 

(4) Vierde versnelling. Het vermogen wordt via de koppel ingsas (1) , het 

aandrijftandwiel van de hulpas (16), de hulpas (10), het hulpastandwiel 

vierde versnelling (15), het tandwiel vierde versnelling (3), de schakel mof 

en de schakelmofdrager van de synchronisator vierde- en vijfde ver

snelling (2) en de hoofdas (8) op de aandrijffiens (9) van de hoofdas 
overgebracht. 

(5} Vijfde versnelling. Het vermogen wordt via de koppelingsas (1), de 

schakelmof en de schakelmofdrager van de synchronisator vierde- en 

vijfde versnelling (2) rechtstreeks op de hoofdas (8) en op de aan

drijfflens (9) overgebracht. 

(6) Achteruitversnelling. Het vermogen wordt via de koppel ingsas (1), het 

aandrijftandwiel van de hulpas (16), de hulpas (10), hulpastandwiel 

achteruitversnelling (12), de achteruittandwielgroep op de achteruitas 
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(D) (afb. 4), het tandwiel eerste- en achteruitversnelling (7) en de 

hoofdas (8) op de aandrijfflens (9) van de hoofdas overgebracht. 

c. Gegevens. 

Fabrikaat 

Model 

Type 

Olie-inhoud 

Gewicht 

Overbrengingsverhoudingen : 

eerste versnelling 

tweede versnelling 

derde versnelling 

vierde versnelling 

vijfde versnelling 

achteruitversnelling 

Tandenaantallen: 

koppelingsas drijvend tandwiel 

hoofdas : 

tandwiel eerste- en achteruitversnelling 

tandwiel tweede versnelling 

tandwiel derde versnelling 

tandwiel vierde versnelling 

hulpas : 

tandwiel eerste versnelling 

tandwiel tweede versnelling 

tandwiel derde versnelling 

tandwiel vierde versnelling 

tandwiel achteruitversnelling 

gedreven tandwiel 

achteruittandwielgroep: 

· gedreven tandwiel 

achteruittandwiel 

Type tandwielen: 

tandwiel van de kopp_elingsas en 

hulpastandwielen 

tandwielen van de eerste- en 

achteruitversnellirig 

tandwielen van de tweede-, derde- en 

vierde versnelling 

Spicer 

6352 

synchromesh 

10.50 liter (met krachtafnemer) 

± 210 kg (zonder olie) 

7.31 : 1 

4.09 : 1 

2.41 : 1 

1.44 : 1 

1 : 1 

7.33 : 1 

24 tanden 

61 tanden 

47 tanden 

39 tanden 

30 tanden 

16 tanden 

22 tanden 

31 tanden 

40 tanden 

21 tanden 

46 tanden 

25 tanden 

19 tanden 

schuine vertanding 

rechte vertanding 

schuine vertanding 

Lagerpassingen : 

passing van koppelingsaslager 

op koppelingsas 

passing van koppelingsaslager in 

versnellingsbakhuis 

passing van achterste lager op 

de hoofdas 

passing van achterste lager op 

de hulpas 

passing achterste hulpaslager 

in versnellingsbakhuis 

passing voorste lager op de hulpas 

passing voorste hulpaslager in 

versnellingsbakhuis 

Assen en tandwielen: 

inwendige diam koppelingsas 

hoofdas diam in koppelingsas 

diam rollen koppelingsas/hoofdas 

inwendige diam tandwiel 

vierde versnelling 

uitwendige diam lagerbus tandwiel 

vierde versnelling 

inwendige diam tandwiel derde 

versnelling 

hoofdas diam tandwiel derde versnelling 

inwendige diam tandwiel tweede 

versnelling 

DEEL 4 

Hoofdstuk 1 

+ .0001 tot .001 • 

( + 0.0025 tot 0.025 mm) 

.0000 tot + .002" 

(0.0000 tot + 0.050 mm) 

+ .0004 tot - .0007" 

( + 0.0101 tot - 0.0177 mm) 

+ .0002 tot - .0007" 

( + 0.0050 tot - 0.0177 mm) 

+ .0016 tot .0000" 

( + 0.0406 tot 0.0000 mm) 

+ .0005 tot .0015" 

( + 0.0127 tot 0.0381 mm) 

+ .0018 tot .0000" 

( + 0.0456 tot 0.0000 mm) 

2.0620 - 2.0630'' 

(52.375 - 52.400 mm) 

1.3098 - 1.3108" 

(33.270 - 33.295 mm) 

.3746 - _3750~-

(9.515 - 9.525 mm) 

2.7535 - 2.7540" 

(69.939 - 69.952 mm) 

2.7490 - 2.7495" 

(69.825 - 69.837 mm) 

2.6250 - 2.6255" 

(66.675 - 66.687 mm) 

2.6210 - 2.6215" 

(66.573 - 66.585 mm) 

2.8765 - 2.8770" 

(73.052 - 73.076 mm) 
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hoofdas diam tandwiel tweede 

versnelling 

Tandspelingen: 

tandwiel koppelingsas 01> hulpas

àandrijftandwiel 

2.8725 - 2.8730" 

(72.961 - 72.974 mm) 

.006 - .009" 

(0.152 - 0.228 mm) 

tandwiel koppelingsas op synchronisator : .004 - .009" 

tandwiel vierde versnelling op 

synchronisator 

tandwiel vierde versnelling op 

hulpastandwiel vierde vèrsnelling 

tandwiel derde versnelling op 

hulpastandwiel derde versnelling 

tandwiel derde versnelling op 

synchro~isator 

schakelmofdrager op synchronisator 

schakelmoldrager op hoofdas 

tandwiel tweede versnelling op 

synchronisator 

tandwiel tweede versnelling op 

hulpastandwiel tweede versnelling 

,,.,, 

(0.102 - 0.228 mm) 

.004 - .oor 
(0.102 - 0.178 mm) 

.006 - .009" 
(0.152 - 0.228 mm) 

.006 - .009" 
(0.152 - 0.228 mm) 

.004 - .009" 
(0.102 - 0.228 mm) 

.004 - .oor 
(0.102 - 0.WB mm) 

.000 - .003" 

(0.000 - 0.076 mm) 

.004 - .009" 

(0.102 - 0.228 mm) 

.006 - .009" 

(0.152 - 0.228 mm) 

tandwiel eerste- en achteruitversnelling 

op hulpastandwiel 

tandwiel eerste- en achteruitversnelling 

op hoofdas 

achteruittandwiel op hulpastandwiel 

tandwiel eerste- en achteruitversnelling 

op achteruittandwiel 

dikte drukring van tandwiel vierde 

versnelling 

Aanhaalspanniiigen (momenten) bouten 

versnellingsbak_: 

krachtafnemer op versnellingsbakhuis 

pijpvormig lagerdeksel op 

versnellingsbakhuis 

schakeldeksel op versnellingsbakhuls 

afstandbedieningshuis op schakeldeksel 

lagerdeksel achterste hoofdaslager op 

versnellingsbakhuis 

lagerdeksel hulpas 

Aanhaalspanningen {momenten) bouten 

krachtafnemer : 

.008 - .011 • (0.203 - 0.279 mm ) 

.004 - .007" (0.102 - 0.178 mm) 

.008 - .011'' (0.203 - 0.279 m;n) 

.005 - .011" (0.127 - 0.279 mm) 

.151 - .153" (3.835 - 3.886 mm) 

4.10-5.50 mkg (30-40 ft.lb) 

4.10-5.50 mkg (30-40 ft.lb) 

4.10-5.50 mkg (30-40 ft.lb) 

4.80-6.20 mkg (35-45 ft.lb) 

4.80-6.20 mkg (35-45 ft.lb) 

4.80-6.20 mkg (35-45 ft.lb) 

voorste lagerdeksel op krachtafnemerhuis : 2-2.70 mkg (15-20 ft.lb) 

achterste lagerdeksel op 
krachtafnemerhuis 

zijdeksel op krachtafnemerhuis 

Aanhaalspann ingen (momenten) moeren 

koppelingshuis aan versnellingsbak 

2-2.70 mkg (15-20 ft. lb) 

4.10-5.50 mkg (30-40 ft.lb) 

20-21 .40 mkg (145-155 ft.lb) . 
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Hoofdstuk ll. DEMONTEREN 

2. Schakelhuis. 

a. Verwijderen (afb. 5). 

Verwijder de borgdraad en de borgbout (2) van de kruiskoppeling (3). 

Verwijder drie tapbouten en veerringen waarmede het schakelhuis (1) op 

het chassis is bevestigd en neem het huis af. 

b. Demonteren (afb. &). 

- Verwijder de borgdraad en draai de borgbout (19) uit. 

Verwijder de kruiskoppeling (18) van de schakelkruk (14). 

Verwijder de schakelknop (1) van de schakelhefboom (2), alsmede de 

borgbout (3) en de borgmoer (4) van de opsluitmof (5) . 
Schuif achtereenvolgens de opsluitmof, de drukveer (6), de ring (7), de af

schermkap (8) en de geleidering (9) van de sèhakelhefboom. 

Verwijder de borgveer (10), drijf de borgpen (11) uit en verwijder de schakel 

hefboom. 

Verwijder de vier tapbouten (17) en veerringen van het schakelhuisdeksel 

(16) : neen, het d
0

eksel en de pakking (15) af. 

Verwijder de schakelkr~~ door de dekselopen ing uit het huis (12) en draai de 

smeernippel (13) uit. 

3. Afstandbedieningshuis. 

a. Verwijderen (afb. 7). 

Verwijder de vul- en aftapstop en tap de olie af. Verwi j der de drukveer

houder (2) en de drukveer (3) uit het schakeldeksel. (1) . Verwijder de vier 

tapbouten en de twee moeren en veerringen van het afstandbedieningshuis 

(6) en neem het huis af. 

Verwijder de pakking en de drie vergrendelingsveren (5) uit het schakeldeksel . 

b. Demonteren (afb. 9). 

Verwijder de moer en veerring (7) (afb. 7) en neem de borstbout met schakel

vinger en drukstift (1), (3) en (2) (afb. 8) uit het huis. 

Verwijder de vier tapbouten en veerringen van het zijdeksel (14) l¾it het huis; 

verwijder deksel en pakking (15) . 

Verwijder de borgdraden en borgbouten van de schakelvinger met kogelkop 

(4) en de kruiskoppeling (1). Schuif de kruiskoppeling van de bedieningsas 

(2) , tik de as uit en neem de schakelvinger met kogelkop t. it het huis. Verwijder 

de borgdraad en de borgbout (8) van de binnenste schakelvinger (7) . 

Verwijder de sluitstop (17). 

Tik de as (5) uit de schakelvinger. Verwijder de halve maan spie (6) en trek 

de schakelvinger-as (5) uit het afstandbedieningshuis (16). 

4. K~ppelstuk bedieningsassen (afb. 10). 

Verwijder de twee moeren, veerringen en bouten van het koppelstuk (3) . 

Draai de bedieningsassen (1) en (2) uit het koppelstuk. 

Verwijder de beide kruiskoppelingen. 

Opmerking: De bediening sassen zijn uitgevoerd met resp. linkse en rechtse draad. 

5. Schakeldeksel. 

Verwijder veertien bouten en veerringen. Controleer of de schakelassen in de 

neutrale stand staan en neem het deksel met de pakking af (afb. 11). Houd het 

deksel schuin en verwijder de drie vergrendelingskogels en de drukstift (1) en (2) 

(afb. 12). 

Draai het schakeldeksel om en verwijder de borgdraden en de vijf borgbouten (4) 

(j!fb. 13). Tik de si uitstoppen (3) (afb. 12) mbv de· schakelassen uit het schakel

deksel. 

Trek de schakelas (2) (afb . 14) van de vierde- en vijfde versnelling uit het schakel

deksel en verwijder cle schakelvork (1) (afb. 14) . 

Verwijder op dezelfde wij ze de schakelassen en vorken van de eerste- en achter

uitversnell ing en van de tweede- en derde versnelling. 

De blokkeerpallen (iO) (ilfb . 15) va llen bij het verwijderen van de schakelassen uit . 

Verwijder de ontluchter (15) (afb. 15). 

6. Achterdeksei (hoofdjls). 

Blokkeer de assen door twee versne11i ngen in te schakelen. Verwijder de splitpen 

en kroonmoer van de hoofdas in de aa r. dr ijfflens. Verwijder de flens met stofring 

met een universeeltrekker (afb. 16). 

Opmerking: De stofring wordt alleen van de aandrijfflens verwijderd als een 

inspectie aantoont dat aandrijfflens of stofring moeten worden 

vervangen. 

Draai de vier bouten en veerringen uit en verwijder het achterdeksel van de 

hoofdas (afb. 17). Verwijder de afstandsring .(3) (afb. 17) en de pakking. 

7. Koppelingsas. 

a. Verwijderen (afb. 18). 

Verwijder de zes moeren en veerringen van het pijpvormig lagerdeksel (2) . 

Draai twee tapbouten (1), te gebruiken als drukbouten, in twee tapgaten in 

het lagerdeksel en druk het deksel van de versnellingsbak. 

Verwijder de koppelings.is met kogellager uit het versnellingsbakhuis (afb. 

19). 
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Opmerki11r1 : Bij het verwijderen van de koi:,pelingsas, kunnen de veertien 

lagerrollen van de hoofd.:s in de versPC 1l ingsbak vallen en moeten 

la\<'!r worden verwijderd. 

b. Demouteren (afb. 20). 

Verwijder de boryror :q (2) v;:n de koi:,pelingsas (3) en pers het kogellager (1) 

van de as. 

8. Hoofda:;;. 

a. Verwijderen. 

Druk de hoofdas iets naar é.chtere,, . Plaats een universeeltrek~er achter de 

borgring van het achterste lager van de hoofdas en trek het lager voorzichtig 

van de as (afb. 21) . 

Opmerking : Dt trekker kan alleen aan de borgring van de lagerbuiten

loopring worden bevestigd; draag dus zorg het lager tijdens het 

trekken niet te beschadigen. 

Schuif de hoofdas met tandwielen verder naar achteren en verwijder de 

synchronisator vierde- en vijfde versnelling (afb. 22). 

Licht ae hoofdas met tandwielen dnw een touwstrop uit het versnellings

bakhuis (afb. 23). 

b . . Demonteren. 

Verwijder het tandwiel van de eerste- en achteruitversnelling (afb. 24). 

Plaats de hoolclas tussen goede spanplaten in een bankschroef. Verwijder 

de borgring van het tandwiel vierde versnelling (afb. 25). 

Verwijder de dr,ukring en het tandwiel vierde versnelling van de hoofdas 

(afb. 26). Plaats een universeeltrekker achter het tandwiel derde versnelling 

en trek het tandwiel derde versnelling met de lagerbus van het tandwiel 

vierde versnelling van de hoofdas (afb. 27). 

Verwijder de synchronisator tweede- en derde versnelling. 

Verwijder de borgring (3) (afb. 28) en schuif de schakelmofdrager (2) van de 

synchronisator tweede- en derde versnelling en het tandwiel tweede ver

snelling (1) van de hoofdas. 

9. Achteruitas met tandwielgroep. 

Verwijder de vier bouten en veerringen waarmede het deksel van het achterste 

hulpaslager is vastgezet en neem het deksel af (afb. 29) . 

Verwijder de achteruitas met het speciaal gereedschap (0'231861) (afb. 30). 

Verwijder de achteruittandwielgroep (2) met de twee rollagers (1) (afb. 31). 

10. Hulpas. 

a. Verwijderen. 

Blokkeer de hulpas. Verwijder de splitpen en kroonmoer. Druk de complete 

hulpas naar de achterzijde van de versnellingsbak, waarbij het achterste 

hulpaslager gedeeltelijk uit de versnellingsbak wordt gedrukt. 

Trek met een universeeltrekker het achterste kogellager uit het ver.::nellings-. 

bakhuis (afb. 32). 

Opmerking : De trekker kan alleen aan de borgring van de lagerbuiten

loopring worden bevestigd ; draag dus zorg het lager tijdens het 

trekken niet te beschadigen. 

Licht met een touwstrop de complete hulpas uit het versnellingsbakhuis 

(afb. 33). Wordt het koppelingshuis niet verwijderd, dan moet niet een koe

voet het voorste rollager van de hulpas voorzichtig uit het versnellings

bakhuis worden verwijderd (afb. 34) . 

b. Demonteren. 

Verwijder de borgring van het aandrijftandwiel (afb. 35). Plaats de hulpas 

op een persbank, druk het aandrijftandwiel van de hulpas en verwijder de 

halve maan spie. Verwijder de borgring van het hulpastandwiel vierde ver

snelling (afb. 36) èn pers de hulpas achtereenvolgens uit'het hulpastandwiel 

vierde versnelling en het hulpastandwiel derde versnelling. Verwijder de 

halve maan spieën en druk de afstandsbus van de hulpas, alsmede het 

hulpastandwiel tweede versnelling . Neem de laatste halve maan spie uit. 

Opmerking: Verwijder eventuele krassen en bramen op de hulpas met een 

carborundumvijl. 

11. Koppelingshuis. 

a. Algemeen. 

Verwijder alleen dan het koppelingshuis van het versnellingsbakhuis als 

het gescheurd of beschadigd is. 

b. Scheiden van versnellingsbakhuis en koppelingshuis. 

Verwijder de twee bouten, borgringen en spieën, waarmede de ontkop

pelingsvork aan de koppelingsvorkas is vastgezet. Trek de as uit het kop 0 

pelingshuis en verwijder de ontkoppelingsvork. Verwijder de zeven moeren 

en veerringen, scheid het koppel ingshuis van het versneliingsbakhuis en 

verwijder de pakking . 
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Hoofdstuk 111. REINIGEN~ INSPECTEREN EN REPAREREN 

12 . . Reinigen. over het gegroefde aseinde verschuifbaar zijn. Controleer het aseinde voor 

Lagers, assen, tandwielen , enz. moeten na het demonteren zorgvuld ig worden 

gereinigd. Het versnellingsbakhuis en de deksels moeten uit- en inwendig goed 

worden gereinigd en van pakkingresten worden ontdaan. Houci alle· delen per as 

en in de juiste volgorde bijeen. Olie, na het reinigen en inspecteren, alle delen 

licht in en leg deze op een stofvrije plaats neer tot ze weer worden gemonteerd. 

Het· koppelingsdruklager mag onder geen voorwaarde worden gereinigd. Dit 

lager is voor de gehele levensduur van een voldoende hoeveelheid speciaal vet 

voorzien. 

13. Inspecteren en repareren. 

a. Algemeen. 

Controleer het • versnellingsbakhuis en de deksels op beschadiging en 

haarscheurtjes. lnspec.teer boutgaten en tapeindbevestigingen. Vervang de 

oliekeerring in het achterdeksel. Controleer het naafoppervlak van de aan

drijfflens ; de olie_keerring moet hierop afdichten. Vervang alle borgveren, . 

borg ringen, veerringen, oliekeerringen, splitpennen, enz .. Vervang ge~leten, 

beschadigde of aangetaste rollen. 

Controleer de op de hoofdas gelagerde tandwielen op rad iale speling. 

De tanden van de tandwielen moeten over cte volle breedte hebben gedragen. 

Als een tandwiel moet worden vervangen, dan moet ook het d11armede in 

aangrijping zijnde tandwiel of de tandwielgroep worden vervangen . 

b. Schakelmechanisme. 

Controleer het schakeldeksel, de afstandbediening en het schakelhuis op 

scheuren : vPrvang zonodig . Cor.t roleer de kruiskoppeli ngen van de afstand

bedieningsoverbrenging, kogelschakelhefboom, schakelassen, schakelkruk, 

schakelvingers en schakelvorken op abnormale slijtage en beschadigingen; 

vervang verbogen of abnormaal gesleten schakelvorken. Controleer de juiste 

spanning van de veren van de vergrendelingskogels. 

De vrije lengte moet 34.528 mm (1 23/64") zijn. Bij indrukken tot 24.606 mm 

(31 /32") moet de spanning 9.50-11 .30 kg (21-25 lb) bedragen. 

Controleer de veer van de drukstift eerste- en achteruitversnelling. 

De vrije lengte moet 51 .593 mm (2 1 /32") zijn. Bij indrukken tot 41.275 mm 

(1 5/8") moet de spanning 25.40-29 kg (56-64 lb) bedragen. 

c. Koppelingsas. 

Controleer de veertien rollen en de ligplaats voor de rollen in de boring van 

·· de kopi>elingsas. Controleer de as op haarscheuren. 

Inspecteer het gegroefde einde van de as ; lichte beschadigingen mogen 

worden bijgewerkt. ·oe koppelingsplaat moet zonder overmatige speling 

het vl iegwiellager. 

Controleer de vertanding van het vaste tandwiel van de koppel ingsas. 

. Controleer het kogellager, alsmede de borgring van het kogellager op de as. 

d. Hoofdas (afb. 37). 

e. 

Controleer de hoofdas op beschadiging , slijtage en haarscheurtjes. 

Controleer de lagerbus met borgpen (9) van het tandwiel vierde versnelling . 

Controleer de séhakelmofdrager (13) van de synchronisator tweede- en derde 

versnelling, alsmede het tandwiel van de eerste- en achteruitversnelling (16) 

op overmatige speling op de groeven. 

Controleer de tandwielen op beschadiging en slijtage. Vervang tandwielen 

met gebroken, afgebrokkelde of gescheurde tanden; kleine beschadigingen 

of krassen mogen met éen carborundumvijl worden bijgewerkt. 

Is de speling van de groeven op de hoofdas te groot of zijn de groeven ver

vormd of gescheurd, vervang dan de as. 

Controleer tevens de schroefdraad op het uiteinde van de hoofdas. 

Controleer de synchronisators op bramen, krassen en abnormale slijtage ; 

schenk bijzondere aandacht aan de groeven. 

Defecte synchronisators kunnen niet worden gerepareerd , maar moeten 

steeds worden vervanger. . Controlettr de drukring en de borgringen . Ver

gelij k de dikte va n de drukring met ,Ie dikte van een nieuwe ring ; niel1 wmaat 

3.835-3.886 mm (.1 51 -.1 53 .. ). 

Achteruitas met tandwielgroep. 

Controleer de as oo s!ijtage, beschadiging, enz .. De as moet voldoende in de 
bak ~ler.1;n')n. 

Controieer Je roll age:s en de draagvlai<ken in de tandwielgroep . Controleer 

de tanden op beschaaiging en/of breuk. 

f. Hulpas. 

Controleer de as op slijtage, beschadiging, haarscheurtjes, enz .. Het loop

vlak voor het voorste rollager moet in goede staat zijn. Controleer de ver

tanding van d·e eerste- en achteruitversnelling. Controleer de vier halve maan 

spieën en de spiegroeven. Inspecteer het rollager en het kogellager; vervang 

zonodig . Controleer de vertanding van dê tandwielen, alsmede de borg

ringen . . 

g. Ontkoppelingsmechanisme. 

~ontroleer de koppel ingsvorkas en de ontkoppelingsvork. Inspecteer het 

koppelingsdruklager en de druklagerhouder. De druklagerhouder moet licht 

verschuifbaar zijn over het pijp;,ormig lagerdeksel. Inspecteer dj! flexibele 

slang voor de smering ván ·de druklagerhouder. 
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14. Algemeen. 

Om van een goede werking van de versnellingsbak verzekerd te zijn, moet bij het 

monteren de grootst mogelijke zorg in acht .worden genomen. 

Reinheid is van zeer veel belang, zelfs de kleinste hoeveelheid stof en vuil hebben 

een schurende werking. Zorg daarom, dat alle delen goed schoon zijn en blijven. 

Bestrijk alle lagers, assen en tandwielen ~óór ·het monteren met motorolie, om 

bij het in bedrijf stellen van de versnellingsbak van een goede smering verzekerd 
te zijn. 

Gebruik steeds nieuwe' borgringen, pakkingen en keerringen. 

Draag zor,g, dat borgringen, borgdraden en splitpennen als voorgeschreven 

worden aangebracht. 

15. Hulpas (afb. 37). 

a. Monteren . 

Plaats een halve maan spie (32) voor het hulpastandwiel tweede versnell i~g 

(30) op de hulpas (31) en druk het hulpastandwiel op met de lange naaf naar 

de voorzijde. 

Plaats de afstandsbus (29) en een halve mmm spie voor het hulp <1 standwiel 

derde versnelling (28) op de as en druk het tand wiel derde versnelling op met 

de lange naaf naar de voor zijde. 

Plaats een halve maan spie voor het hulpastandw1cl vierde versnelling (27) 

en druk ~et tandwi el op met de lange naaf naar de voo·z ijde. Borg het tand

wiel met een nieuw.e borgring (26). 

Plaats een halve maan _spie voor het aandrijltandwiel (25) r~ n druk dit tandwiel 

op met de lange naaf naar de achterzijde. 

Borg het tandwiel met een nieuwe borgring (24) . 

b. Aanbrengen. 

Plaats het voorste hulpasrollager (23) in de lagerzitting aan de voorzijde van 

het versnellingsbakhuis. 
Plaats de hulpas met tandwielen in het versnellingsbakhuis, waartoe eerst 

het achtereinde van de as in hj!t huis wordt geplaatst en daarna het vooreinde 

naar voren wordt geschoven in het voorste hulpasrollager. 

Plaats het achterste hulpaskogellager (33) [n het versnellingsbakhuis. 

Blokkeer de hulpas en draai de kroonmoer goed vast. Borg de kroonmoer 

met een nieuwe splitpen (22) . 

16. Achteruitils met tandwielgroep (afb. 37). 

Plaats de achteruittandwielgroep (36) met de t~ee rollagers (35) in het ver

snel_lingsbakhuis, met het grootste tandwiel naar de voorzijde v.an het huis en 

grijpend in het vaste tandwiel van de h·ulpas. 1 

Schuif de achtt;ruitas (37) ~oor het gat aan de achterzijde"van het versnellings-

bakhuis In de tandwièlgroep, met het afgefreesde vlak van het aseinde naar de 

hulpas (31) gekeerd, zodat de achteruitas door de lip van het deksel van het 

achterste hulpaslager kan worden geborgd (afb. 29). 

Plaats het! deksel van het achterste hulpaslager met een nieuwe pakking. Zet 

het deksel vast met vier bouten en veerringen. 

17. Hoofdas (afb. 37). 

a. Monteren. 

Schuif het tandwiel tweede versnelling (14) op de hoofdas (15), met het 

conische gedeelte voor de synchronisator naar de voorzijde. 

Schuif de schakelmofdrager (13) van de syrichronisator tweede- en derde 

versnelling (12) op de hoofdas en borg de schï1kelmofdrager met een nieuwe 

borg ring (11 ) . Breng de synchronisator tweede- en derde versnelling (12) op 

de schakeimofdrager aan . De lange naaf van de synchronisator moet naar de 

zij de van het tandwiel tweede versnelling zijn gericht. Breng het tandwiel 

derde versnelling (10) aan, met het conische gedeelte naar de achterzijde. 

Pers de lagerbus (9) voor hf't tandw iel vierde versnelling (8) in de juiste stand 

op de as, met de kraag naar de achterzijde gekeerd . 

OpmerMng: Houd rekeni ng met het borgpennetje in de lagerbus. 

Plaats het tandwiel v1 crcle ,ersnelling (8) op de lagerbus, met het conische 

gedeelte voor de synch~on isator naar de voorzijde. 

Plaats de drukring (7) en borg het tandwiel met een nieuwe borgring (6). 

Schuif het tandwiel voor de eerste- en achteruitversnelling (16) op de as, 
met de schakelgroef naar voren gericht. 

b. Aanbrengen. 

Plaats de hoofdas in het versnellingsbakhuis door eerst het achtereinde 

door het gat voor het achterste hoofdaslager te laten zakken en daarna het 

vooreinde in de juiste stand tov de hulpastandwielen te brengen. 

Plaats het achterste hoofdaslager (17) op de hoofdas met de borgring naar 

de achterzijde van het versnell ingsbakhuis. Plaats de synchronisator vierde

en vijfde versnelling (5) op het vooreinde van de hoofdas, het conische 

gedeelte met de kleinste diamèter naar de voorzijde gekeerd. 

Druk het achterste hoofdlager met de hoofdas door in de lagerzittlng met de 

borg ring tegen de achterzijde van het versnellingsbakhuis en plaats de af

sta"dsrlng (18) . 

18. Koppelingsas (afb. 37). 

a. Monteren. 

Druk het kogellager (2) op de koppelingsas met de borg ring naar de voorzijde. 
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Opmerlling: Druk niet op de buitenloopring, doch op de binnenloopring met 

een daartoe geschikt hulpstuk. 

Borg het kogellager met een nieuwe borg ring (1 ). 

b. Aanbrengen (afb. 37). 

Breng een flinke hoeveelheid vet aan in de lagerkamer van de koppelingsas 

en plaats de veertien lagerrollen (af.b. 38). 

Opmerlling: Het vet dient om het lager, na het starten van de motor, ge

durende de eerste tijd te smeren. 

Schuif de koppelingsas in de voorz ijde van het versnellingsbakhuis. 

Opmerlling: Door de koppelingsas een weinig heen en weer te bewegen, 

wordt het inbrengen van het voorste hoofdaslager vergemak

kelijkt. 

T ik het kogellager (2) in de voorste lagerzitting van het versnellingsbakhuis. 

Breng een nieuwe pakking aan en plaats het pijpvormig lagerdeksel - met 

het oliekanaal naar de onderzijde gericht - over de koppelingsas. 

Zet het pijpvorm ig lagerdeksel vast met zes bouten en veerringen . 

-19. Achterdeksel (hoofdas) (afb. 37). 

Plaats het lagerdeksel van het achterste hoofdaslager met ·een nieuwe pakking 

eri oliekeerring . Zet het dc> kse l ·; ;i <;: met vier bouten en veerr ingen. 

Opmerlling: Zorg dal de oli t> yall:n in het versnell ingsbakhui s corresponderen 

met die ,n de pakking en het deksel van het achterste hoofdaslager. 

Breng de aandrijfllens (20) met stofr ing (19) aan op het achtere inde van de 

hoofdas met het speciale gereedschap (7950147) (afb. 39). 

Zet de kroonmoer vast en borg deze met een nieuwe splitpen. 

20. Schakeldeksel (afb. 15). 

a. Monteren. 

Plaats het schakeldeksel (2) omgekeerd op een werkbank, met de voorzijde 

van het deksel naar rechts. Schuif eerst de schakelas (6) van de eerste- en 

achteruitversnelling door het bijbehorende a_chterste gat aan de voorzijde 

van het schakeldeksel en daarna achtereenvolgens door het schakelblok (14) 

en de schakelvork (5). Breng de borgbouten (8) van schakelblok en schakel

vork aan, draai de bouten vast en borg ze met borgdraad. 

Breng de blokkeerpal (10) aan. Schuif de schakelas (9) voor de tweede- en 

derde versnelling door het middelste gat aan de voorz ijde van het schakel

deksel en daarna achtereenvolgens door het schakelblok (13) en de schakel-_ 

vork (7) . 

Breng de borgbouten van schakelblok en schakelvork aan, draai de bouten 

vast en borg ze met borg draad. 

Breng de blokkeerpal (10) aan. Schuif de schakelas (11) van de vierde- en 

vijfde versnelling in het overblijvende gat van het schakeldeksel en door de 

schakelvork (12). Breng de borgbout aan, draai vast en borg met borgdraad. 

Opmerking: Plaats de schakelvorken op de schakelassen met de borg-

bouten naar de voorzijde gekeerd (afb. 11). 

Breng de sluitstoppen (16) aan en tik de stoppen vast. 

b. Aanbrengen. 

Zet de schakelassen in de neutrale stand. Plaats h·et scpakeldeksel met een 

nieuwe pakking op het versnelllngsbakhuis, waarbij de schakelvorken 

moeten grijpen in het tandwiel eerste- en achteruitversnelling en in de 

groeven van de synchronisators tweede- en derde versnelling en vierde- en 

vijfde versnelling. Zet het schakeldeksel vast met veertien bouten en veer

ringen. Breng de ontluchter (15) aan. 

21. Afstandbedieningshuis (;afb. 9). 

a. Monteren. 

Plaats het afstandbedieningshuis (16) omgekeerd op een werkbank met de 

opening naar voren. Breng de schakelvingeras (5) bij de deks?lopening naar 

binnen, plaats de halve maan spie (6) in de as en schuif de schakelvinger (7) 

op. 

Druk de as door en breng de borgbout (8) aan. Draai de bout vast en borg 

deze met borgdraad. T ik de sluitstop (17) in het huis. 

Schuif de bedieningsas (2) door de opening voor deze as in de rechterz9de 

van het huis. Plaats de schakelvinger met kogelkop (4) in het oog V!ln de 

schakel,i ngeras en druk de as door. Breng de borgbout (3) aan, draal vast 

en borg met borgdraad. 

Plaats de · borstbout (13) in de schakelvinger (12) van eerste- en achteruit

versnelling en plaats deze in het afstandbedieningshuis. Plaats de veerring 

(11) en de moer (10) ; draai de moer vast. Schuif de kruiskoppeling (1) op de 

bedieningsas. Breng de borgbout aan, draai vast en borg met borgdraad. 

Plaats het zijdeksel (14) met een nieuwe pakking (15) . Breng de vier tap
bouten met veerringen aan. 

b. Aanbrengen (afb. 15). 

Plaats de drie vergrendel ingskogels (3) en de drie vergrendelingsveren (4) 

in de daarvoor bestemde gaten in het schakeldeksel. 

Plaats een nieuwe pakking (18) (afb. 9) . Plaats de drukstift (9) (afb. 9) in ç!e 
schake!vinger (12) (afb. 9) van eerste- en achteruitversnelling, met de af
geronde kant naar de schakelvinger (7) (afb. 9) . 

Zet de schakelassen in de neutrale stand en plaats het afstandbedienings

huis (16) (afb. 9) op het schakeldeksel. 
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Draag zorg, dat de schakelvingers in de uitsparingen van de schakelblokken 

(12), (13) en (14) liggen. Plaats de vier tapbouten met veerringen en de twee 

moeren met veerringen; draai ze vast. Plaats de drukstift (18), de drukveer (19) 

en draai de drukveerhouder (20) vast. 

22. Schakelhuis (afb. &), 

Breng de schakelkruk (14), met de kruk naar beneden gericht, door de deksel

opening in het schakelhuis (12). Plaats een nieuwe pakking (15) en bevestig het 
deksel (16) met vier tapbouten (17) en veerringen. Phats de schakelhefboom (2)° 

in het schakelhuis, met de kogel in het gat van de schakelkruk. Plaats de borgpen 

(11) door de opening van het huis in de schakelhefboom en breng de borgveer (10) 
over de pen aan. Schuif achtereenvolgens de geleidering (9), de afschermkap (8), 

de ring (7), de drukveer (6) en de opsluitmof (5) over dè schakelhefboom. 
Zet de opsluitmof vast met de borgbout (3) en de borgmoer (4). 

Bevestig de schakelknop (1) op de schakelhefboom. Plaats de smeernippel (1;J). 

Schuif de kruiskoppeling (18) op de schakelkruk (14) en breng de borgbout (19) 

aan. Draai de borgbout vast en borg deze met borgdraad. De bedieningsassen 
met koppelstuk worden gemonteerd bij het plaatsen van het schakelhuis op het 
voertuig. 

23. Koppelingshuis. 

Breng een nieuwe pakking aan tegen het versnellingsbakhuis. Plaats het kop

pelingshuis tegen het versnellingsbakhuis en bevestig beide delen met zeven 
moeren en veerringen. 

De koppelingsvorkas, de koppelingsvork, de druklagerhouder, het koppelings

druklager en de flexibele slang worden aangebracht v66r het plaatsen van de bak 
op het voertuig. 
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%4. Algemeen. en de pakking af. Plaats de krachtafnemer tussen goede spànplaten in een 

De krachtafnemer is gemonteerd tegen de rechterzijde van de versnellingsbak en 

dient voor het aandrijven van de lier. De hierna beschreven krachtafriemer is 

zowel voor de Y A-, de YB- als de YT -616, mdv dat de aandrijving voor de tier bij 

de Y A- aan de achterzijde en bij de YB- en de YT- aan de voorzijde plaats vindt. 

a. Constructie en werking (afbn. 40 en 41). 

De krachtafnemer wordt aangedreven door het hulpastandwiel tweede ver- -

snelling en heeft twee snelheden voor het aanlieren- eri één snelheid voor 

het aflieren van de kabel. De krachtafnemer wordt bediend dÓor een hefboom, 

welke zich in de cabine bevindt. 

De aandrijving In de stand "hoog" geschiedt via aandrijftandwielgroep A . 
en tandwiel "hoge" overbrenging C, dat met de uitgaande as wordt gekoppeld 

door het schuiftandwlel D. 

De aandrijving in de stand "laag" geschiedt via het kleine tandwiel van de 

aandrijftandwielgroep A en schulftandwiel D. 

De aandrijving "achteruit" geschiedt via het aandrijftandwlel A, hulp

tandwielgroep B en schulftandwlel D. 

b. Gegevens. 

Fabrikaat 
Type 

Overbrengingsverhoudingen : 

hoog 
laag 
achteruit 

Tandenaantallen : 

aandrijftandwielgroep 

hulptandwielgroep 

tandwiel "hoge" overbrenging 

schuiftandwiel 

Toerental bij 1000 omw/min van de motor: 

hoog vooruit (aanlieren) 

laag vooruit (aanlieren) 

achteruit (aflieren) 

ZS. Revideren. 

a. Demonteren (afb. 47). 

Splcer 

W.N. 6 

1.13 : 1 

2.44: 1 
1.67 : 1 

19 - 17 tanden 

13 - .17 tanden 

13 tanden 

25 tanden 

883 omw/min (tegengesteld 

aan draairichting motor) 

410 omw/min (tegengesteld 

aan draai richting motor) 

600 omw/mln (gelijk aan 

draairichting motor). 

Verwijder de zes bouternm-veerrtngen van het deksel en neem het deksel 

bankschroef. 

Verwijder de veerhouder, de veer en dé vergrendelingskogel uit het huis van 
de krachtafnemer (afb. 42) . 

Verwijder de bout met opfiuitring yan de schakelas. Verwijder de borgdraad 

en de borgbout van de schakelvork. Trek de schakelas voorzichtig uit en 
verwijder de schakelvork. 

Opmerking: Het is niet nodig de oliekeerringen, de stofkappen en de stof

kapklemmen te verwijderen, tenzij bij inspectie blijkt dat deze 
delen moeten worden vervangen. 

Verwijder de twee halve maan spieên van de uitgaande as. Verwijder de vier 

bouten en veerringen van de beide lagerdeksels van de uitgaande as en neem 

de beide deksels voorzichtig af. Verwijder de oliekeerringen uit de belde 
lagerdeksels. 

Drijf met een zacht metalen hamer de uitgaande as (19) zover naar voren tot 

het voorste kogellager vrij komt van hèt huis (afb. 43). 

Verwijder met een universeeltrekker het voorste kogellager (afb. 44). 
Verwijder achtereenvolgens de borgring (afb. 45), de drukring (17) en het 

tandwiel voor de "hoge" overbrenging (18) . 

Verwijder de as met kogellager door de opening van het achterste lager in 
het huis en neem het schuiftandwiel (22) uit. 

Verwijder de splitpen (25) en de kop-pen (27) van de hulptandwielgroep (26) . 
Plaats het huis goed ondersteund onder een pers en druk - met de ½" 
ronde pen door het afdichtingsplaatje van het bovenste naaldlager (23) - de 
hulptandwielas (28) met het onderste naaldlager (23) uit het huis. 

Verwijder de hulptandwielgroep en de twee drukringen (24) uit het huis. 

Verwijder de halve maan spie (29) van de hulptandwielas. 

·vaiwijder het naaldlager waarvan het afdichtingsplaatje is doorgedrukt uit 

het krachtafnemerhuis . 

Verwijder de splitpen (33), waarmede de aandrijftandwielas {34) Is geborgd .. 

Tik met een drijver met koperen kop op het andere einde en drijf de as uit 

het huis. 

Verwijder d_e twee drukringen (30) en de aandrijftandwielgroep (32) uit het 

huls. Verwijder de twee rollagers (31) uit deaandrijftandwlelgroep. 

b. Reinigen. 

Lagers, a1;sen, tandwielen, enz . moeten na het demonteren zorgvuldig 

worden gereinigd. De bak en de deksels moeten uit- en inwendig goed 

worden gereinigd en van pakkingresten ontdaan. Houd alle delen per as en 

in de juiste volgorde bijeen . Olie na het reinigen en inspecteren alle -delen 
licht in en leg ze op een stofvrije plaats. 
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c. Inspecteren en repareren. 

Controleer het huis op beschadigingen en haarscheurtjes en vervang veer

ringen, splitl)ennen, enz .• Vervang versleten, beschadigde of aangetaste 

kogel-, rol - en naaldlagers. Inspecteer de tanden· van de tandwielen en de 

·speling van het schuiftandwiel in de groeven op de as. 

Controleer de loopbanen van de naald- en rollaoers op de hulptandwielas 

en in de tandwielgroep. 

Controleer de dikte van de drukringen. Inspecteer de oliekeerringen. 

(1) Schal<elmechanisme (afb. 47) . Controleer de schakelvork (9) en de 

schakelas (14) op sl ij tage, beschadiging of verbuiging. Let speciaal 

op de uitsparingen voor de vergrendelingskogel (13) . 

Inspecteer de oliekeerr ingen (6) van de schakelas op beschadigingen. 

Controleer de stofhoezen (4) en de stofhoesklemmen (5) . 

(2) Uitgaande as (afb. 47) . Controleer de uitga;;nde as (19) op beschadiging , 

slijtage en haarscheurtjes. Inspecteer de ~p1egroe'len, alsmede de halve 

maan spieën (20) en (21j . Co1. troleer het schuiftandwiel (22) ; dit moet 

gemakkelijk verplaatsbaar zijn over de sp ieb,rnen van de as. Controleer 

het tandwiel "hoge" overbrenging (18) op sliJtag e. Vervang zonodig de 

borgring (16). 

(3) Hulptandwielas (afb. 47) . Controleer de hulptandwielas (28) op sl ij tage, 

beschadiging en haarscheurtjes. Controleer de srllegroef en de halve 

maan spie (29). Inspecteer de vertanding en de spiebaan van de hulp

tandwielgroep (26). Controleer de drukringen (24) op groeven en slijtage ; 

vervang zonodig. Vervang het naaldlager (23) waarvan het afd1cht ing s

plaatje, bij het uitpersen van de hulptandwielas, is doorgedrukt. 

(4) Aandrijfas (afb. 47). Controleer de aandrijftandwielas (34) op slijtage, 

beschadiging en haarscheurtjes. Controleer de rollagers (31) en de 

loopbanen in de aandrijftandwlelgroep en op de aandrijfas. Inspecteer 

de vertanding op beschadiging en slijtage. Controleer de drukringen (30) 

op groeven en slijtage; vervang zonodig. 

d. Monteren (afb. 47). 

(1) Aandrijftandwielgroep. Plaats het krachtafnemerhuis op een werkbank 

met de dekselopening-naar beneden . 

Breng de twee rollagers (31) in de aandrijftandwielgroep (32) aan. 

Plaats de aandrijftandwielgroep in het huis, het tandwiel met de schuine 

vertanding naar de voorzijde van het huis gericht. Plaats de twee 
drukringen (30) en schuif de aandrijftandwielas (34) door de opening 

van het achterste lager in het huis . 

Opmerking: De gleuf in het uiteinde van de aandrijftandwielas kan 

voor het pl.aatsen van een schroevedraaier worden ge

bruikt om de groef voor de splitpen in het verlengde van 

de splitpengaten in het huis te brengen. 

Borg de aandrijftandwielas in het huis met een nieuwe splitpen (33) . 

(2) Hulptandwielgroep. Plaats de halve maan spie (29) in de spiegleuf van de 

hulptandwielas ,{28) . Plaats het krachtafnemerhuis op een persbank en 

breng de hulptandwielgroep (26) in het huis. Plaats de as in het huis, 

schuif een drukring (24) op de as en druk de as zover door de tandwiel

groep, dat de andere drukring kan worden geplaatst. Druk de as door 

de opening van het achterste lager in het huis, tot de borggaten voor 

de kop-pen in de as en de hulptandwielgroep in elkaars _verlengd,!;! 

liggen. 

Steek de kop-pen (27) door de hulptandwielgroep en de as en borg de 

kop-pen met een nieuwe splitpen (25). Druk achtereenvolgens het 

acMerste- en voorste naaldlager (23) in het huis. 

(3) Uitgaande as. Pers het achterste kogellager (15) op de uitgaande as (19) 

en breng de as naar binnen door de opening van het achterste lager. 

Breng het schuiftandwiel (22) op de as met de schakelvorkgroef naar 

de achterzijde van het huis. Druk de as verder in en plaats het tandwiel 

"hoge" overbrenging (18) op de as, met de schuine vertanding naar de 

voorz ijde van het huis. Plaats achtereenvolgens de r1rukring (17) en de 

borgring (16) op de as. Breng het voorste kogellager (15) aan en druk 

de uitgaande as met de beide kogellagers terug in de lageropeningen 

in het huis. 

Breng de beide lagerdeksels met nieuwe oliekeerringen en pakkingen 

aan tegen het huis en bevestig de deksels ieder met vier tapbouten en 

veerringen . 

(4) Schakelas . Plaats zonodig nieuwe oliekeerringen (6), met de lippen naar 

binnen gekeerd, in het huis. 

Druk de stofhoesklemmen (5) tegen de oliekeerringen en bevestig de 

stofhoezen (4) in de klemmen. Breng de schakelas (14) in het huis en 

zorg dat de oliekeerring bij het insteken van de schakelas niet wordt 

beschadigd. Plaats de schakelvork (9) op het schuiftandwiel (22) en 

druk de schakelas door de schakelvork tot de kogelgroef zichtbaar is 

door de opening va n de veerhouder (11 ) . Plaats de schakelvork zodanig 

op de schakelas, dat de groef voor de borgbout (7) .zichtbaar is door het 

borgboutgat in de sch.:ikelvork. Borg de schakelvork op de schakelas 

met de borgbout en borgciraad. Plaats de vergrendelingskogel (13) en 

de vergrendelingskogelveer (12) in het huis en draai de veerhouder 

vast. Let op dat de kogel in de groef van de schakelas komt. 

Schuif de sluitring (3) op de schakelas en draai de tapbout (1Ó) vast. 

Breng de sluitring (8) in de stofhoes (4) aan en draai de oogbout (1) in. 

(5) Del<sel. Plaats de krachtafnemer met een nieuwe pakking tegen het ver

snellingsbakhuis en bevestig deze met zes tapbouten en veerringen . 

Plaats het deksel met een nieuwe pakking en bevestig het deksel met 

zes tapbouten en veerringen . 
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-- ·') 

REDUCTIEBAK 

Hoofdstuk Vl. ·BESCHRIJVING 

28. Algemeen. 
Voor het verwijderen en aanbrengen van de complete reductiebak, zie de des

betreffende TH9-348. 
De hierna beschreven reductiebak is voor alle DAF-616 voertuigen gelijk, muv 

de YB-616 waar op de achterzijde van de aangedreven as een krachtafnemer is 

aangebracht, welke via een korte tussenas een krachtverdeler voor de bediening 

van de lier of van de hydraulische pomp van de takellnstallatie In werking kan 

stellen, zie ook de TH9-1348/3. 

a. Constructie en werking (afb. 49). 

De reductlebak (afb. 48) is achter de versnellingsbak tussen de langsliggers 

aangebracht. De ophangsteun aan de voorkant is met vier tapeinden en 

moeren aan de bak bevestigd. De achterzijde van de bak hangt in een nylon 

lager, dat bevestigd is op het lagerdeksel van de hulpas. 

Dé reductiebak heeft twee overbrengingen nl "hoog" en "laag" en Is voor

zien van een ontkoppelmechanisme (verschuifbare klauwkoppeling), waar

mede de voorwielaandrijving in- en uit te schakelen is. 

De vergrendeling van het schakelmechanisme " hoog" en "laag" Is van een 

verklikker voorzien voor de juiste schakelstand. Bij onvolledige tandwiel

ingrijping gaat een rood lampje op het instrumentenpaneel branden. 

Het aandrijftandwiel op de hoofdas (A), het gedreven tandwiel op ·de hul pas 

(B) en het gedreven tandwiel op de aangedreven as (Cl zijn voorzien van 

visgraatvertanding. 
Het schuiftandwiel op de hoofdas en het tandwiel voor de lage overbreng ing 

op de hulpas zijn voorzif'n van een rechte vertandiny . 
De hoofdas, de aangedreven as en de koppel as voorwielaandrijving zij n op 

conische rollagers gelagerd, welke mbv vulringen zijn afgesteld ; de hulpas 

is op kogellagers gelagerd. 
Ue aandrijftandwielen voor de snelheidsmeter met ki lometerteller zijn op

gesloten in een huis aan de voorzijde van de hulpas. De sn'lering van deze 

tandwielen vindt plaats vanuit de reductiebak. 

b. Gegevens. 

Fabrikaat 

Type 

Olie-inhoud 

Timken - Wisconsin 

T-77-3-144 

2.20 liter 

Overbrengingsverhoudingen: 

"hoge" overbrenging 

" lage" overbrenging 

Aantal tanden : 

schulftandwiel . hoofdas 

aandrijftandwlel hoofdas 

tandwiel hulpas (lage overbrenging) 

gedreven tandwiel hulpas 

tandwiel aangedreven as 

Tandspeli~g: 

schuine vertanding 

rechte vert!lndlng 

Spelingen : 

speling schakelvork in schuiftandwiel 

hoofdas 

speling schakelvork in schakelmof 

voorwielaandrijving 

speling schakelmof op koppelas 

eindspeling hoofdas en aangedreven as : 

Aanhaalspanningen (momenten) 

bouten en moeren reductiebak : 

ontkoppelingsmechanisme op 

reduct iebakhuis 

voorste lagerdeksel hoofdas op 

reductiebakhuis 

achterste lagerdeksel hoofdas op 

reductiebakhuis 

achterste lagerdeksel aangedreven as 

op reductiebakhuis 

achterdeksel op reductiebakhuis 

lagerdeksel hulpas op reductiebakhuis 

aandrijfflenzen op assen 

1.00: 1 

2.55 : 1 

18 tanden 

32 tanden 

46 tanden 

32 tanden 

32 tanden 

") 

TH9 -1341/2 
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.005 - .008" (0.13 - 0.20 mm) 

.005 - .010" (0.13 - 0.25 mm) 

.012 - .01T (0.30 - 0.43 mm) 

.009 - .012" (0.23 - 0.30 mm) 

.003 - .004" (0.08 - 0.10 mm) 

.003 - .005" (0.08 - 0.13 mm) 

2.76 - 3.45 mkg (20 - 25 ft.lb) 

2.76 - 3.45 mkg (20 - 25 ft.lb) 

2.76 - 3.45 mkg (20 - 25 ft.lb) 

2.76 - 3.45 mkg (20 - 25 ft.lb) 

2.76 - 3.45 mkg (20 - 25 ft.lb) 

2.76 - 3.45 mkg (20 - 25 ft.lb) 

110 - 152 mkg (800 - 1100"ft.lb) 
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Hoofdstuk VII. DEMONTEREN 

%7. Aandrijfflenzen. 

Verwijder de vul- en aftapstoppen en tap de olie af. Verwijder de splitpen uit de 

krnonmoer van de aandrijfflens op de hoofdas. Blokkeer de aandrijfflens met het 

hulpgereedschap (LVIII), draai de kroonmoer los met een 2' /," . dopsleutel. 

Schuif de aandrijfflens met stofring van .de hoofdas. Verwijder achtereenvolgens 

en op dezelfde wijze de aandrijfflenzen van de koppelas en de aangedreven as. 

28. Ophangsteun. 

Verwijder de vier moeren en veerringen waarmede de voorste ophangsteun aan 

de reductiebak is bevestigd en neem de ophangsteun af. 

Verwijder de vier tapeinden. 

29. Schakeldeksel, schakelhuis, achterdeksel en lagerdeksels. 

V!!rwijder de vier tapbouten en veerringen van het schakeldeksel. Verwijder de 

steun voor de microschakelaar, neem het deksel af met de twee pakkingen en de 

oliekeerplaat. Verwijder de vergrendelingskogel, de veer en de stift, (3), (5) en (4) 

(afb. 50) . Verwijder de splitpen en draai de kroonmoer en C: e klembout van de 

schakelvork los (afb. 51 ). Draai de schakelas uit de schakelvork (afb. 52). 

Verwijder voorzichtig de schakelas (2) (afb . 53) en neem de schakelvork (7) 

(afb. 53) uit het huis. Verw,J dPr indien nod,q :ie oliekeerr ing (1) (afb . 53) van de 

schakelas. 

a. Schakelhuis voorwielaandrijvin9 en koppelas. 

Verwijder de zes moeren en veem ngen van het schakel hu is v,w cle voorwiel 

aandr i jving en neen, het complete htllS ai . VerwtJ r! <' t cl E' zes moeren en veer

ringen. en verwtJd er het lagerdeks,,1 met de koppelas, (4) en (3) (afb. 54) . 

Pers de koppelas (10) (a fb . 55) ,111 de conische rollagers en verwijder de 

oliekeerring (4) (afb. 55) , de beide binnenloopringen (6) en (8) en de afstands

ring (7) uit het lagerdeksel. 

Verwijder de buitenloopringen (5) en (9) (afb. 55) uit het lagerdeksel. Ver

wijder de borgdraad, de bout met veerring (4) (afb. 56), de veer (3) (afb. 56) 

en de vergrendelingskogel (2) (afb. 56) van de vergrendeling . 

Verwijder de vulstop van het schakelhuis en draai de borgbout uit de schakel 

vork (afb. 57). Verwijder de gaffelpen, de tap bout en schakelhefboom, (4), (1) 

en (2) (afb. 58) van het schakelhuis. Trek de schakelas (9) (afb. 58) uit het 

huis en neem de schakelmof en de schakelvork uit. 

b. Voorste lagerdeksel hoofdas (afb. 59). 

Verwijder de zes moeren en veerringen van het voorste lagerdeksel van de 

hoofdas; verwijder het deksel mbv twee '/," drukbouten. Neem de vulringen 

van het lagerdeksel en vernietig de pakking . Verwijder de oliekeerring . 

Verwijder de buitenloopring van het voorste conische rollager uit het deksel 

met het hulpgereedschap (LXIX). 

c. Achterste lagerdeksel hoofdas (afb. 60). 

Verwijder de zes moeren en veerringen, neem het achterste lagerdeksel van 

de hoofdas, verwijder de vulringen en vernietig de pakking. 

d. Voorste lagerdeksel hulpas (afb. 59). 

Verwijder de zes moeren en veerringen, neem het voorste lagerdeksel met de 

overbrenging van de kilometerteller-aandrijving van de reductiebak. Vernietig 

de pakking. 

e. Achterste lagerdeksel hulpas met ophangsteun (afb. 60). 

Verwijder de zes tapbouten en veerringen van het achterste lagerdeksel van 

de hulpas. Verwijder het deksel en vernietig de pakking . 

f. Achterste lagerdeksel -ngedreven as (afb. 60). 

Verwijder de zes moeren en veerringen van het achterste lagerdeksel en druk 

mbv twee'/," bouten het lagerdeksel uit het huis. Neem de vulringen van het 

lagerdeksel en verwijder de oliekeerring . Verwijder de buitenloopring van het 

conische rollager met het hulpgereedschap (LXIX) . 

g. Achterdeksel (afbn. 61 en 62). 

Verwijder de een en tw intig moeren en veerring f'n, twee tapbouten P.n veer

ringen en vier paspenn P.n ut! het ac: htPrd eksel VPrw,jder het deksel voor

zichtig mbv twee koP. voeten (afb. 62). Verwijder de buitenloopring van het 

hoofdaslager u,t iwt rlekse l met het hulpgereertschap (LXIX) . Vernietig de 

pakking . 

Opmerking : Laat het deksel niet kantelen of vallen ivm niet meer te herstellen 

afwijkingen. 

30. Tandwielen en assen. 

a. Hoofdas (afb. 65). 

Neem de hoofdas uit de reductiebak (afb. 64). Praats de as onder een pers, 

druk de voorste binnenloopring (6) af en verwijder het schuiftandwiel (8) en 

het aandrijftandwiel (9). Pers achtereenvolgens de binnenloopring (14), de 

afstandsring (13), het kogellager (12) , de afstandsririg (11) en het kogellager 

(10) van de as. 

Verwijder nu alsvolgt de aangedreven as en de hulpas. Tik met een zacht 

metalen hamer beurtelings aan de voorkant tegen de hulpas en de aan

gedreven as, tot de lagers van beide assen vrij komen uit het reductiebakhuis; 

neem de beide assen uit (afb . 66) . Verwijder de Quitenlooprinp van de aan

gedreven as uit hel reduct iebakhuis mei het hulpgereedsr.hap (1 XIX ) 
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b. Hulpaa (afb. 67). 

Verwijder de borgdraad en de twee tapbouten (1) aan de voorzijde van de 

hulpas (9). Verwijder achtereenvolgens de borgplaat (2), het schroefwiel van 

de kilometerteller (4), de halve maan spie (3) en de afstandsring (5) . 

Pers achtereenvolgens het voorste kogellager (6), de af!ltandsring (7) en het 

tandwiel "lage" overbrenging (8) van de as. Verwijder de borgdraad en twee 

tapbouten (15) aan de achterzijde van de hulpas en neem de borgplaat (14) af. 

Pers achtereenvolgens het achterste kogellager (13), de afstandsring (12)~ 

het gedreven tandwiel (11) en de afstandsbus (10) van de as. 

c. Aangedreven as (afb. 68). 

Pers de achterste blnnenloopring (8) en het gedreven tandwiel (7) van de 

aangedreven as (6). Draai de as om. Verwijder met een inbussleutel de borg

bout (2) van de klauwkoppeling (1) en pers de klauwkoppeling en binnen

loopring (4) van deas. Verwijder het bronzeri lager (5) uit devoorkantvan deas. 
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Hoofdstuk VIII. REINIGEN, INSPECTEREN EN REPAREREN 

31. Reinigen. 

Lagers, assen, tandwielen en vulringen moeten na het demonteren zorgvuldig 

worden gereinigd. De bak, het deksel en de lagerdeksels moeten in- en uitwendig 

goed wórden gel'einigd en van pakkingresten worden ontdaan . 

• Hpud alle delen per as_en in de juiste volgorde bijeen. 

Olie na het"reinigen en inspecteren alle delen licht in P.n leg deze op een stofvrije 

plaats neer. 

32. Inspecteren en repareren. 

a. Algemeen. 

Controleer de bak, de deksels en het schakelhuis zeer zorgvuldig op be

schadigingen en haarscheurtjes. Inspecteer boutgaten en tapeindbevesti

gingen. Vervang de oliekeerringen in de lagerdeksels waarop de naven van 

de ·aandrijfflenzen moeten afdichten. Vervang eveneens de oliekeerringen 

bij de schakelassen. 

Vervang alle veerringen, splitpennen, enz .. 

b. Schakelmechanisme. 

Controleer de schakelassen van de "hoge" en "lage" overbrenging en van 

de voorwielaandrijving. Inspecteer de schakelvorken op abnormale slijtage 

of beschadiging; vervang verbogen of abnormaal gesleten schakelvorken. 

Controleer de juiste spanning van de veren van de vergrendelingskogels. 

De vrije lengte van de veer voor de "hoge" en "lage" overbrenging moet 

50.80 mm (2") zijn. 

BiJ indrukken tot 25.40 mm (1 ") moet de spanning 22.20-27.20 kg (50-60 lb) 

bedragen. 

De vrije lengte van de veer voor de voorwielaandrijving moet 50.80 mm (2") 

zr]n . Bij indrukken tot 25.40 mm (1'") moet de spanning 18-22.20 kg (40-50 lb) 

bedr:!gen . 

c. _ Hoofdas. 

Controle"r de as op beschadiging en /of haarscheurtjes. 

Inspecteer of het schuiftandwiel zonder hë;1peren en/of overmatige speling 

over de groeven van de as sch.uift. Controleer de binnenvertanding en de 

ligplaats van de beide kogellagers in het aandrijftandwiel. Controleer het 

draadeinde aan dè voorzijde van de as voor de bevestiging van de aandrijf

flens . 

d. Hulpas. 

Controleer de as op beschadiging en/of haarscheurtjes. Controleer of de 

beide kogellagers voldoende op de as klemmen. Inspecteer het wormwiel van 

de kilomete.rteller-aandrijving. 

e. Aangedreven as. 

Controleer de as op beschadiging en/of haarscheurtjes. Controleer het 

draadeinde aan de achterzijde van de gedreven as voor de bevestiging van de 

aandrijfflens. Controleer het bronzen lager aan de voorzijde van de as. 

Inspecteer de klauw van de koppeling voor de voorwielaandrijving. 

f. Koppelas. 

Controleer de as op beschadiging en/of haarscheurtjes. Controleer de lig

plaats van de koppelas in de aangedreven as. Inspecteer of de schakelmof 

van de koppeling voorwielaandrijving zonder overmatige speling gemakkelijk 

over· de as schuift. Controleer het draadeinde aan de voorzijde van de as 

voor de bevestiging van de aandrijfflens voor de voorwielaandrijving. 

g. Bedieningsassen en -stangen (afbn . 69 en 70). 

lnspec eer de speling v<1n de nylon lagerbussen tov de assen; vervang 

zonodig de lagerbussen en/of de assen . Controleer of de assen en de 

verbindingsstangen recht zijn; richt wnodig. 

Contröleer de gaten in de gaffels en de speling van de gaffelpennen in de 

nylon bussen van de hefbomen; vervang zonodig de bussen en/of de pennen. 
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Hoofdstuk IX. MONTEREN 

33. Algemeen. 

Om van een goede werking van de reductiebak verzekerd te zijn, moet bij het 

monteren de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. 

Reinheid is van zeer veel belang, zelfs de kleinste hoeveelheid stof en vuil hebben 

een schurende werking. Zorg daarom, dat alle delen goed schoon zijn en blijven. 

Bestrijk alle lagers, assen en tandwielen v66r het monteren met motorolie, om bij 

het in bedrijf stellen van de reductiebak van een goede smering verzekerd te zijn. 

Gebruik steeds nieuwe pakkingen. Controleer of alie afdichtingsranden van keer

ringen buigzaam en niet gesleten zijn. 

Zorg in het bijzonder dat borgdraden, borgbouten en splitpennen als voor

geschreven worden aangebracht. 

34. Tandwielen en assen. 

a. Hoofdas (afb. 65). 

Pers de binnenloopring (6) op de hoofdas (7). Breng het schuiftandwiel (8) 

aan, met de ligplaats voor de schakelvork naar de voorzijde van de as gericht. 

Per5 het kogellager (10) op de as tegen de borst van de as. Pla11ts de afstands

ring (11) en pers het tweede kogellager (12) op de as, zodat afstandsring en 

kogellilger aangesloten zijn . 

Breng het aandrtjfta~dwie! (9) aan op de kogellager,; (10) en (12), p!aats de 

afs td ndsring (13) en pers de binnenloopring (14) op de as. 

b. Hulpas (afb. 67). 

Pers het tandwiel "lage" overbrePg ing (8) op de hulpas (9). Plaats de af

standsring (7) en pers het kogellager (6) op de as tegen de afstandsring . 

Plaats de afstandsring (5) en de halve maan spie (3), pers vervolgens het 

schroefwiel (4) van de kilometerteller-aandrijving op de as en bevestig de 

borgplaat (2) mbv twee tapbouten (1). Borg de beide tapbouten met borg

draad. Plaats de afstandsbus (10), pers het gedreven tandwiel (11) op, 

plaats de afstandsring (12) en pers het kogellager (13) op de as. Bevestig de 

borgplaat (14) met twee tapbouten (15) en borg de beide tapbouten met 

borgdraad. 

c. Aangedreven as (afb. 68). 

Pers het gedreven tandwiel (7) op de as (6) en vervolgens de binnenloopring 

(8) . Draai de as om en pers de binnenloopring met rollen (4) ,op. 

Schuif de klauwkoppeling (1) op de as en borg deze met de borgbout (2). 

d. Koppelas (afbn. 55 en 58). 

Pers achtereenvolgens de achterste binnenloopring (8), de afstandsring (7) 

en rl~ vöorste bi,rnenloopring (6) op de as (10). 

Pers de buitenloopring (9) in het lagerdeksel (4) (afb. 54). Plaats dè as in het 

lagerdeksel en pers vervolgens de buitenloopring (5) in het deksel. 

Breng een nieuwe oliekeerring (4) aan. Plaats een nieuwe oliekeerring voor 

de schakelas in het schakelhuis. Breng de schakelvork en de schakelmof (11) 

in het ·huis. Schuif de schakelas (9) (afb. 58) zover door de opening in het 

schakelhuis en in de schakèlvork, tot de ligplaats voor de borgbout in de 

scliakelas zichtbaar is door het draadgat van de schakelvork. Breng de 

borgbout (10) aan, draai deze goed vast en borg de bout met een centèrpunt ; 
plaats de vulstop. 

Plaats achtereenvolgens de vergrendelingskogel (8), de veer (7), de veerring 
(6) en de tap bout (5). 

Bevestig de schakelhefboom (2) met de tapbout (1) op het schakelhuis en 

borg de tapbout en de vulstop met borgdraad. Bevestig de schakelhefboom 

dmv de gaffelpen (4) aan de schakelas; borg de gaffelpen met een splitpen. 

Plaats het lagerdeksel met koppelas in het schakelhuis. Zet het lagerdeksel 

op het huis met een nieuwe pakking en bevestig het met zes moeren en 

veerringen. 

e. Aanbrengen hoofdas, hulpas en aangedreven as. 

Breng de buitenloopring van de ilangedreven as aan in de reductiebak . 

Plaats de complete aangedreven as in de reduct icbak. Breng daarna voor

zichtig de hulpas in de bak ; draag zorg dat de visgraatvertanding van het 

gedreven tandw ,ei van de hulpas en het gedreven tandwiel van de aan

gedreven as ,n elkaar grijpen en niet worden beschadigd. Ondersteun beide 

assen en tik met een zacht metalen hamer de beide assen beurtelings in de 

ligplaatsen van de lagers, tot het voorste lager van de hulpas op zijn plaats is. 

Breng danrna voorz;chtig de complete hoofdas in de reduct iebak. Draag 

zorg dat het gedreven tandwiel van de hulpas en het aandrijltandwiel van de 

hoofdas niet worden beschadigd. 

35. Achterdeksel, lagerdeksels, schakelhuis; schakelmechanisme, 

ophangsteun en aandrijfflenzen. 

a. Achterdeksel. 

Breng de buitenloopring van het achterste hoofdaslager aan in het deksel. 

Breng een nieuwe pakking aan op de reductiebak. Plaats het deksel in de juiste 

stand en tik met een zacht metalen hamer het deksel op het achterste kogel

lager van de hulpas. Bre-ng voorzichtig de lagers van de hoofdas en aan

gedreven as op hun plaats in de reductiebak en het achterdeksel. Plaats de 

vier tapse paspennen, om het achterdeksel op de juiste plaats tegen de 

reductiebak te bevestigen . Plaats de twee tapbouten, de een en twintig 

bouten en moeren (waaronder de veerringen moeten 1ijn aangebracht) voor 
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de bevestiging van het achterdeksel aan de reductiebak. Draai deze vast met 

een aanhaalspanning (moment) van 2.76 " 3.45 mkg (20 - 25 ft.lb) . 

b. Achterste lagerdeksel hoofdas. 

Plaats een nieuwe pakking en de stalen vulringen over de tapeinden van het 

achterste lagerdeksel; let op dat de oliekanalen van het lagerdeksel , pakking 

en vulrmgen met elkaar corresponderen. Breng het lagerdeksel aan, plaats 

de zes moeren en veerringen en zet het geheel vast met een aanhaalspanning 

(moment) van 2.76- 3.45 mkg (20- 25 ft.lb} . 

c. Voorste lagerdeksel hoofdas. 

Breng een nieuwe oliekeerring, alsmede de buitenloopring aan in het lager

deksel. Plaats een nieuwe pakking en de stalen vulringen over de tapeinden 

voor het lagerdeksel; let op de oliekanalen. 

Breng het lagerdeksel aan met de zes moeren en veerringen en draai de 

moeren vast met een aanhaalspanning (moment) van 2.76 - 3.45 mkg (20 - 25 

ft.lb). 

Co~troleer vervolgens de eindspeling van de hoofdas. Wanneer enige speling 

voelbaar is, verwijder dan - zonder dat de hoofdlagers voorspanning 

krijgen - een juiste hoeveelheid vulringen van achter het lagerdeksel. 

Wanneer er géén eindspeling is, plaats dan - indien nodig - zoveel vul

ringen achter het lagerdeksel, dat noch voorspanning noch eindspeling 

aanwezig is. Verplaats de hulpas in zijn geheel , door met een zacht metalen 

hamer tegen het uiteinde van de as te tikken , tot de maximum speling tussen 

het aandrijftandwiel van de hoofdas en het gedreven tandwiel van de hulpas 

is verkregen. 

Opmerking : Maak een aantekening van deze spt?ling. 

Verwijder het achterste lagerdeksel van de hoofdas, verwijder de vulringen 

en de pakking en houd dit geheel bij elkaar. Verwijder het voorste lager

deksel van de hoofdas, verwijder de vulringen en de pakking en houd dit 

geheel bij elkaar. 

d. Achterste lagerdeksel aangedreven as. 

Plaats een nieuwe pakking en vulringen over de tapeinden van het achterste 

1agerdeksel van de aangedreven as . Plaats het lagerdeksel, met de buiten

loopring en een nieuwe oliekeerring, over de tapeinden en zet het · geheel 

vast met de zes moeren en vetJrringen en een aanhaalspanning (moment) 

van 2.76 - 3.45 mkg (20- 25 ft.1-b) . 

e. Schakelhuis. 

Plaats een nieuwe pakking en de vul ringen over de tapeinden van het voorste 

lagerdeksel van de aangedreven as ; let hierbij op dat de -oliekanalen van de 

vulringen en de pakking met elkaar corresponderen. Plaats het schakelhuis 

en 1et het geheel vast met zes moeren en veerringen en een aanhaalspanning 

(moment) van 2. 76 - 3.45 mkg (20 - 25 ft.lb) . 

Controleer vervolgens de aangedreven as op eindspeling . Wanneer enige 

speling voelbaar is, verwijder dan - zonder dat de lagers voorspanning 

krijgen - een juiste hoeveelheid vulringen vanachter het achterste lager

deksel. Wanneer er géén eindspeling is, plaats dan - indien nodig - zoveel 

vulringen onder het achterste lagerdeksel, dat noch voorspann ing noch 

eindspeling aanwezig is. Verplaats de hulpas in zijn geheel, door met een 

zacht metalen hamer tegen het uiteinde van de as te tikken, tot de maximum 

speling tussen het gedreven tandwiel van de aangedreven as en het gedreven 

tandwiel van de hulpas is verkregen . 

Opmerking : Maak een aantekening van deze speling. 

f. Voorste- en a~hterste lagerdeksel hulpas. 

Breng het voorste- en achterste lagerdeksel (met ophangsteun} van de hul pas 

met een nieuwe pakking aan met tapbouten en ve?rringen. Plaats het voorste

en achterste lagerdeksel van de hoofdas, met de reeds vastgestelde juiste 

hoeveelheid vulringen en pakkingen en zet deze goed vast. Trek alle bouten 

en moeren na met een aanhaalspanning (moment) van 2.76 - 3.45 mkg 

(20- 25 ft.lb). 

Wanneer nu de speling tussen het gedreven tandwiel van de hulpas, aan

drijftandwiel van de hoofdas en gedreven tandwiel van de aangedreven as 

minder is dan de genoteerde spel ing, welke verkregen is door het tweemaal 

verplaatsen v1n de hulpas (zie punt 35c + e), dan wordt de ju iste speling 

verkregen door de hoofdas in de reductiebak te verplaatsen. Om de hoofdas 

naar achteren te verplaatsen, moet een vulring van achter het voorste lager

deksel van de hoofdas worden verwijderd en achter het achterste lagerdeksel 

van de hoofdas worden geplaatst. Om de hoofdas naar voren te brengen, 

moet dan de vulring omgekeerd verplaatst worden als boven beschreven. 

Nadat de hoofdas op de juiste plaats is gebracht, moet nog een vulring van 

.0015" (0.0375 mm) dikte worden aangebracht onder het voorste- en achterste 

lagerdeksel van de·hoofdas, achterste lagerdeksel ·aangedreven as en onder 

het schakelhuis. Hierdoor wordt de vereiste eindspeling van .003 - .005" 

(0.08 - 0.13 mm) van de hoofdas en de aangedreven as verkregen . 

g. Schakelmechanisme (afb. 53). 

Plaats de schakelvork (7) door de dekselopening van de reductiebak in de uit

sparing van het schuiftandwiel. Breng een nieuwe oliekeerring (1) aan en 

schuif voorzichtig de schakelas (2), met het draadeinde naar ac_hteren ge

richt, in de bak._ Draai de schakelas in de schakelvork. Draai de kroon moer (8} 

een paar slagen aan .. 

Plaats achtereenvolgens de vergrendelingskogel (5), de stift (4) en de veer (3). 

Schakel de "lage" overbrenging in en draai nu de schakelas zover in- of uit 

de schakelvork, tot de tandwielen van de "lage" overbrenging over de volle 

breedte van de tanden in elkaar grijpen en de vergrendelingskogel in de 

ligplaats van de schakelas ligt. Draai nu de borgbout en de kroon moer goed 

vast en breng de splitpen aan. 
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Plaats het schakeldeksel en de oliespatplaat - met aan beide kanten een 

pakking -; plaats de steun voor de microschakelaar en zet het geheel vast 

met viertapbouten en veerringen. 

i. Aandrijfflenzen. 

h. Ophangsteun. 

Plaats de vier tapeinden van de voorste ophangsteun, breng de ophangsteun 

aan en zet deze vast met vier moeren en veerringen. 

Plaats de aandrijfflenzen met stofringen op de hoofdas, de koppelas en de 

aangedreven as. Zet de moeren vast met een 2' /." dopsleutel (aanhaal

spanning) (moment) 110 - 152 mkg (800 - 1100 ft.lb) en mbv het hulpgereed

schap (LVIII). Borg de drie kroonmoeren met nieuwe splitpennen. 
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Beschrijving 

36. Algemeen. 

a. Plaatsing en uitvoering 

b. Gegevens 

Revideren 

'n. Algemeen. 

38. Demonteren. 

a. Schuifkoppeling 

b. Kruiskoppeling 

TUSSENASSEN 

39. Reinigen, Inspecteren en repareren. 

a. Algemeen 

b. Schuifkoppeling 

c. Gaffels 

d. Kruisstukken en naaldlagers 

e. Pakkingringen e.n pakkinghouders 

f. Aandrijfflenzen 

40. Mont,..en. 

a. Kruiskoppeling 

b. Schuifkoppeling 
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Hoofdstuk X. BESCHRIJVING 

3&. Algemee11. 

a. Plaatsing en uitvoering. 

All.e DAF-616 voertuigen het ben voor de aandrijving vier tussenassen: één 

_ tussenas tussen de versnellingsbak en de reductiebak, één tussen_as van de 

reductlebak naar de voorbrug, één tussenas naar de voorste achterbrug en 

één tussenas tussen de voorste- en de achterste achterbrug . 
Elke tussenas is voorzien van twee kruiskoppelingen en een schuifkoppeling. 

De kruiskoppelingen van de liertussenas van de Y A-616 zijn voorzien van 

stalen kruisstuklagers ; overigens zijn alle kruiskoppelingen (Incl. áfstands

bediening versnelllngsbak) voorzien van naaldlagers. 

Voor verschillen in uitvoering, zie de desbetreffende TH9-348. 

b. Gegevens. 

Fabrikaat 

Lengte (ingeschoven) tussen de flenzen: 

reductiebak/voorbrug 

reductiebak/voorste achterbrug 

voorste achterbrug/achterste achterbrug 

versnellingsbak /reductiebak 

TH9 -1348/2 
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Hardy Spicer en Spicer 

535 / 8" (1362 mm) 

3213
/ 3." (823 mm) 

333
/, ; (843 mm) 

9'/ ." (241 mm) 
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37. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de tussenassen, zie de desbetreffende 

TH9-348. 

38. Demonteren. 

a: Schuifkoppeling (afb. 72). 

Schroef de schroefdop (1) los. Let op de merktekens (10) op aslichaam en 

schuifstuk; zijn deze niet zichtbaar, merk dan de beide delen zodat deze bij 

het monteren weer in de oorspronkelijke stand komen. Neem beide asdelen 

van elkaar en verwijder de schroefdop, de sluitring(en) en de pakkingring van 

de as, (8), (9) en (10) (afb. 71). 

b. Kruîskoppeling (afb. 72). 

Buig de borg lipjes van de b9rgplaa, , , ; "' "teen schroevedraaier recht, draai 

de tapbouteri (6) a.fn elke kant uit de gaffels en neem de borgplaten .af. 

Gebruik een zacht metalen drijver, waarvan de diameter ± 0.50 mm kleiner is 

dan de buitendiam·eter var. het naaldlager en tik het onderste lager uit _de 

gaffel . 

D raai de gaffel om en drijf het bovenste lager uit de gaffel door op het kruis

stuk te slaan. 

Voorkom het verlies van naalden. Verwijder op deze manier alle naaldlagers . 

Neem de gaffels en het kruisstuk uiteen. Verwijqer de smeernippels en de 

sluitstoppen. 

39. Reinigen, inspecteren en repareren. 

a. Algemeen . 

Rein ig alle delen met kerosine, droog ze met perslu cht en blaas de smeer

k,rna len door. 

b. Schuifkoppeling . 

Geringe beschadigingen van de groeven kunnen met ee n schuursteentje 

worden ~ijgew_erkt. Schuif de schuifkoppelingen in elkaar en controleer de 

dwarsgroefspeling; vervang zonodig de tussen~s met sc huifkoppeling . 

c. Gaffels. 

Control-eer de gaffeloren op verbuig ing of verdraaiing . Controleer de bori ngen 

voor de naaldlagers op beschadiging en slijtage; vervang zonod ig de be

schadigde delen . 

REVIDEREN 

d . Kruisstukken e·n nàaldlagers. 

Indien de kruisstuktappen zijn beschadigd, indrukken van de lagernaalden 
vertonen, zijn gekrast en/of speling in de lagers vertonen, moet het kruisstuk 

compleet met lagers worden vervan'!en; evenzo als de naalden beschadigd 

of verroest zijn. 

~- Pakkingringen en pakkinghouders. 

Vervang de pakkingringen en de pakkinghouders als deze te dun geworden 

of beschadigd zijn. 

f. Aandrijfflenzen. 

Controleer of de boutgaten in de aandrijfflenzen niet zijn uitgeslagen. Con

troleer de bouten op inslaan en beschadigde schroefdraad; vervang zonodig. 

40. Monteren. 

a. Kruiskoppeling (afb. 71). 

Schuif de kurkpakkinghouders (13) met de kurkpakkingen (14) over de tappen 

van het kruisstuk. Haak de gaffels en het kruisstuk in elkaar en druk de gevulde 

naaldlagers (15) in de gaffeloren. Draag zorg, dat de uitsparingen in de naald

lagerkappen corresponderen met de inkepingen van de deksels (16). Breng de 

deksels aan met nieuwe borgplaatjes (17), zet het geheel goed vast met de 

tapbouten (18) en buig de borglippen om. 

Breng de smeernippels (19) en de sluitstoppen (6) aan . 

Wanneer de gemonteerde kruiskoppeling niet gem11kkelijk draait, klop dan 

zacht op de buitenzijd e ,an de q;iftels. De druk van de lagers op de tappen 

zal dan worden opgeheven. Enige wrijv ing zal altijd aanwezig zijn tussen de 

pakkingringen en de drukvlnkken . 

b. Schuifkoppeling (afb. 71). 

Schuil achtereenvolgens de schroefdop (8), de sluitring(en) (9) en de pak
kingring (10) over het uitwen dig gegroefde aseinde. Schuif daarna de inge

vette asdelen in elkaar e-n draai de schroefdop met de hand stevig · vast. 

Breng de smeernippel aan. 

Opmerking : Denk aa n de merktekens welke de juiste stand van de beide 

asdelen tov elkaar aangeven . Indien de tussenas juist is gemon

teerd, liggen de beide gaffels aan de uiteinden in één vlak. 

Voor het goed functioneren van de kruiskoppelingen is dit 

noodzakelijk. 

Y-cie
.n

l



t') 0 
TH9 -1348/2 

Blz. 44 
TUSSEN ASSEN 

Plaats de gemonteerde as tussen de centers van een draaibank en controleer 

de as op eventuele slingerafwijkingen. 

In het midden van de as gemeten mag deze afwijking niet meer dan .020" 

(0.51 mm) en aan de aselnden max .005" (0.127 mm) bedragen. 
De omtrekspeling tussen de spiegroeven van de as en het schuifstuk be

draagt max .020" (0.51 mm). 

DEEL 6 

Hoofdstuk XI 

Opmerking: Het revideren van de kruiskoppelingen van de lier en de afstands

bediening is in principe gelijk aan de werkzaamheden van de 

hiervoor beschr!!ven kruiskoppelingen; het enige verschil is, 

dat de liertussenas stalen lagerbussen heeft in plaats van 

naaldlagers. 

( 
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Hoofdstuk XIII 

Hoofdstuk XIV 

,1---------0 . .------------
VOORBRUG 

Beschrijving 

41. Algemeen. 

a. Constructie en werking 

b. Gegevens Hoofdstuk XV 

Demonteren 

42. Algemeen. 

a. Fuséehuis 

b. Differentieel met differentieeldrager 

c. Spoorstangeinden 

d. Aandrijfas 

Hoofdstuk XVI 

Reinigen, inspecteren en repareren 

43. Algemeen. 

a. Voorbrughuis 

b. Fuséehuis 

c. Asstomp 

d. Spoorstang met spoorstangeinden 

e. Aandrijfas 

Monteren 

44. Algemeen. 

a. Voorbrughuis 

b. Fuséehuis 

c. Aandrijfas 

d. Asstomp 

e. Spoorstang met spoorstangeinden 

Controleren en afstellen 

45. Controleren van het voorbrughuis. 

4'. Voorwieluitlijning. 

a. Algemeen 

b. Afstellen 
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41. Algttmeen. 

Voor het gedeeltelijk demonteren en monteren, alsmede voor het verwijderen _en 

aanb, engen van de complete voorbrug , zie de desbetreffende TH9-348. 

Zie verder voor ophanging, veren en schokbrekers, Deel 9. 

a. Constructie en werking (afbn. 74 en 75). 

De voorbrug is met U-vormige veerstroppen aan de beide voorveren beves

tigd, waarb ij tussen de veer en de askoker een veerzitting is gelegd. 

Deze aan de bovenzijde vlakke veerzitt ing is voorzien van een paspeng.at, 

waarmede de veerzitting op de juiste plaats kan worden aangebracht. 

Onder tegen de askoker is een veerstropklemplaat aangebracht, welke 

tevens dient voor steun en bevestiging van de schokbreker. 

Het voorbrughuis , bestaande uit different ieelhuis, askokers en fuséedragers 

is van het banjo-type en uit één stuk vervaardigd. 

Het differentieelhuis - waarin het differentieel is opgenomen - is uit het 

midden van de askokers geplaatst. 

Op de uiteinden van de askokers zijn komvormige fuséedragers aangebracht 

(gestomplastl , waarop de fuséepennen zijn vastgelast. Op de askokers zijn 

paspennen aangebracht voor de veerzittingen, terwijl in de rechter askoker, 

naast het differentieel, een ontluchter is geplaatst. 

In de komvormige fuséedragers zijn aan de vóór- en achterzijde stoppen 

aangebracht voor het controleren en eventueel bijvullen van vet voor de 

homokinetische koppelingen. 

Het fuséehuis draait - dmv fuséelagerkappen met bronz en lagerbussen - om 

de fuséepennen op de fuséedragers . 

Op het rechter fuséehuis zijn onder en boven op de fuséelagerkappen dek

platen aang ebracht, terwijl op het linker fuséehuis ipv de bovenste dekplaat 

de fuséearm met tapeindeli , moernn en paspennen is bevest igd . Op de· h.:Gée

huizen en om de fuséedragers zijn stofhoezen met stofhoesbeschermers 

aangebracht. 

De asstomp is met de rema'nkerplaat en de oliekeerplaat met een flens dmv 

tapeinden op het fuséehuis bevestigd. 

In de asstomp is een bronzen lagerbus geperst, waarin de korte steekas van 

de aandrij fas is gelagerd. 

De wielnaaf is met conische rollagers op de asstomp gelagerd . Op het 

schroefdraadelnde zijn een wiellagerstelmoer, een borgr ing en een wfe itager

borgmoer aangebracht voor de juiste afstelling van de wiellagers. De aandrijf- _ 

as is van het vrijdragende type. 

:n de flens van de w~lnaaf is een groef aangebracht waarlangs eventuele 

lekolie naar buiten kan afvloeien. 

De aandrijfas bestaat uit een lange- en korte steekas, waarvan de verbinding 

wo rdt gevormd door een homokineti sche " Bendi x" koppeling . 

Zowel de lange- als de korte steekas is aan de koppelingszijde voorzien van 

een half kogelhuis , met daartussen een centrale kogel, een centrale kogelpen, 

vier verbindingskogels en een blokkeerpen . 

Op de uiteinden van de aandrijfassen zijn spiegroeven. De spiegroeven van 

de korte steekas grijpen in de overeenkomstige spiegroeven van de aandrijf

flens van de wielnaaf, terwijl de spiegroeven van de lange steekas ingrijpen in 

de spiegroeven in het planeetwiel van het differentieel. . 

Het complete différentieel is met een bovenliggende hypoidale pignon 

gemonteerd in de differentieeldrager op het voorbrughuis: 

Via de tussenas wordt de door de motor geleverde drijfkracht overgebracht 

op de hypoidale pignon, welke in constante aangrijping is met het daarbij 

behorende hypoidale kroonwiel. 

De motordrijfkracht wordt verder, via een helicoidale pignon met kroonwiel 

op het satellietenhuis en via het satellietenkruis, satellieten en planeetwielen, 

aandrijfassen~n aandrijfflenzen, op de wielen overgebracht. 

Het complete satellietenhuis wordt door twee conische rollagers in de 

differentieeldrager gedragen; de afstelling (lagervoorspanning) geschiedt 

door twee stelmoeren . 

De spoorstang i s met spoorstangeinden aan de beide spoorstangarmen 

bevestigd. Deze spoorstangarmen vormen één geheel met het fuséehuis : 

De spoorstangeinden zijn op de spoorstang geschroefd en dmv twee klem

bouten aan elk einde van de spoorstang geborgd. 

Een wijziging van de lengte van de spoorstang wordt verkregen door de 

klembouten los te draaien, waarna de spoorstang - dmv de linkse en rechtse 

schroefdraad - in - of uit kan worden gedraaid . 

Het toespoor (toe-in) moet zodan ig worden afgesteld, dat de wieler- aan de 

voorzijde 3.18 ± 1.59 mm (1 /8 ± 1/16") dichter bij elkaar staan dan aan de

achterzijde. 

b. Gegevens. 

Fabrikaat 

Type 

Constructie 

Overbrenging 

Timken 

banjo FM 240 - HX 1 

geperste staalplaat met 

aangelaste smeedstalen 

fuséedragers 

bovenliggende pignon met 

kroonwiel (hypoidaal) met 

dubbele reductie (helicoi

daal) in constante 

aangrijping 

Overbrengingsverhouding YA-, YK- en YT-616: 7.539 : 1 

Overbrengingsverhou ding YB-616 6.443 · : 1 
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Aandrijfassen : 

fabrikaat 

type 

aantal spiebanen op steekas 
uitvoering . 

Hartafstand tussen de torenbouten 

op vo_orbrughuis 

Olie-inhoud differentieel 

Vet-inhoud per fuséehuis 

Voorspoor (caster) 

Bendix 

homokinetisch 

16 
vrijdragend 

825.50 mm (32.50") 

11 .35 liter (12 qt) 

1.60 kg 
3" 

VOORBRUG 

Toespoor (toe-in) 

Wielvlucht (camber) 

Fuséepenhellingshoek 

(kingpin inclination) 

Max uitslag binnenwiel 

Max uitslag buitenwiel 

Spoorbreedte 

Kleinste draaicirkel 

(hart voorste buitenwiel) 
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. 3.18 ± 1.59 mm('/,±'/,.") 
1• 

a• 
± 2a· 

24°30' 

± 1950 mm 

± 22 m 

( 
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Hoofdstuk XIII . DEMONT EREN 

42. Algemeen. 

V oor het verwijderen van de complete voorbrug moet de desbetreffende TH9-348 

·word" n raadgepleegd. 

Alvorens de olie af te tappen en enig onderdeel te demonteren, dient het uit

wendige te worden geïnspecteerd. Eventuele opmerkingen betreffende olielekken, 

enz. kunnen dan alsnog op de werkopdracht worden vermeld . Bewaar de, afge

tapte olie voor controle op metalen delen, enz " 

De complete voorbrug moet daarna worden gereinigd . Voorkom bij het demon

teren, dat vuil de lagers of andere inwendige delen binnendringt. Bij het 

demonteren mollen de delen zodanig worden opgeborgen, dat deze bij het 

monteren weer op hun oorspronkelijke plaatsen kunnen worden aangebracht, om 

tijdverlies te voorkomen . Voor het differentieel wordt verwezen naar Deel 8, 

Achterb rug gen. 

a. Fuséehuis (afb. 77). 

De hieronder beschreven werkzaamheden gelden voor het linker fuséehuis . 

De constructie is gelijk aan die van het rechter fuséehuis , doch ipv een 

dekplaat (41) is hier de fuséearm·(23) geplaatst. 

D raai twee tapbouten (43) en twee tapbouten (46) met veerringen uit en neem 

de stofhoesbeschermer (44) af. Verwijder de borgdraad, draai de twaalf 

tapboutjes (52) uit en neem de stofhoeshouder (51) af. 

Verwijder de klemring (49) en schuif de stofhoes (50) op de askoker. 

Is de stofhoes voorzien van een ritssluitiag, trek deze dan los en verwijder de 

stofhoes van de askoker. Draai de resterende twee bouten (43) uit, verwijder 

de dekplaat (41) en neem de fuséelagerkap (40) met bronzen lagerbus (27) af. 

Trek met de paspentrekker (speciaal gereedschap) (0231858) de paspennen 

(53) uit het fuséehuis en de fuséearm. Verwijder de vier moeren (21), de 

veerringen (20) en de conische pasringen (19) en neem de fuséearm af. 

Verwijd er de afstandsplaat (1 8) en de fuséelagerkap (1 7) met bronzen lager

bus (27). 

Neem het fu sée hui~ <1 1. 

b. Differentieel met differentieeldrager (afb. 120). 

Maak de remleidin (Jen los, welke op het voorbrughuis en de differ!mtiecl

drager zi jn bevestigd . 

Draai de achttien moeren (1 3) van de tapeinden (4) (afb . 75) en verwijder de 

veerr ing en (14) en de zes co ni sc he pasring en (17) met borgringen (16) . 

Druk de diflerentieeldrager (6) los van het voorbrughuis en licht het co mplete 

different ieel uit het voorbru ghuis; verwi j der de pakking (3) (afb. 75) . Voor 

het verder demonteren , inspecteren en monteren, zie Deel 8, Achterbruggen. 

c . S poorstangeinden (afb. 78). 

De spoorstang e!'I de spoorstangeinden word en niet afgenomen en gede

monteerd , terizij bij inspectie bl ij kt dat delen moeten worden vervangen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de complete spoorstang, zie de 

desbetreffende T H9-348. 

Draai de twee moeren (19) van de klembouten (1 6) los en draai het spoor

stangeinde van de spoorstang . 

Opmerking : Het spoorstangeinde aan de zijde van het rechter fuséehuis is 

voorz ien van rechtse schroefdraad, aan de zijde van het linker 

fuséehuis van linkse schroefdraad. 

Neem de borg veer (1) uit en verwijder achtereenvolgens de sluitplaat (2), de 

drukveer (3), de veerschotel (4), de vilten pakkingring (5), het kogelboutlager 

(6) en de kogelboul (7) uit de kogelbouthouder (8). 

Opmerking: De spl itpen (15), de kroonmoer (14), de torenveer (13), de 

pakkingringhouder (12), de pakki ngring (11) en de sluitring (1 0) 

werden reeds verwijderd bij het afnemen van de co mplete 

spoorstang . 

d. Aandrijfas (afb. 76). 

Alvorens tot demonteren van de aandrijfas over te gaan, moet worden 

gecontroleerd welke delen eventueel moeten worden vervangen. 

Reinig de aandrijfas grondig met kerosine en droog met perslucht. 

Klem de complete aandrijfas verticaal in een bankschroef, met de lange 
s·teekas tussen de spanplaten geklemd. 

Druk de korte steekas stevig omlaag tot deze op de centrale kogel rust en 

draai de steekas links- en rechtsom. Indien axiale- of kogelspeling voelbaar 

is, moeten de vier verbi ndingskogels worden vervangen door overmaat 

kogels, zie punt 43e. 

Plaats hiert~e de complete a<1ndrijfas met de korte steekas horizontaal tussen 

de bankschroef met spanplaten en tik met een lange dunne pendrijver de 
blokkeerpen uit (afb. 79). 

Houd de complete aandrijfas verticaal met de korte steekas naar beneden en 

stamp hiermede op een blok hout. Hierdoor valt de central_e kogelpen verder 

in hf'! kogelpeng at in de korte steekas en komt vrij va n de centrale kogel. 

D raai nu de centrale kogel zover uit zijn positie, dat het kogelpengat niet 

meer in lijn ligt met het kogelpengat in de korte steekas . 

Klem de complete aandri j fas ver ticaal met de lange steekas tussen de span

platen van de bankschroe f. Trek de korte steekas naar één zijde en tegelijker

tijd een weinig omhoog om de centrale kogel speling te geven . 

Draai de centrale ,.og el met duim en wijsvinger nu in een zodanige pos itie, 

tot de uitholling in de centrale kogel (3) (afb . 80) naast de buitenkant van 

één van de verbind ingskogels ligt. Deze verbindingskogel kan nu uit de 

koppeling worden verwijderd (afb. 80) . Door de kort<- 5teekas nu sterk in 

tegenovergesteld e richting te trekken, komen de resterende verbindings -
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kogels en de centrale kogel vrij, waarna de lange- en korte steekas van elkaar 

kunnen worden gescheiden. 

Stamp de korte staekas (1) - met het halve kogelhuis omlaag - op een blok 

hout, tot de centrale kogelpen uit het pengat valt. 

DEEL 7 
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Waarschuwing : De delen van de complete linker- en rechter aandrijfas moeten 

na het demonteren van elkaar gescheiden worden gehouden, 

om ze bij het monteren we,:,r op hun oorspronkelijke plaats te 

kunnen aanbrengen; onderlinge verwisseling is niet toegestaan . 
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H oofdstuk XI V . REINIG EN , INSPECT ER EN EN REPAREREN 

43. Algemeen. 

In dit punt zullen worden behandeld het reinigen, inspecteren en repareren van 

het voorbrughuis, de fuséehuizen, de asstompen, de spoorstang met spoorstang

einden en de aandrijfassen. 

Reinig alle metalen delen grondig met kerosine en maak ze daarna goed droog. 

Olie- en vetkeerringen, alsmede pakkingen, veerringen, splitpennen en borgplaten 

moeten na iedere demontage worden vervangen. 

Voor het inspecteren en repareren van het differentieel, zie Deel 8. 

a. Voorbrughuis (afb. 75). 

Inspecteer het voorbrughuis (1) op breuk of vervorming; vervang een ge

sèheurd of vervormd voorbrughuis. Controleer de fuséedragers (9) en de 

fuséepennen (8) op abnormale slijtage en/of beschadiging; vervang het 

voorbrughuis bij beschadigde of gesleten fuséedragers of fuséepennen. 

De nieuwmaat diameter van de fuséepennen is 38.0617 - 38.0744 mm (1 .4985 -

1.4990"). Controleer de schroefdraad van vul- en aftapstoppen (5), (o) en (7) op 

beschadiging; vervang zonodig. 

Zuiver indien nodig, de schroefdraad op van de stopgaten in het voorbrughuis. 

Controleer de ontluchter op verstopping of gebreken, vervang indien nodig. 

Tik of trek de oliekeerringhouder (38) met de oliekeerring (37) en de afstands

ring (32) uit het askokereinde (afb. 77). 

Pers met geschikt hulpgereedschap de oliekeerring uit de houder. Controleer 

de houder op goede conditie; vervang de keerring en fndien·;;odig de houder. 

Plaats de oliekeerringhouder onder een pers en druk met geschikt hulp

gereedschap een nieuwe oliekeerring en de afstandsring in de oliekeerring

houder (afb. 82) . 

b. Fuséehuis (afb. 77). 

Inspecteer de fuséehuizen (13) zorgvuldig op scheuren en vervorm ing en de 

tapeinden (14) en (39) op schroefdraadbeschad iging . 

Controlee r tevens of alle tapeinden goed vast zitten in het fuséehuis. 

Controieer bij loszittende tapeinden de schroefdraad van de tapgaten . 

Inspecteer de bronzen lagerbussen (27) op abnormale slijtage, ruwe plekken 
, I 

of andere beschad igi ngen. Controleer of de lagerbussen nog goed vastzitten 

in de fuséelagerkappen (40) en (17) ; vervang zonodig de lagerbussen. 

Plaat s hiertoe de fuséelagerkap (40) of (17) onder een pers en druk de lager

bus (27) uit met het hulpgereedschap (LIX). Druk met hetzelfde gereedschap 

een nieuwe lagerbus in de lagerkap. Pol ijst het lager met het speciaal ge

reedschap (7950134). 

De nieuwmaat inwendige diameter van de fuséelagers is 38.100 - 38.125 mm 
(1.500-1 .501") , 

Verwijder de stofhoes (50) van de askoker. Reserve stofhoezen zijn uitgerust 

met een ritssluiting en kunnen worden verwijderd en aangebrächt zonder de 

fuséehuizen te verwijderen; dit in tegenstelling met de stofhoezen zonder 

ritssluiting, welke alleen verwisselbaar zijn als het fuséehuis van het voor

brughuis is verwijderd. 

'Inspecteer de stofhoezen op scheuren, verdroging of beschadiging; vervang 

een beschadigde of defecte stofhoes. 

Inspecteer de fuséearm (23) op vervorming, verbuiging of verwringing. 

Inspecteer de kogel bout (24) van pe fuséearm op beschadiging en/of abnor

male slijtilg~; vervang zonodig de fuséearm en/of de kogel bout. 

Verwijder de splitpen (26). Klem de fuséearm (23) met het smalle einde naar 

boven in een bankschroef en draai de kroon moer (25) van de kogelbóut (24) . 

Tik met een hamer op het smalle einde van de fuséearm om de kogelbout te 

doen losschrikken uit zijn zitting en verw ijder de kogelbout uit de fuséearm. 

Breng een nieuwe kogelbout aan en tik met een zacht metalen hamer op de 

kop van de kogelbout om zeker te zijn dat ·deze geheel draagt in zijn zitting. 

Plaats een r.ieu we kroonmoer (25) en draai deze vast met een aanhaal

spanning (moment) van 47.60 - 51 . 10 mkg (345 - 370 ft. lb). 

Borg de kroonmoer met een passend e ni euwe splitpen (26) . 

c. Asstomp (afb. 77). 

Controleer de asstomp (30) op beschad1 g1ng van schroefdraad en passings

vlakken. Controleer de bevestigingsflens op scheuren of vervorming. Inspec

teer de bronzen lagerbus (31) op abnormale slijtage, bramen of andere 

beschadiging. 

Vervang zonodig de lagerbus of de complete asstomp. 

Plaats de asstomp - met de flens naar beneden - op een paar vlakke zacht 

metalen blokken onder een pers . Druk met het hulpgereedschap (LX) de 

lagerbus uit het geflensde einde van de asstomp (afb. 81 ). 

Draai de asstomp om- met de flens naar boven- en druk met het hulpgereed

schap (LXI) (afb. 81) een nieuwe lagerbus in het geflensde einde van de 

asstomp; controleer na het inpersen of de lagerbus aanligt tegen de schouder 

in het asstompgat. Steek de ruimergeleider in het asstompgat aan het 

schroefdraadeinde, breng de ruimer (sp'eciaal gereedschap) (7950124) (afb. 81) 

in de boring van de lagerbus aan de geflensde zijde en ruim de lagerbus 

(inwendige nieuwmaat 57.124 - 57.175 mm (2.249- 2.251 "), 

Polijst de lagerbus na het ruimen met het speciaal gereedschap (7950133), 

zie afb. 81 . 

d. Spoorstang met spoorstangeinden (afb. 78). 

Inspecteer de schroefdraad op de uitei nden van de spoorstang (17) op 

beschadiging of vervorming. Controleer de spoorstang op verbuiging of 

vervorming . 
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Vervang de spoorstang indien de schroefdraadeinden zijn beschadigd of 

gescheurd; richt of vervang een verbogen of vervormde spoorstang . 

Opmerli.ing : Indien de schroefdraad op de uiteinden van de spoorstang 

slechts lichte beschadigingen vertoont, werk deze dan voor

zichtig bij met een snij moer of schroefdraadvijl. 

Inspecteer de pakkingringhouder (12), de pakkingring (11) en de sluitring (10) 

op scheuren, vervorming of beschadiging. 

Controleer de inwendige schroefdraad in het klemstuk van de kogelbout

houder (8) en de uitwendige schroefdraad van de kogelbout (7) op beschadi

ging of vervorming. Controleer de kogelbout met lager (6) en zitting en de 

borgpen (9) op speling of abnormále slijtage. 

Controleer de torenveer (13) en de drukveer (3) op voldoende spanning en op 

beschadigde of vervormde windingen. 

Vervang geschE:urde, vervormde of beschadigde delen. 

e. Aandrijfas (afb. 76). 

Demonteer alleen et!n aandrijfas met homokinetische "Bendix" koppeling 

als uit een inspectie blijkt dat delen door slijtage of beschadiging moeten 

worden v~rvangen, of dat delen dienen te worden geinspecteerd. 

Reinig de steekas met homokinetische koppeling van vet en vuil alvorens deze 

te controleren of zonodig te demontNen. Reiniq de korte- en lange steekas 

(1) en (2) fT'et kerosine en draag zorg dat de halve kogelhuizen en de steekas

spiebanen goed schoon zijn; blaas daarn ,~ droog n1e: perslucht. Controleer 

of het kogelpengat in de korte steekas (1) schoon is ~oer r.e! vrij bewegen van 

de centrale kogelpen. Reinig de kogels (3) en (4) en de centrale kog elpen (5) 

en controleer of de kogelpen zich gemak!1e!ijk beweegt in het kogelpengat 

van de korte steekas. 
Inspecteer de steekassen en spiebanen op beschadiging, verwringing of 
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breuken . Inspecteer de kogelbanen in de halve kogelhu izen o p sl ijtage, ruwe 

plekken of scheuren. Bij beschadiging of slijtage van de lange- of korte steek

as, moet de complete aandrijfas worden vervangen. 

Controleer de kogels op scheurtjes, ruwe plekken of oppervlakte schilfering . 

Controleer met een micrometer'de onrondhèid van de kogels. Controleer de 

afstandsring op de korte steekas op beschadiging of slijtage. Controleer het 

lagerloopvlak van de korte steekas op slijtage of beschadiging . 

De nieuwmaat diameter van het lagerloopvlak van de korte steekas is 56.667 -

56. 743 mm (2.231 - 2.234") . 

Vervang de complete aandrijfas en/of de bronzen lagerbus in de asstomp 

indien de speling groter is dan 0.50 mm (.020") . 

Het repareren beperkt zich tot het vervangen van beschadigde of gesleten 

kogels door nieuwe van dezelfde diameter of door overmaat kogels, alsmede 

door het vervangen van een gesleten of beschaáigde afstandsring (32) 
(afb. 77) op de korte steekas. 

Verbindingskogels zijn voorradig In zeven verschillende afmetingen, tw: 

in standaard maat : 44.450 mm (1.750") 

in ondermaat 

in overmaat 

-0.025, -0.050 en -0.076 mm 

(-.001, -.002 en -.003") 

+ 0.025, + 0.050 en + 0.076 mm 

( + .001, + .002 en + .003") 

Meet eerst de diameter van de te vervangen kogels op met een micrometer. 

Selecteer één of twee kogels, welke 0.025 mm (.001") in diameter groter zijn 

dan de kleinste van de originele kogels; het is wenselijk het verschil in 

diameter van de verbindingskogels binnen 0.0'25 mm (.001") te houden, doch 

de verschillen mogen in geen geval meer bedragen dan 0.050 mm (.002"). 

Plaats bij het aanbrengen van de verbindingskogels de twee grootste kogels 
steeds diagonaalsgewijs tegenover elkaar. Y-cie
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Hoofdstuk XV. MONTEREN 

44. Algemeen . 

Besteed bij het monteren de uiterste zorg aan een juiste passing en spel ing van 

alle delen en gebruik nieuwe pakkingen, oliekcerringen, veerringen, bcrgri, ·gen, 

splitpennen, borgplóten en borg draad. Houd de delen vrij van stof en vuil. 

.Smeer voor het monteren alle lagers, assen, rondsels en tandwielen in met het 

voorgeschreven smeermiddel. 

Metalen keerringhouders kunnen weer worden geb.ruikt, mits zij in goede conditie 

verkeren. Gebruik voor het aanbrengen van oliekeerringen het daarvoor bestemde 

gereedschap en smeer - alvorens de oliekeerringen te monteren - de manthetten 

in met een weinig vet. 

Draai alle bouten en moeren vast · met de voorgeschreven aanhaalspanning 

(moment) . Voor het monteren en aanbrengen van het differentieel, zie Deel 8 

a. Voorbrughuis (afb. 77). 

Plaats het voorbrughuis in een montagebok. 

Breng met daartoe geschikt hulpgereedschap de oliekeerringhouders (38). 

met oliekeerringen (37) en afstandsringen (32) aan in de askokereinden. 

De kleinste diameter van de houders moet naar de zijde van het differentieel 

zijn gekeerd. 

b. Fuséehuis (afb. 77) . 

Plaats het fus éehuis (13) nset de spoorstangarm naar de achterzijde van het 

voertuig gekeerd oaer rle fuséepennen (8) op de fusée(lrager (9) van het 

voor!Jrughuis (1) (alo . 75) . 

Plaats de onder ,te fuséelagerkap (401 met dP bro !1zen lagerbus (27) op het 

fuséehu is . Plaat s de dekplaat (41) op de lagerkap, en breng de gaten va·n het 

fuséehuis , de fuséelagerkap en de dekplaat met elkaar in lijn . Breng twee 

tapbouten (43) met veerringen (42) aan e11 draai de bouten handva st om de 

delen bij elkaar te houden tot de stofhoesbeschermer. (44), met de resterende 

twee tap bouten (43) met veerringen (42) , wordt aangebracht. 

Plaats de bovenste fuséelagerkap (17) met de bronzen lagerbus (27) op de 

tapeinden (14). Breng de afstandsplaat (18) aan en plaats ~e fuséearm (23) op 

de tapeinden . 

Breng de paspengaten in de fuséearm in lijn met de paspengaten in de 

fuséelag erkap en het fuséehuis en drijf met het speciaal gereedschap (0231860) 

de beide paspennen in de fuséearm, de fuséelagerkap en het fuséehuis. 

Plaats de vier conische pasringen (19) over de tapeinden, breng de veerringe n 

(20) en de moeren (21) aan en draai de moeren handvast. Plaats een nieuwe 

stofhoes (50) met geopende ritssluiting om het askokereinde van het voor

brughuis, met de ritssluiting naar de voorkant van het voorburghuis . Sluit de 

ritssluiting en keer nu eerst de stofhoes binnenste-buiten. 

Breng het merkteken of de vouw op de stofhoes in lijn met de uitsparing aan 

de bovenzijde van C: e groef in de fuséedra9er. Dr:1ag zorg, dat de stofhoes 

over de gehele orr.tre-1, stevig in de groef liyt . Plaats de klemring (49) met de 

opening naar boven (afb. 83) . Controleer of de klemring é11 op de stofhoes én 

in de groef van het askokereinde kor,1t en draai de moer (48) vast op de 

klembout (47) . 

Keer de stofhoes nu buitenste-binnen en breng de stofhoeshoJder (51) aan 

met de openir.g naar iJoven. Brrng de bevestigingsgaten in de stofh()eS en de 

stofhoeshouder !n lij n met de tapgaten in de binnenrand van het fuséehuis. 

Bevestig de delen met de twaalf tapbouten (52) . Draai deze tapboutè n zorg

vuldig vast, zodat de stofhoeshouder vlak blijft ; borg de bouten met een 

nieuwe borgdraad. 

Opmerking: Een stofhoes zonder ritssluiting is eveneens in voorraad (links 

en rechts) . Het aanbrengen van deze stofhoes verschilt in 

zoverre met die voorzien van een ritssluiting , dat eerst de stof

hoes over de ask_oker van het voorbrughuis moet worden 

geschoven, alvorens het fuséehuis wordt aangebracht. 

Breng de stofhoesbeschermer (44) met de bevestigingslippen over de 

dekplaat (41) van de onderste fuséelagerkap (40). Plaats de resterende twee 

tapbouten (43) met de veerringen (42) en draai de bouten handvast. Plaats de 

twee tapbouten (46) met veerringen (42) in de bevestigingsgaten aan de 

andere zijde van de stofhoesbeschermer en draài deze twee tapbouter. 

stevig vast. 

Draai de vier tapbouten (43) vast met een aa_nhaalspannlng (moment) var, 

23.20 - 24.80 mkg (168 - 180 ft . lb) en de vier moeren (21) met een aanhaal

spanning (moment) van 25.70 - 28.30 mkg (186 - 205 lt. lb). Breng de ene 

smeernippel (22) aan in de dekplaat (41) . van de fuséelagerkap (40) en de 

andere smeern ippel in de fuséearm (23) . Controleer, alvorens de smeer

nippel s te plaatsen, of deze niet verstopt of defect Zijn; vervang defecte of 

beschad igde smeernippels . 

Opmerk ing : Het monteren van het rechter fuséehuis geschiedt op dezelfde 

wij ze als hierboven aangegeven voor het linkér, doch inplaats 

va n de fuséearm (23) wordt hierbij een dekplaat (41) aangebracht 

en inri laats van de tapeinden (14) met conische pasringen (19), 

worden de tapbouten (43) gebruikt. 

c. Aandrijfas (afb. 76). 

Kl em de lange sl eekas (2) vertica;i l in een bankschroef met spanplaten, met 

het halve kog elhuis n3;ir bove n. Pl ;,at s de central e kog el (3) zodanig op het 

kogelpengat in het halv i:: kogelh ui&, dat het gat voor rJ e centrale kogelpen niet 

naar bovPn wiJst . 
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Laat de centrale kogelpen (5) in het kogelpengat van de korte steekas (1) 

vallen. Plaats - met de lange steekas nog steeds in de bankschroef geklemd -

de halve kogelhuizen van lange- en korte steekas in elkaar op de centrale 

kogel; zorg dat de centrale kogelpen, tijdens het plaatsen van de korte steek
as, niet uit het kogelpengat valt. 

Trek na het in elkaar plaatsen van de halve kogelhuizen, de korte steekas 

zover als mogelijk naar één zijde en schuif de drie verbindingskogels achter

eenvolgens in hun kogelloopbanen (afb. 80). Selecteer eerst de kogels als 

aangegeven in punt 43e. 
Trek nu de korte steekas in tegenovergestelde richting en draai de centrale 

kogel met duim en wijsvinger in een zodanige positie, dat de uitholling 

correspondeert met de vierde kogelloopbaan. 

Schuit nu de vierde verblndingskogel In zijn loopbaan. Duw de korte steekas 

terug tot deze In het verlengde staat van de lange steekas. ' 
Trek de korte steekas een weinig omhoog en draai de centrale kogel met duim 

en wijsvinger in een zodanige positie, dat het gat in de centrale kogel In lijn 

ligt met het pengat in de as, waardoor de centrale kogelpen in het gat van de 

centrale kogel valt. 

(1) Controle op axiale /t.ogelspeling. Bij het vervangen van de verbindings

kogels door overmaat kogels is het alleen nodig te controleren of er, 

met de complete aandrijfas In de verticale stand, geen axiale- of kogel

speling bestaat en of er een trekkracht van niet meer dan 15.89 kg (35 lb) 

nodig is om de aandrijfas te bewegen door zijn normale werkhoek. 

Controleer alsvolgt. 

Klem de lange steekas verticaal in een bankschrod met spanplaten. 

Druk de korte steekas krachtig neer tot deze op de centrale kogel rust en 

draai de korte steekas links- en rechtsom; indien nog speling aan

wezig Is, moeten grotere verbindingskogels worden geplaatst. 

Met de lange steekas nog steeds in de bankschroef geklemd, wordt een 

unster aan het boveneinde van de korte steekas bevestigd. Trek met de 

unster de as door zijn werkhoek en lees op de unsterschaal dè aanwijzing 

af; een trekkracht van meer dan 15.89 kg (35 lb) • geeft aan, dat de ver

bindingskogels te groot of de kogelbanen in de halve kogelhuizen 

abnormaal zijn gesleten. 

Opmer/t.ing: Zorg dat bij genoemde controle de unster tov de korte 

steekas een hoek van 90"_ blijft maken. 

Bij het monteren van een grotere maat verbindingskogels op gebruikte 

kogelloopbanen zijn de volgende ideale toestanden te bereiken. 

Verticale of rechte stand: vrij lopend en geen ·speling. 

Een korte steekasuitwijking van 10° tot 15°: licht slepend, maar een 

trekkracht van 15.89 kg (35 lb) niet te boven gaand. 

Een korte steekasuitwijking van 15° tot 30" : vrijlopend, enige geringe 

speling is toegestaan. 

Tik een nieuwe blokkeerpen (6) in de korte steekas (1 ). 
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Verwijder de complete aandrijfas .uit de bankschroef en flens de uit

einden van de blokkeerpen uit met een centerpons. Druk de halve 

kogelhuizen vol met het voorgeschreven smeermiddel. 

(2) Aanbrengen. Druk de lange steekas voorzichtig door de binnenste 

afstandsring en de oliekeerring in het askokereinde en in het planeetwiel 

van het differentieel (afb. 84), zie ook de desbetreffende TH9-348. 

Vul het fuséehuis met het voorgeschreven smeermiddel (zie smeerkaart). 

Smeer het gedeelte van de korte steekas, dat in de lagerbus (31) van de 

asstomp (30) (afb. 77) draait, licht in met vet; dit om bij de beproeving 

van een onmiddellijke smering van het lager verzekerd te zijn. 

Plaats de buitenste afstandsring (32) (afb. 77) op de korte steekas. 

d. Aaatomp (afb. 77). 

Smeer het loopvlak voor de buitenste afstandsrlng (32) licht in met vet. 

Plaats de asstomp (30) zodanig met de flens over de korte steekas en de 

tapeinden (39) tegen het fuséehuis (13), dat de in het schroefdraadgedeelte 

van de asstomp aanwezige gleuf voor de borgring (6), naar boven is gekeerd. 

Plaats de complete remankerplaat tegen de flens van de asstomp met de 

ankerpennen naar beneden gekeerd (afb. 85). 

Breng de oliekeerplaat (12) op dezelfde wijze aan en plaats de tien moeren (28) 

met veerringen (29) op de tapeinden. 

- Draai de moeren kruiselings vast met een aanhaalspanning (mom"nt) van 

18.22-20 mkg (132-145 ft. lb). 

Voor het aanbrengen van de naaf met lagers en remtrommels, zie de des

betreffende TH9-348. 

e. Spoorstang met apoorstangelnden (afb. 71). 

_ Plaats het kogelboutlager (6) zodanig in de koge_lbouthouder (8),. d~ de 

uitsparing past in de borgpen kogelbouthouder (9). 
Steek de kogelbout (7) door het kogelboutlager in de kogelbouthouder. 

Schuif de vilten pakkingring (5) over de veerschotel (4) en druk de veerschotel 

met pakkingring in de kogelbouthouder tot de bodem van de veerschotel 
tegen de kop van de kogelbout stuit. 

Steek de drukveer (3) in de veerschotel en druk de sluitplaat (2) tegen de 

drukveer. Houd de drukveer onder spanning en breng de borgveer (1) aan in 

de groef van de kogelbouthouder. 

Breng de twee klembouten (16), de veerringen (18) en de moeren (19) aan in 

het klemstuk van de kogelbouthouder; draai de moeren nog niet vast. 

Monteer het andere spoorstangeinde op dezelfde wijze. 

Draai de spoorstangeinden een gelijk aantal gangen op de uiteinden van de 

spoorstang (17). 

Opmerking: Denk ttm de linkse- en rechtse schroefdraad op de spoorstang 

en in de spoorstangeinden. 
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Plaats de sluitring (10), de pakkingring (11), de pakkingringhouder (12) en de 

to,enveer (13) over het schroefdraadeinde van ·elke kogelbout (7), waarbij de 

winding met de grootste d_iameter van de torenveer naar de pakkingring

houder moet zijn gekeerd. Plaats de complete spoorstang n,et de kogelbout-

. TH9 - 1348/2 
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einden aan de onderzijde in de spoorstangarmen en breng de kroonmoer aan 

op de kogelbouten . Draai de kroonmoeren vast met een aanhaalspanning 

(moment) van 47.60 - 51.10 mkg (345 - 370 ft . lb) en borg ze met nieuwe 

passende splitpennen (15) . Smeer de spoorstanr,einden met een vetspuit. 
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Hoofdstuk XVI. CONTROLEREN EN AFSTELLEN 

45. Controleren van het voorbrughuis. 

De complete voorbrug dient op lekkage·te worden gecontroleerd. Draai hiertoe 

een geschikte luchtdrukmeter in het tapgat van de ontluchter in het ronde inspec

tiedeksel van de differentieeldrager. 

Sluit het tapgat van de ontluchter in de rechter askoker af met een passen

de stop. Plaats een geschikte verloopnippel in het vulstopgat van het voorbrug

huis en sluit hier op de leiding van een persluchtinstallatie aan. 

Breng de lucht in de voorbrug op een maxîmum spanning van 1.05 kg /cm ' (15 psi) . 

Sluit de luchttoevoer af. 

Waarschuwing : De luchtdruk in de voorbrug mag in geen geval hoger zijn dan 

1.05 kg/cm' (15 psi) . 

Observeer de luchtdrukmeter op drukval. 

De drukval in de voorbrug mag niet sneller zijn dan 0.35 kg/cm ' (5 psi) in 45 sec. 

Bij een snellere drukval dienen alle bouten en moeren te worden nagetrokken; 

Controleer nogmaals de drukval , na eerst de spanning te hebben gebracht op 

1.05 kg/cm' (15 psi) . Blijkt de drukval nog te snel te zijn, spoor dan de oorzaak op 

en herstel. 

Verwijder na de controle de persluchtaansluiting en de luchtdrukmeteraan

sluiting. 

Breng de vulstop en de ontlucht ers weer aan. 

46. Voorwieluitlijning (afb. 86). 

a. Algemeen. 

Een juiste voorwieluitlijning verzekert een goede en veilige besturing ; daaren

tegen is een slechte voorwieluitlijning de voornaamste oorzaak van vroeg

tijdige en ongelijkmatige bandenslijtage. 

De factoren, welke invloed hebben op de voorwielu itl ijning zijn : voorspoor 

(caster), wielvlucht (camber), toespoor (toe- in) en de draaihoek. 

(1) Voorspoor (afb. 86) . Vóorspoor (D-C) is de hoek, welke gevormd wordt 

door de verticale hartlijn van de voorbrug en de hartlijn van de onderste 

en bovenste fuséepen, naar de voorzijde van het voertuig. Voorspoor, 

Qok wel genoemd achteroverhelling van de fuséepenn en, wordt bepaald 

bij de constructie van het voertuig. Het voorspoor is niet af te stellen en 

kan alleen worden gewijzigd door het verschuiven van de voorbrug op de 

veren in vóór- of achterwaartse richting , of door vervorm ing van de 

voorbrug , het chassisraam of de veren. 

(2) Wielvlucht (afb. 86) . Wielvlucht (B-A) is de buitenwaartse over!Jelli ng 

van de voorwielen gezien vanaf de voorzijde van het voertuig waarbij de 

voorwielen aan de bovenkant verder van elkaar staan dan ·aan dl! onder-

kant. De wielvlucht is niet af te stellen; echter kunnen losse wiellagers, 

gesleten fuséelagers, een verbogen fuséehuis of een verbogen of 

een vervormde voorbrug wijziging van de wielvlucht tot gevolg hebben. 

(3) Toespoor (afb. 86) . Toespoor is de afstand welke de voorwielen bij de 

stand rechtuit, aan de voorzijde dichter bij elkaar staan dan aan da 

achterzijde. 

Door de wielvlucht hebben de wielen, tijdens het vooru itrijden van het 

voertuig, de neiging zich naar buiten te bewegen (van het voertuig af te 

rollen) . 

Het toespoor heft deze neiging op en doet de voorwielen recht vooruit 

· rollen zonder te slepen . 

Het toespoor is wel afstelbaar, zie de desbetreffende TH9-348. Bescha

digde wielen, losse wiellagers, gesleten fuséelagers, gesleten spoor

stangeinden, een verbogen of vervormde voorbrug, een verbogen of 

vervormde spoorstang, hebben éèn verandering in het toespoor tot 

gevolg. 

(4) Draaihoek. De draaihoek is de grootste hoek, welke de voorwielen 

kunnen maken tov de stand rechtuit. Deze hoek wordt bepaald door de 

aanslagbouten (16) (afb. 77) en door een vaste aanslag. Na de draai

hoekafstelling worden de aanslagbouten met de bor41moeren (15) (afb.77) 

vastgezet. De borgmoeren worden met een puntlas vastgelast aan de 

aanslagbouten en aan de spoorstangarmen. 

b. Afstellen. 

(1) Algemeen. Na het aanbrengen van de voorbrug onder het voertuig , dient 

de voorwieluitlijn ing te worden gecontroleerd. Controleer • alvoreps de 

voorbrug te plaatsen - op verschoven veren, gebroken veerbladen, losse 

wiellagers en verbogen of vervormde delen. • 

Vervang de delen of stel al, zoals aangegeven in de desbetreffende 

TH9-348 en in deze handleiding . 

(2) Toespoor. De moeren (19) (afb. 78) werden tijdens het monteren van de 

complete spoorstang nog niet vastgezet (punt 44e) . Draai bij te groot 

toespoor de s)Joorstang rechtsom (gezien vanaf het rechter spoorstang

einde) , waardoor de complete spoorstang korter èn het toespoor 

verkleind wordt ; door het linksom draaien van de spoorstang wordt de 

spoorstang langer en het toespoor vergroot. Is de afstell ing correct, 

draai dan de bouten met moeren en veerringe~ (16), (18) en (19) (afb. 78) . 

van de spoorstangeinden vast met een aanhaalspanning (moment) van 

25.70 :."28.30 mkg (186 - 205·11. lb) . 

Opmerking : Complete nieuwe spoorstangen zijn op een correct toe-
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spoor afgesteld, doch controle van de afstelling na het 

monteren blijft noodzakelijk. 

(3) Draaihoek. Stel zo nodig de aanslaghouten af voor het verkrijgen van een 

maximum draaihoek van 28°, zie ook punt 46a (4) . Hiertoe moeten de 

puntl assen worden losgeh?.kt, de borgmoeren los gedraaid en de 

aanslagbouten in of uit worden gedraaid , tot de vereiste draaihoek is 

verkregen. Nadat de juiste afstelling is verkregen, worden de borgmoeren 

DEEL 7 
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weer vastgedraaid en opnieuw gepuntlast aan de aanslagbouten en aan 

de spoorstangarmen. 

Opmerking: Het afstellen van de draaihoek zal slechts in zeer bijzondere 

gevallen noodzakelijk zijn, nl bij het vervangen van het 

voorbrughuis of bij het vervangen van één of beide fusée

huizen. 
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Beschrijving 

47. Algemeen. 

a. Uitvoering 

b. Constructie en werking 

c. Gegevens 

Demonteren 

41. Algemeen. 

41. Verwijderen van de samengestelde delen. 

a. Sateilietenhuis met heiicoidale kroonwiel 

b. _ Hypoidale pignon met pignonas 

c. Helicoidale plgnon met hypoidale kroonwiel 

st. Demonteren van de samengestelde delen. 

a. Lagerdeksels met oliekeerrlngen 

b. Hypoidale plgnon met as en lagers 

c. Helicoidale pignon met conische rollagers 

d. Hypoidale kroonwiel met rollager 

e. Differentleeldrager 

f. Sateilietenhuis met helicoidale kroonwiel 

Reinigen, inspecteren en repareren 

51 . Algemeen. 

a. Reinigen 

b. Behandeling 

52. Inspecteren en repareren. 

a. Achterbrughuis 

b. Differentieel 

c. Maten en spelingen 

ACHTERBRUGGEN 

Hoofdstuk XX Monteren en afstellen 
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53. Monteren en zonodig afstellen tot samo,,tiestelde delen. 

a. Algemeen 

· b. Hypoidaie pignon met as en lagers 

c. Lagerdeksels met oliekeerringen 

d. Hypoidaie kroonwiel met rollager 

e. Helicoidale pignon met conische rollagers 

f. Differentieeldrager 

g . Sateilietenhuis met helicoidaie kroonwiel 

54. Monteren en zonodig afstellen van de samengestelde 

delen. 

a. Aanbrengen van het hypoidale kroonwiel met rollager 
in de dlfferentieeldrager 

b. Aanbrengen van de helicoidale pignon met conische 
, rollagers 

c. Aanbrengen van de hypoidaie plgnon met plgnonas 

d. Aanbrengen van de lagerdeksels 

e. Aanbrengen van de aandrijfflenien 

f. Aanbrengen van het helicoidale kroonwiel met aatellle
tenhuis 

g. Aanbrengen van de inspectiedeksels 

h. Aanbrengen van het complete samengestelde differen-

tieel met differentleeldrager in het achterbrughuis 

i. Wielremcylinders, remschoenen en remleidingen 

j. Wielnaven en remtrommels 

k. Steekassen 
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Hoofdstuk XVII-_ ·· BESCHRIJVING 

47. Algemeen. 

Daar de voorste- en achterste achterbrug - welke tezamen met de vering, de 

schommelas, de reactiestangen en de ophanging het tandemstel vormen - vol

komen aan elkaar gelijk zijn, wordt in dit deel het demonteren, inspecteren, 

repareren, monteren en afstellen van één achterbrug beschreven. 

Voor het vervangen van een complete achterbrug wordt verwezen naar de des

betreffende TH9-348. 

a. Uitvoering (afb. 87). 

Het complete tandemstel is als een zg "hang op" unit uitgevoerd en dmv 

tandemsteldragers met pasbouten aan de chassislangsliggers bevestigd. 

Tussen de schommelas en de achterbrughuizen zijn zes reactiestangen 
aangebracht. 

Het achterbrughuis, bestaande 1Jit differentieelhuis en askokers, is van het 

banjo-type en geheel uit staalplaat geperst. 

Aan de askokers zijn smeedstalen asstompen gelast, waarop de remanker

platen met klinknagels zijn bevestigd. 

Het differentieelhuis, waarin het differentieel is opgenomen, is in het midden 

van de askokers geplaatst. 

Voor vering, ophanging en. schokbrekers, zie Deel 9. 

In de rechter askoker is naast de differentieeldrager een tapgat waarin een 

ontluchter met een verlengpijpje is aangebracht. De differentieels zijn aan 

elkaar gelijk en onderling - ook met die van de voorbrug - verwisselbaar. 

De vier steekassen zijn van gelijke lengte en aan een uiteinde voorzien van 

16 spiebanen, welke ingrijpen in de spiebanen van het planeetwiel van het 

differentieel; het andere uiteinde is voorzien van een aangesmede aandrijf

flens, welke aan de wielnaaf is bevestigd (afb. 89). De schommelaseinden 

dragen de gelagerde schommelende veerzitti.ngen, waarop de achterveren 

zijn bevestigd. De schommelende veerzittingen - waarop de veerpakketten 

met U-vormige veerstroppen en veerstropplaten zijn bevestigd - zijn op 

conische rollagers op de schommelaseinden gelagerd. In de veerstrop

platen, welke aan de bovenzijde op de veerpakketten zijn aangebracht, zijn 

hijspennen geplaatst voor bet takelen van het complete tandemstel. 

b. Constructie en werking (afb. 92). 

De door de motor geleverde drijfkracht wordt via de versnellingsbak, de 

korte tussenas, de reductiebak en een tweede tussenas, overgebracht op het 

differentieel van de voorste achterbrug, en · via een derde tussen-&s op ·h-ct 
differentieel van de achterste achterbrug. Van deze beide differentieels uit 

wordt het aan drijvend vermogen door de vier steekassen via de vier wielnaven 

overgebracht op de achterwielen. De lagering van de wielnaven is van het 

type, waarbij de steekassen uitsluitend de aandrijfkracht overbrengen 

en geen last hebben te dragen (full -floating), zie afbn. 90 en 90a. 

De bovenliggende pignon - welke in een afzonderlijk huis in de differentieel

drager is ondergebracht - is middels de pignonas a3n de aangedreven zijde 

in twee conische rollagers en aan de uitgaande zijde (achterzijde) in één 

rollager gelagerd. De bovenliggende pignon heeft een hypoid::ile vertanding 

en is in constante a3ngrijping m~t het hierbij behorende hypoidale kroonwiel. 

Een tweede pignon met helicoidale (schuine) vertanding vormt met zijn as 

één geheel en is dus niet demontabel. Deze helicoidale pignonas, welke dmv 

een spieverbinding is verbonden met het hypoidale kroonwiel, is aan de 

kroonwielzijde (binnenzijde) gelagerd in één rollager, dat in een lagerzitting 

is opgenomen en aan de andere zijde (buitenzijde) in twee conische rollagers. 

De helicoidale pignon is op zijn beurt weer in constante aangr ijping met het 

helicoidale kroonwiel op het satell ietenhuis. Zowel de conische rollagers van 

de hypoidale pignon, als de conische rollagers van de helicoidale pignon 

zijn dmv vulringen (shims) afstelbaar (lagervoorspanning). Het complete 

satellieten huis met helicoidale kroonwiel wordt gedragen door twee conische 

rollagers in de differentieeldrager; de afstelling geschiedt door twee stel

moeren (19) voorzien van borgplaten, zie afb. 92. 

Zowel de aangedreven - als de aandrijvende zijde (vóór- en achterzijde) van 

de hypoidale pignonas zijn voorzien van aandrijfflenzen, waaraan de kruis

koppelingen van de tussenassen zijn gekoppeld . De differentieeldrager (8) 

is voorzien van een pasrand, waarmede het complete differentieel horizontaal 

op het achterbrughuis is bevestigd, zie afb. 92. 

c. Gegevens. 

Fabrikaat 

Type 

Model 

Constructie 

Overbrenging 

Timken 

M 240 - HX1 

banjo 

geperste staalplaat met 

aangelaste smeedstalen 

asstompen 

bovenliggende pignon met 

kroonwiel (hypoidaal) met 

dubbele reductie (heli

coidaal) in constante 

aangrijping 

Overbrengingsverhouding Y A-, Yf<- en YT-616 : 7.539 : 1 

Overbrengingsverhouding YB-616 

Aandrijfassen : 

fabrikaat 

type 

6.443 : 1 

Timken 

steekas 
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uitvoering 

aantal aplebanen op ateekaa 

Smering: 

olie-inhoud differentieel 

oliesoort 

vetsoort voor naven en lagers 

ACHTERBRUGGEN 

vrijdragend 

16 

11.35 liter (12 qt) 

OEP 222 
XG 325 

Di't,ersen : 

hartafstand voorbrug tot 1e achterbrug 

spoorbreedte achterbruggen 

toelaatbare druk op beide achterbruggen 

op de weg 

toelaatbare druk op belde achterbruggen 

in het terrein 
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± 3474 mm 

± 111115 mm 

15500 kg 

11750 kg 

Y-cie
.n

l



DEEL 8 

Hoofdstuk XVIII 
ACHTERBRUGGEN 

Blz. 63 

Hoofdstuk XVIII. DEMONTEREN 

41. Algemeen. 

Bij onderstaande beschrijving zijn de achterbruggen van het voertuig verwijderd. 

Alvorens tot demonteren van enig onderdeel over te gaan, dient het uitwendige 

te worden geinspecteerd. Eventuele opmerkingen of gebreken betreffende olie

lekken uit keerringen of deksels, kunnen dan alsnog op de werkopdracht worden 

vermeld. 

Reinig hierna de complete samenstelling grondig met kerosine, opdat bij het 

demonteren gee·n vuil, zand, enz·. in de lagers of andere inwendige delen kan 

komen. Voor het verwijderen c:q aanbrengen van één complete achterbrug, 

voorzien van steekassen, wielnaven en remtrommels, alsmede de schokbrekers, 

tussenassen en veerpakketten, zie de desbetreffende TH9-348. 

Na het demonteren moeten de vrijgekomen losse delen op een schone en stof

vrije plaats worden opgeborgen, tot deze weer worden aangebracht; dit voorkomt 

veel tijdverlies bij het monteren, vooral wanneer geen of weinig belangrijke 

delen behoeven te worden vervangen. 

Verwijder de vul- en aftapstop en tap de olie af. 

Controleer de afgetapte olie op aanwezigheid van metalen delen en bewaar deze 

voor latere inspectie; bewaar ook - indien nodig - een monster van de af

getapte olie, dit kan soms waardevolle gegevens bevatten over toestand of ge

breken van de achterbrug . Voor het verwijderen van de differentieeldrager met 

differentieel, zie punt 42b. 

49. Verwijderen van de samengestelde delen (afbn. 91 en 120). 

a. Satellietenhuis met helicoidale kroonwiel. 

Plaats de differentieeldrager met differentieel in een geschikte reparatie

stand, met de opening naar boven. 

Alvorens tot demonteren over te gaan, moeten de lagerkappen tov de 

differentieel drager van merktekens worden voorzien; merk tevens de bij

behorende stelmoeren, dit om de delen bij het monteren weer op de oor

sDronkelijke plaats aan te brengen, zie afb. 91 . Verwijder de borg<fr<'il d uit 

de lagerkapbouten (18) (afb. 120) en uit de borgbouten (19) . Draai de borg

bouten uit en verwijder de borgplaten (20) . Draai de lagerkapbouten uit, 

li~ht de lagerkappen (8) van de differentieeldrager (6) en verwijder de stel

moeren . Plaats een passende kopeFen of. andere zac ht metalen staaf aan 

een zijde in het satellietenhuis (24) (afb. 92), licht het huis een weinig en 

neem aan deze zijde de buitenloopring van het differentieellager al. Verwijder 

de buitenloopnng aan de andere zijde op dezelfde wijze. Breng nu aan weers

zijden een passende zacht met<1len staaf in het satellietenhuis en verwijder 

het complpte differentieel uit het differentieelhuis . 

b. Hypoidale pignon met pignonas (afb. 112). 

Neem dE splitpennen (1) ,1an weerszijden uit de hypoidale prgnonas (21) en 

verwijdu de kroonmoeren (2). Trek met een unlverseeltrekker de aandrijf
flenzen (3) en (28) van de pignonas; verwijdertegelljkertljd de sto.fdeksels (4). 
Draai de acht tapbouten (5) met de veerringen (6) uit. Tik met een kunsthars 
of fiber hamer op de rand van het lagerhouderdeksel (7) en neem het deksel 
met oliekeerr!ng (8) af. Verwijder de pakkingring (14) van de lagerhouder (15) . . 

Draai de acht tapbouten (27) met de veerringen (26) uit. Tik met een kunst
hars of fiber hamer op de rand van het lagerdeksel (25) en neem het deksel 
met oliekeerring (8) af. Verwijder de pakkingring (24) en de vulring (23) en 
bevestig de vulring met een touwtje aan het lagerdeksel om bij het monteren 

verzekerd te zijn, dat de juiste vulring op dezelfde plaats wordt aangebracht . 
Tik met een zacht metalen of kunsthars hamer zodanig tegen het van schroef
draad voorziene achtereinde van de pignonas (21), tot de lagerhpuder (15) 

geheel uit zijn zitting is geschoven (afb. 98). 

Neem de complete pignonas (21) met plgnon (20), lagerhouder (15), lagers 
en vulring(en) uit het hypoidale pignonhuis. Neem de vulrlng(en) (17) af en 
bevestig deze met een touwtje aan het lagerhouderdeksel (7), om bij het 
monteren verzekerd te zijn dat ze weer op de oorspronkelijke plaats worden 
aangebracht. 

c. Hellcoidale pignon met hypoldale kroonwlel. 

Draai de aèht tap bouten (1) (afb. 120) met veerringen (2) ult. Neem het rond'e 

inspectiedeksel (10) (afb. 120) af en verwijder de hierachter liggende olie

keerplaat (11 ), welke tevens dienst doet als pakking. Verwijder de zes moeren 

(42) (afb. 129) met veerringen (6) van de tapeinden en neem het lagerhouder

deksel (41) af van het helicoidale pignonhuis; verwijder de hierachter 

liggende vulring(e.n) (35a). Bevestig deze vulring(en) aan het lagerhouder

deksel, dit om zoekraken of onderlinge verwisseling te voorkomen. Verwijder 

de borgdraad uit de koppen van de drie tap bouten (40); draai de tap bouten 

uit het aseinde van de pignon (33) en neem de borgplaat (39) af. Draai twee 

passende drukbouten in de tapgaten, welke in de bevestigingsflens van de 

lagerhouder (36) zijn aangebracht en druk de lagerhouder met binnen- en 

bultenloopringen (38) en (37) geheel uit zijn zitting. Verwijder de vulring(en) 

(35) en bevestig deze aan de lagerhouder om bij het monteren -er de juiste 

opvuldikte te verkrijgen tussen het helicoidale pignonhuis en de lager

houder ivm een correcte afstelling van het landcontact tussen de hypoidale 

pignon en het hypoidale kroonwiel . 

Draai de tien tapbouten (la) (afb. 120) met de veerringen (2a) uit. Neem het 

rechthoekige inspectiedeksel (3) af en verwijder de hieronder liggende 

pakking (4) . Draai de zes tap~inden (12) uit en verwijder met een schraper 

eventueel <1chtergebleven pákkingresten van het bevestigingsvlak. 

Neem de differentieeldrager uit de reparatiestand en plaats deze onder een 

pers, met de opening voor het ronde inspectiedeksel (10) (afb. 120) naar 

boven gekeerd. Steun de onderzijde (helicoidale pignonhuis) zodanig op 
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een vlakke metalen plaat, dat de bevestig ingsflens van de differentieeldrager 

(6) vrij komt te liggen van de metalen plaat en van het steunvlak van de pers. 

Plaats door de opening van het rechthoekige inspectiedeksel twee passende 

zacht metalen steunblokken aan weerszijden tussen de rug van het hypoidale 

kroonwiel en de binnenzijde van de differentieeldrager, zie afb. 105. Plaats 

door de opening van het ; onde Inspectiedeksel een passende zacht metalen 

stempel op de as van de helicoidale pignon en pers de pignon uit het kroon

wlel. Verwijder de aangebrachte hulpgereedschappen, neem de differentieel

drager onder de pers vandaan en verwijder de vrijgekomen pignon uit de 

differentieeldrager. 

Opmerking: De helicoidale pignon vormt met de as één geheel en zijn niet 

van elkaar te scheiden. 

Plaats de differentieeldrager weer in de reparatiestand, met de opening van 

het helicoidale pignonhuis naar boven. Breng door de opening van het 

rechthoekige Inspectiedeksel aan weerszijden een korte koevoet tussen de 

rug van het hypoidale kroonwiel en de differentieeldrager en wrik het kroon

wiel zover naar beneden, tot het rollager (31) (afb. 129) - dat zich op de naaf 

van het kroonwiel bevindt - geheel vrijkomt uit de lagerzitting (30) (afb. 129). 

Neem het kroonwiel met binnenlager uit door de rechthoekige inspectie

opening. 

51. Demonteren van de samengestelde delen. 

a. Lagerdeksels met oliekeerringen (afb. 112). 

Verwijder de oliekeerringen (8) uit het lagerhouderdeksel (7) en het lager

deksel (25). 

b. Hypoidale plgnon met as en lagers. 

Trek met een geschikte trekker de binnenloopring van het rollager (22) 

(afb. 112) van het van spiebanen voorziene achtereinde van de hypoidale 

pignonas (21). Klem de pignon tussen spanplaten in een bankschroef en tik 

de omgeslagen kant van de borgplaat (3) (afb. 99) terug. Draai de borgmoer 

(5) af en verwijder achtereenvolgens de borgplaat en de borgring (2) . 

.Draai daarna de stelmoer (4) af. Tik met een zacht metalen of kunsthars

hamer tegen de flens van de lagerhouder (2) (afb. 101), tot deze met het 

buitenste rollager (1) en de buitenloopring van het binnenste rollager (3), 

loskomt van de pignonas (4). Neem de afstandsring (1) (afb. 102) af en 

bevestig deze aan de lagerhouder. 

Breng een guillotinetrekker aan tussen de hypoidale pignon (2) (afb. 103) en 

de binnenloopring (4). Steun de guillotinetrekker (3) op een paar vlakke 

metalen blokken onder een pers en druk met geschikt hulpgereedschap de 

binnenloopring van de pignonas. 

Per"s de buitenloopring (13) (afb. 112) van het buitenste rollager uit de lager-· 

houder (15) met het hulpgereedschap (LXII). Tik met een passende pen-

drijver de buitenloopring (18) van het binnenste rollager zover uit zijn zitting 

in de lagerhouder tot .het hulpgereedschap (LXII) is aan te brengen op de 

buitenloopring en volledig draagt op de rand. 

Druk nu de buitenloopring geheel uit 
0

cÎe Ï agerhouder. Houd de lagers als 
paar bij elkaar, om onderlinge verwisseling te voorkomen. 

Plaats de pignonas (21) onder een pers, met het van schroefdraad voorziene 

einde van de pignon (20) naar boven gekeerd. Steun de pignon aan weers

zijden van de pignonas op een .paar vlakke zacht metalen blokken en druk" 

de pignonas met een zacht metalen stempel uit de pigno!". ~ie <1fb. _104. 
Draag zorg dat het schroefdraadeinde van de pignonas niet beschadigt. 

c. Helicoidale pignon met conische rollagers (afb. 129). 

Verwijder. de inlegspie (34) uit de as van de reeds verwijderde helicoidale 

pignon (33) en neem de afstandsring (32) af. Plaats de lagerhouder (36) met 

de conische rollagers (37) en (38), met de. bevestigingsflens naar beneden 

gekeerd, onder een pers en steun de flens op een paar vlakke zacht metalen 

blokken. Druk met het hulpgereedschap (LXIII) de beide rollagers uit de 

lagerhouder. Houd de lagers als paar bij elkaar, om onderlinge verwisseling 

te voerko.men. 

d. Hypoidale kroonwiel met rqllager (afb. 129). 

Plaats een guillotinetrekker tussen het kroonwiel (29) en het rollager (31) en 

trek het lager van de naaf van het kroonwiel. 

e. Dlfferentleeldrager. 

Draai de ontluchter (7) (afb. 120) uit het ronde inspectiedeksel (10). 

Draai de borgschróef (5) uit het bevestigingsvlak voor het rechthoekige 

inspectiedeksel (3). Piaats een lange pendrijver door de opening aan de zijde 

van het helicoldale pignonhuis in de uitsparingen, welke in de lagerzitting 

(30) (afb. 129) zijn aangebracht. Tik beurtelings in deze twee tegénover 

elkaar aangebrachte uitsparingen, tot d~ lagerzitting zover uit de boring 

schuift, dat er voldoende ruimte boven de lagerzitting vrij komt om het 
hulpgereedschap (LXII) aan te brengen. 

Plaats de differentieeldrager (6) (afb. 120), met het bevest!i:ingsvlak voor het 

ronde inspectiedeksel naar beneden gekeerd, op een vlak metalen blok onder 

een pers. Breng het hulpgereedschap (LXII) aan op de lagerzitting en druk 

de lagerzitting uit de differentieeldrager. Draag zorg dat de nokken van het 

hulpgereedschap tijdens het uitdrukken volledig dragen op- of in de uit

sparingen van de lagerzitting. Tik met het huipgereedschap (LXIV) de 

buitenloopring met rollen (22) (afb. 112) van het rollager van de hypoidale 

pignonas uit zijn zitting in de achterzijde van het hypoidale pignonhuis. 

Bevestig de buitenloopring met rollen aan de binnenloopring (22) , om zoek

raken of verwisseling te voorkomen. 

f. Satellietenhuis met helicoidale kroonwiel (afb. 145). 

Merk de halve satellietenhuizen (4) en het helicoidale kroonwiel (9) tov 
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elkaar opdat deze bij het monteren weer op hun oorspronkelijke plaatsen 

worden aangebracht (afb. 93). Verwijder de borgdraad uit de acht pasbouten 

(5). Draai de .acht kroonmoeren (6) af. Tik met een zacht metalen pendrijver 

de acht pasbouten uit de halve satellietenhuizen en het helicoidale kroon

wiel. Plaats een koperen of andere zacht metalen as in een van de halve 

sdtellietenhuizen en tik met een kunsthars hamer op het einde van de as, tot 

het halve satellietenhuis loskomt van het kroonwiel (afb. 94). 

Neen-> het satelliete'.1 kruis (10), compleet met satellieten (11) en drukringen 

TH9 - 1348/2 
Blz. 65 

(13) uit het kroonwiel. Tik met een koperen of andere zacht metalen d.rijver 

het andere halve satelljetenhuis los van het kroonwiel en neem vervolgens 

de beide planeetwielen (8) met drukringen (7) uit de beide halve satellieten

huizen (afb. 95) . Neem de drukringen en de satellieten van het satellieten

kruis. Klem een half satellietenhuis met de flens tussen de spanplaten van 

een bankschroef en trek met een geschikte trekker en het hulpgereedschap 

(LXIII) de binnenloopring van de naaf (afb. 96) . Verwijder de binnenloopring 

van het tweede halve satellietenhuis op overeenkomstige wijze. 
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Hoofdstuk XIX. REINIGEN, INSPECTEREN EN REPAREREN 

51. Algemeen. 

Het repareren bestaat in hoofdzaak uit het vervangen van onbruikbare delen. 

a. Reinigen. 

Alle gedemonteerde delen moeten vóór het inspecteren grondig worden 

gereinigd en vetvrij gemaakt. Het hangt van de omstandigheden en de 

uitrusting af, op welke wijze het reinigen wordt verricht. 

Delen met geslepen oppervlakken, zoals tandwielen, lagers, assen, enz. 

mogen echter nimmer in een hete reinigingstank, voorzien van alkalische 

oplossingen, worden behandeld ivm aantasting van de materiaal oppervlak

ken. 

Delen, welke wel in de hierboven genoemde reinigingstank mogen worden 

behandeld, zoals gegoten huizen , deksels, verbindingsstukken, enz. moeten 

deze behandeling zolang ondergaan tot zij geheel zijn doorgewarmd. Spoel 

na de behandeling de betreffende delen direct na om eventuele restanten van 

de oplossing te verwijderen ; achtergebleven spoelwater kan dan alsnog 

verdampen . Reinig tandwielen, lagers, assen, enz. met kerosine; dit lost vet 

en olie op zonder geslepen vlakken aan te tasten. Blaas de delen droog met 

perslucht. 

b. Behandeling. 

Behandel alle delen met de uiterste zorg. Niet alleen zijn de geslepen opper

vlakken zeer fi j n bewerkt, maar zeer dikwijls zijn de materialen bovendien nog 

gehard, waardoor zelfs _ kleine beschadigingen aanleiding kunnen geven tot 

het optreden van storingen. 

Gereinigde delen, welke na de inspectie niet direct worden gemonteerd, doch 

·,oor langere tijd worden opgeslagen, moeten met praserveervet worden 

behandeld en in speciaal papier verpakt. 

Smeer de geslepen en bewerkte vlakken in met een dun laagje olie, waardoor 

aantasting en roestvorming wordt voorkomen; leg de delen hierna op een 

stofvrije plaats. 

Behandel de kogel- en rollagers, zoals voorgeschreven. 

52. Inspecteren en repareren. 

a. Achterbrughuis (afb. 89). 

Alvorens over te gaan tot een grondige inspectie van ilet achterbrughuis, 

moet het op vervorming of verbuiging worden gecontroleerd . 

Control eer vervolgens het achterbrughuis op scheuren en /of beschadigingen. 

De bewerkte bevestigings- en aansluitvlakken moeten vlak zijn en vrij van 

bramen en groeven. lichte beschadigingen mogen worden bijgewerkt of 

opnieuw worden gevlakt; bij ernstige beschadigingen of scheuren moet het 

achterbrughu is worden vervangen . 

Controleer of de schroefdraad op de uiteinden van de asstompen niet is 

beschadigd of abnormaal gesleten . Werk l ichte schroefdraadbeschadiging 

voorzichtig bij met een schroefdraadvijl ; vervang het achterbrughuis bij 

zware beschadigingen of abnormale slijtage. 

Controleer de stelmoeren (7) , de borgmoeren (5) en de borg ringen (6) ; 

vervang indien nodig deze delen. Controleer de ligplaatsen van de binnen

loopringen (9) en (11) voor de wiellagers op beschadigingen , groeven en/of 

s!ijtage ; lichte beschadig ingen mogen worden bijgewerkt, bij ernstige 

beschadigingen moet het achterbrughuis worden vervangen. 

Controleer of de loopring (13) voor de oliekeerring (12) op de binnenzijde van 

de asstomp niet is beschadigd of te veel ingesleten ; vervang indien nodig de 

loopring met het hulpgereedschap (LXV). Controleer de remankerplaten (21) 

op verbuiging of vervorming en tevens of de klinknagels (23) niet zijn los

gewerkt in de flens van het askokereinde. Zijn de bevestigingsgaten in de 

remankerplaten of in de flens van het askokereinde niet uitgeslagen, klink 

dan losse klinknagels opnieuw vast ; vervang het achterbrughuis indien de 

gaten zijn uitgeslagen. Controleer de schroefdraad van bouten , tapeinden 

en tapgaten op beschadig ing. Werk lichte beschadigingen voorzichtig bij 

met een schroefdraadvijl of tap ; vervang het achterbrughuis bij ernstige 

beschadigingen of vervorming van de schroefdraad . 

Tapgaten waarvan de schroefdraad te veel gesleten of te ruim is geworden 

mogen van schroefdraad van grotere diameter worden voorzien. Con 

troleer de vul - en aftapstop· (16) en (19) op beschadiging van de schroefdraad 

of uitgesleten vierkant voor ~e sleutel ; vervang defecte stoppen . Reinig alle 

schroefdraad goed ivm het controleren van de juiste aanhaalspanning . Ver 

vang moeren en bouten met beschad igde of afgeronde schroefdraad. evenals 

veerringen, splitpennen , pakkingen en oliekeerringen . Controleer de ont 

luchter (24) op verstopping ; vervang zonodig . 

Controleer de paspennen (14) op beschadigingen of loszitten in het achter

brughuis ; herstel of vervang zonodig . 

b. Differentieel. 

(1) Differenlieeldrager met inspectiedeksels (afb. 120) . Controleer de differen

tieeldrager (6) , de inspect iedeksels (3) en (10) en de lagerkappen (8) op 

beschadiging , scheuren of vervorming. Controleer de lagerboringen op 

beschadiging of inkervingen en de bewerkte aansluit- en pasvlakken op 

vlakheid of bramen , werk lichte beschadigingen bij ; vervang bi j ernstige 

beschadigingen, scheuren of vervormingen . 

Controleer de schroefdraad van de stelmoeren (1) (afb . 145 i ,n de 

lagerka,ppen en ,n de d1flerentieeldrager op beschadiging of vi: rvorrn ing . 

Controleer teven s de bij de lagerkappen behorende lagerkapbouten (HIJ 

op beschadiging en /of slijtage van de schroefdraad ; vervang indien 

nodig . Is de schr oefdraad voor dii stelmoeren in de diflerent,eeldrager 
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en/of in de lagerkappen beschadigd, of zijn de lagerk appen gescheurd of 

vervormd, vervang dan de differentieeldrager met de lagerkappen als één 

geheel. Afzonderlijk vervangen van delen is niet mogelijk ; de stelmoeren 

en de lagerkapbouten zijn bij vervanging in de differentieeldrager 

aanwez ig. Inspecteer de schroefdraad van tapeinden, bouten en tap

gaten op beschadig ing of vervorming; vervang beschadigde of verbogen 

tapeinden en bouten . Inspecteer de bor ing voor de lagerzitting (30) 

(afb . 129). alsmede de lagerzilting op beschad iging en bramen ; let 

s;:,ec iaal op de uitsparingen . Werk zo nodig lichte beschadigingen bij ; 
vervang indi en nodig de lagerzitting. 

De nieuwmaatspeling tussen de lagerzitting en de buitenloopring 

van het rollager (31) (afb. 129) mag .0020- .0042" (0.051 - 0.107 mm) be
dragen. 

Voor verdere gegevens betreffende de passingen van binnen- en 

buitenloopringen van de lagers op en in hun respectievelijke draag

vlakken, zie punt 52c. Controleer de ontluchter (7) in het ronde inspectie

deksel (10) op goede werking; vervang indien nodig . 

Controleer de inwendige oliekanalen in de di.fferentieeldrager op 

verstopping; blaas zonodig door met perslucht. 

(2) Hypoidale pignon mei as en hypoidale luoonwiel (afb. 112). Controleer de 

schroefdraad van de stelmoer (11) en de borgmoer (9) op beschadiging 

of slijtage ; vervang indien nodig . Controleer of de nok op de stelmoer 

niet is weggedraaid of afgesleten ; vervang zonodig de stelmoer. Contro

leer de lagerhouder (15), het lagerhouderdeksel (7) en het lagerdeksel 

(25) op scheuren, beschadiging of vervorming. Inspecteer de bewerkte 

bevestigings- en pasvlakken en de zittingen voor de buitenloopringen 

(13) en (18) en de oliekeerringen (8). lichte beschadigingen mogen 

worden bijgewerkt; vervang bij ernstige beschadigingen of breuken. 

Controleer de aandrijfflenzen (3) en (28) op vervorming of beschadiging 

van flenzen en pasranden; inspecteer of de inwendige spiebanen niet zijn 

gesleten of uitgeslagen. Wordt enige speling op de spiebanen van de 

aandrijfflenzen en/of de hypoidale pignonas (21) geconstateerd , vervang 

dan de aandrijffienzen en/of pignonas. Controleer de schroefdraad op 

de voorzijde van de pignon (20) op beschadiging. Controleer de tanden 

van de pignon op slijtage, haarscheurtjes, oppervlakteschilfering, 

geqroefde, gebroken of afgebrokkelde tanden. Lichte beschadiging.en, 

zo;il s bra men, lichte kerven, groeven of insnijdingen mogen worden 

o;, 4Nui,erd met een fijnkorrelige hoonsteen; na deze behandeling 

m•.Je t d ;, p,grion weer zorgvuldig worden gereinigd in kerosine en droog

geblillen met perslucht. Controleer de vertanding van het hypoidale 

kroo,1 wie l (29) (afb. 129) op slijtage, haarscheuren, oppervlakteschil

feri ng, gegroefde, gebroken of afgebrokkelde tanden; lichte beschadi

gingen mogen op dezelfde wijze als bij de pignon worden opgezuiverd . 

Bij schroefdraadbeschadiging van de hypoidale pignon, defecte ver-
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tanding, afschilfering of scheuren, moeten zowel de p1gnon als het 

kroonwiel als stel worden vervangen. 

Inspecteer de schroefdraad aan de beide einden va n de pignonas op 

beschadiging en/of slijtage. Zowel de schroefdraad op de pignon as 

als in de kroonmoeren moet in goede toestand verkeren , opd at de 

voorgeschreven aanhaalspanning zonder bezwaar kan worden opge

nomen. Werk lichte beschadiging bij; vervang de delen . bi j zwMe 

beschadiging of afronding van de schroefdraad. Controleer de va n s;i ie

baneri voorziene einden aan weerszijden van de pignonas op slijtage 

of tordering; vervang indien nodig de pignonas met pignon en kroon wiel. 

Controleer de passingen voor de binnen- en buitenloopringen (12) , ( 13). 

(18), (19) en van het rollager (22) . Controleer de lagers en vervang 

indien nodig. 

Voor verdere gegevens betreffende de passingen van binnen- en buiten

loopringen op of in hun respectievelijke draagvlakken, zie punt 52c. 

(3) He/icoidale pignon met hypoidiJ/e ilroonwiel en differentieel (afb. 129) . 

Controleer het lagerhouderdeksel (41), de lagerhouder (36) en de lager

zitting (30) op vervorming, scheuren, inkervingen of beschadigingen. 

Lichte beschadigingen mogen worden bijgewerkt; vervang bij ernstige 

beschadigingen. Controleer de twee tapgaten in de flens van de lager

houder op beschadiging van de schroefdraad. Daar in deze twee 

tapgaten de drukbouten moeten worden aangebracht om de lagerhouder 

uit de differentieeldrager te verwijderen, moet de schroefdraad in goede 

staat zijn. Indien de schroefdraad is beschadigd, moeten de tapgaten 

dmv een draadbus op de oorspronkelijke maat worden teruggebra,:;ht. 

Controleer het oliekanaal in de lagerhouder op verstopping en bl :las 

door met perslucht. Controleer de passingsvlakken voor de buiten- en_ 

binnenloopringen (37) en (38) - zowel in de lagerhouder als op de 

pignonas - op beschadiging. Werk lichte beschadigingen bij; vervang 

de delen bij zware-beschadiging. 

Daar de helicoidale pignon (33) één geheel vormt met de as moet, bij be

schadiging van de astappen, de com:>lete pignon worden vervangen . 

Controleer de inlegspie (34) op beschadiging, vervang de spie ind ien 

nodig. Controleer het rollager (31) en de binnen- en buitenloopring en 

(38) en (37). Controleer het passingsvlak op de naaf van het hypoidale 

kroonwiel (29) waarop het_ binnenlager moet worden aangebracht, op 

beschadiging en/of groeven; werk lichte beschadigingen zorgvuldig 

bij en vervang het kroonwiel en de pignon bij zware beschadiging. 

Voor andere gegevens betreffende de passingen van lagers en loop

ringen, zie punt 52c. Controleer de afstandsring (32) op ingevreten 

plekken; vervang zo nodig. 

Controleer de drie tapgaten in de astap van de pignon en de drie 

hierbij behorende tapbouten (40) op schroefdraadbeschadiging. 

Controleer de vertanding van helicoidalè pignon en helicoidale kroon

wiel op abnormale slijtage, indrukken, scheuren, oppervlakte aantasting 
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of beschadigingen. Lichte beschadigingen mogen zorgvuldig met een 

fijnkorrelige hoonsteen worden bijgewerkt, waarna het betreffende 

cteel in kerosine moet worden gereinigd en drooggeblazen met pers

lucht ; vervang de delen bij zware beschadigingen . Vervang de pignon en 

het kroonwiel altijd als stel ; .dit voorkomt abnormale geluiden, 

lawaai of ongelijkmatige slijtage. Cor,troleer de bevestiging van de 

halve satellietenhuizen (4) (afb. 95) in het helicoidale kroonwiel (9). 

Wanneer de pasbouten zijn geplaatst en enige speling wordt geconsta

teerd, dan moeten de beide satelliélenhuizen, de pasbouten 11n zonodig 

het kroonwiel met pignon w~rden vervangen. Controleer dmv een 

vlakplaat en een meetklok of de bevestigingsflenzen van de halve 

satellietenhuizen geheel vlak zijn; vervang de halve satellietenhuizen 

als de golving van de bevestigingsflenzen meer b~raagt dan 0.10'2 mm 

(.004"). Controleer of de zittingen voor het satellietenkruis in de halve 

satellietenhuizen niet zijn uitgesleten of beschadigd, en tevens of de 

draagvlakken niet zijn weggedrukt ; vervang zonodig beide halve satel

lietenhuizen. Controleer het draagvlak voor de drukring (7) in elke 

satellietenhuishel (t en de pasvlakken voor de blnnenloopringen (3) 

(afb. 145) van de conische rollagers op beschadiging, ingevreten of 

gesleten plaatsen; vervang indien nodig de beide satellietenhuishelften 

of werk, indien mogelijk, het lagerpassingsvlak v_oorzichtig bij. 

Voor gegevens betreffende de lagerpassingen en hun respectievelijke 

draagvlakken, zie punt 52c. 

Controleer de bir,nenloopringen (3) alsmede de buitenloopringen (2) 

(afb. 145) van de conische rollagers. Controleer de passing van de naven 

van de planeetwielen (8) (afb. 145) in de halve satellietenhuizen, alsmede 

de hierbij behorende drukringen op beschadiging of ingevreten plekken . 

Wordt speling geconstateerd, dan moeten de beide planeetwielen, 

de dru~ringen, de halve satellietenhuizen, alsmede de vier satellieten 

worden vervangen ; dit om ongelijkmatige slijtage, abnormale geluiden 

of lawaai te voorkomen. Cqntroleer :iet satellietenkruis (10) (afb. 145) op 

vervorming, de vier tappen op beschadiging en/of abnormale slijtage 

en de lagerbussen (12) in de vier satellieten op slijtage of ingevreten 

plaatsen; bij breuk, vervorming of slijtage dient het satellieten kruis te 

worden vervangen, terwijl één gesleten of defecte lagerbus het ver

vangen van alle vier lagerbussen noodzakelijk maakt. Vóór tot het 

vervangen van de lagerbussen wordt overgegaan, moeten de satellieten

en de planeetwielvertanding worden gecontroleerd op scheuren, 

gebrokkelde of gebroken tanden, alsmede overmatige tandindrukken. 

Inspecteer eveneens de spiegroeven in de planeetwielen op slijtage, 

beschadiging of verwringing . Vervang, indien nodig, de hierboven ge

noemde delen als een compleet geheel. Is vervanging van de lager

bussen noodBkelijk, .. ga dan alsvolgt te werk. Plaats de satellieten 

onder een pers , op een paar vlakke zacht metalen blokken, waarbij het 

loopvlak voor de drukring (13) (atb. 145) naar boven is gekeerd en druk 

mbv het hulogereedsr.hap (LXVI) de lagerbus uit de satelliet. Plaats de 

satelliet andersom en druk met hetzelfde gereedschap een nieuwe lager

bus in. Controleer of de lagerbus over de volle lengte draagt in de 

boring . Na het aanbrengen wordt de lagerbus op maat gebracht en 

gepolijst met het speciale gereedschap (7950088) . Controleer de druk

ringen op beschadiging of vervorming en vervang zonodig aile vier 

drukringen. Voor nieuwmaten en spelingen, zie punt 52c. 

Reinig de satellieten na het aanbrenge_n en polijsten van de lagerbussen 

in kerosine en blaas droog met perslucht. Voor revisie worden ook _sa

tellieten met "finished" lagerbussen geleverd. 

c. Maten en spelingen. 

j 
Nieuwmaat spelingen 

Binnenloopring van rollager (22) 

op hypoidale pignonas (21) = .006 - .0013" (0.152 - 0.033 mm) 
afb. 112 B 't 1 . Il (22 . u1 en oopnng van ro ager ) . · l op differ~ntieeldrager (6) (afb. 120) = .0005 - .ooor (0.0127 - 0.0177 

mm) 

f 
Binnenloopring {19) 

1 
op hypoidale pignon (20) 

a b. 112 
1 Binnenloopring (12) 

.0010 - .0025" (0.0250 - 0.0635 mm) 

.0002 - .0022" (0.0051 - 0.0559 mm) l op hypoidale pignon (20) 

1 
Rollager (31 ) 

op naaf van hypoidale kroonwiel (29) = .006- .0011 " (0.152-0.028 mm) 
afb. 129) 

Rollager (31) 

l in lagerzitting (30) = .0020 - .0042" (0.051 - 0.107 mm) 

{ 
Binnenloopringen (38) 

afb. 129 . 
op helico1dale pignonas (33) .0000 - .0015" (0.000 - 0.038 mm) 

f Binn!.'r,loopringen (3) 

afb. 145 J op r. a~f aan halve s;.,, tell ietenhuizen (4) 

0.0889mm) 
= .0015 - .0035" (0.0381 -

afb. 145 

Nieuwmaat 

Tapoen van het séttellietenkru is (10) = 1.123-1.122" (28.524 - 28.498 
mm) 

Inwendige diameter v;i n d (: lagerbussen (12) 

vnn de satellieten ~ 1.127 - 1.129"' (28.625 - 28.676 mm) 

Nieuwmaal speling 

Satellieten (11) met lagerbus (12) 

op de tappen van het satellietenkruis (10) = .004 - .007" (0.102 - 0.178 
mm) 
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Hoofdstuk XX. MONTEREN EN AFSTELLEN 

53. Monteren en zonodig afstellen tot samengestelde delen. 

a. Algemeen. 

Zorg dat de omgeving goed schoon is. Smeer alle draaiende en bewegende 

delen, zoals assen, lagers, kroonwielen, pignons, enz. voor het aanbrengen 

in met een weinig olie, dit niet alleen om het monteren te vergemakkelijken, 

doch tevens om bij de eerste werking van een goede smering verzekerd te zijn. 

Gebruik bij iedere herstelling nieuwe pakkingen, oliekeerringen, borgplaten, 

ve<irringen, splitpennen en borgdraad. Verricht het monteren steeds met de 

grootste nauwkeurigheid, aangezien vele gebreken het gevolg zijn van een 

slordige of onnauwkeurige montage. 

b. Hypoidale pignon met as en lagers (afb. 112). 

Plaats de lagerhouder (15), met de bevestigingsflens naar boven gekeerd, op 

een vlak metalen blok onder een pers. Druk met het hulpgereedschap (LXII) 
de buitenloopring (13) van het buitenste rollager - met de kleinste inwendige 

diameter naar beneden gericht - tot tegen de borst in de lagerhouder. 

Draai de lagerhouder om en breng de buitenloopring (18) van het binnenste 

rollager op dezelfde wijze aan. 

Werd tijdens het demonteren de pignon (20) verwijderd van de pignonas (21), 

breng deze dan alsvolgt weer aan . 

Strijk het lange spiebaaneinde van de pignonas waarop de pignon moet 

worden aangebracht, licht in met een loodwit-olie mengsel. Plaats de pignon 

onder een pers op een paar vlakke zacht metalen blokken, met het schroef

draadeinde naar beneden gericht, zie afb. 106. 

Plaats het ingestreken einde van de pignonas in de pignon en pers de pignon

as in tot de borst stuit op de pignon . 

Keer de pignonas met pignon om, steun de pignon aan weerszijden op een 

paar vlakke zacht metalen blokken en pers de binnenluoprin:i (19) - met de· 

grootste uitwendige diameter naar beneden gericht-op de pignon, zieafb.107. 

Keer de pignonas om, steun het schroefdraadeinde van de pignon aan 

weerszijden op een paar vlakke zacht metalen blokken en breng de binnen

loopring van het rollager (22) aan over het van spiebanen voorziene boven

einde van de pignonas; de grootste uitwendige diameter is hierbij naar 

beneden gericht. 

Pers met geschikt hulpgereedschap de binnenloopring tot tegen de borst 

op de pignonas. 

Kle[ll de pignonas verticaal tussen de spanplaten van de bankschroef met de 

pignon boven de bankschroefbekken. Plaats de afstandsring (2) (afb. 108), 

met de uitgedraaide kamer naar beneden gericht, over de pignon tegen de 

binnenloopring. Plaats de lagerhouder (15) - met de buitenloopringen (13) en 

(18) op de binnenloopring; de flens van de lagerhouder is hierbij naar boven 

gericht. 

Breng de binnenloopring (3) (afb. 109) aan in de buitenloopring in de lager

houder; de kleinste diameter is hierbij naar de lagerhouder gericht. Wijzig de 

verticale stand van de pignonas in de bankschroef in een schuine stand van 

± 30° tov de bankschroefbekken en klem hierbij de pignon tussen de span

platen; dit om het verdere monteren te vergemakkelijken. 

Draai de stelmoer (11) op· de pignon - de borg nok naar de buitenzijde gericht -

tegen de binnenioopring (12). Door het aandraaien van de stelmoer wordt de 

binnenloopring verder op de pignon gedrukt tot deze stuit tegen de afstands

ring. 

Draai de stelmoer vast met een aanhaalspanning (moment) van 138 -165 mkg 

(1000 - 1200 ft. lb). Breng de borgring (10) zodanig aan boven de stelmoer, dat 

de lip in de spiegroef van de pignon valt en de nok op de stelmoer in één van 

de gaten van de borg ring. Komt de nok op de stelmoer niet in een van de 

gaten van de borg ring, draai de borg ring dan om; de lip in de borgring is niet 

symmetrisch geplaatst tov de gaten in de borgring. Breng de borgplaat (29) 
zodanig aan boven de borgring, dat de lip van de borgplaat in de spiegroef 

van de pignon valt. Plaats de borgmoer (9) en draai deze vast met een aan

haalspanning (moment) van 138 - 165 mkg (1000 - 1200 ft. lb). 

Opmerking: De borgmoer mag na het vastdraaien nog niet worden geborgd 

dmv de borgplaat, dit ivm het afstellen van de voorspanning van 
de beide rollagers. · 

Het controleren en afstellen van de pignonaslagers kan zowel in een bank

schroef als onder een pers geschieden. Beide manieren worden hier 

besproken. Het controleren van de lagervoorspanning geschiedt in beide 

gevallen met een unster (speciaal gereedschap 7950144). 

Het afstellen in een bankschroef geschiedt alsvolgt. 

Plaats de samenstelling horizontaal tussen de spanplaten in de bankschroef 

met de pignon buiten de bekken, zie afb. 110. 

Bevestig een einde van het trekkoord van de unster in één van de gaten van de 

bevestigingsflens van de lagerhouder (1) en wikkel vervolgens het trekkoord 

enige slagen om de pasrand; bevestig het andere einde aan het trekhaakje 

van de unster. Breng het trekkoord h<1aks tov de pignonas en trek aan de 

unster tot de lagerhouder onder spanning rondwentelt; lees de trekkracht af 

op de unsterschaal, zie afb. 110. Lees de trekkracht af tijdens het rondwente

len van de lagerhouder en niet bij het begin vanuit de ruststand; de lagers 

moeten vrij zijn van te dikke olie of vet. 

Bij nieuwe lagers ligt de voorspanning tussen 5-15 in. lb hetgeen overeen

komt met 690 - 2070 gr (1 .50 - 4.56 lb) trekkracht maximum. 

Bij gebruikte lagers, waarvan de binnen- en de buitenloopringen reeds op 
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elkaar zijn ingelopen, ligt de voorspanning tussen 3-9 in . lb, hetgeen overeen

komt met 410 • 1240 gr (.91 • 2.73 lb) trekkracht mzximum. 

Indien bij een revisie de oude afstandsring (16) wordt gebruikt in combinatie 

met nieuwe lagers, is in het algemeen de voorspan r,i ng van de lagers te hoog, 

terwijl bij het monteren van de oude afstandsring in combinatie met gebruikte 

lagers de voorspanning i« het alyeineen te laag is. 

Wordt na het monteren van de lagers geen juiste voorspanning verkregen, 

ga dan alsvolgt te werk. Verwijder de borgmoer, de borgplaat, de borgring, 

de stelmoer en de binnenloopring (12) . Hierdoor wordt de afstandsring-, 

welke de lagervoorspanning beinvloedt, weer bereikbaar. Verwijder de 

afstandsring en plaats een geselecteerde afstandsring tot het bereiken van de 

juiste lagervoorspanning . De afstandsring is hieJtoe in verschillende dikten 

voorradig, nl in : .367, .311, .375, .379, .383, .387, .391, .395 en .399" (9.321, 9.423, 

9.525, 9.626, 9.728, 9.829, 9.931, 10.033 en 10.134 mm). 

Kies een afstandsring alsvolgt. Neem bij een te lage aflezing van de lager

voorspanning een dunnere afstandsring als de originele. Indien de juiste 

lagervoorspanning niet met een van de voorradige afstandsringen wordt 

verkregen, slijp dan de originele afstandsring op een vel fijnkorrelig schuur

linnen (nr. 0 .0) op een vlak- of glasplaat een weinig af. Beweeg hiertoe de 

afstandsring onder lichte druk en met een roterende beweging over het vel 

schuurlinnen, tot de gewenste dikte is verkregen. ' 

Neem bij een te hoge aflezing van de lagervoorspanning een dikkere afstands

ring als de originele; gebruik een micrometer voor het opmeten van de dikte. 

Breng de gekozen afstandsring aan. Plaats achtereenvolgens de binnen

loopring, de stelmoer, de borgring, de borgplaat en de borgmoer; denk om de 

voorgeschreven aanhaalspanning (moment) van de borgmoer. Herhaal 

indien nodig de hierboven genoemde bewerking tot de juiste lagervoor

spanning is verkregen en borg hierna de borgmoer dmv de borgplaat, (afb. 

115). 

Het afstellen onder een pers geschiedt als volgt. 

Plaats de samenstelling verticaal onder een pers, doch breng inplaats van de 

stelmoer, de borgring, de borgplaat en de borgmoer, een passend hulpge

reedschàp aan over de pignonas op de binnenloopring (12) . Steun de pignon 

op een paar vlakke zacht metalen blokken en breng met de pers nu enige 

druk op
0

het hulpgereedschap. Draai de lagerhouder met de hand enige malen 

rond om een goede lagerzitting te verkrijgen en eventueel het forceren van het 

lager te voorkom.en. Voer de persdruk tijdens het ronddraaien van de lager

houder langzaam op tot 9 ton; nu is er een voorspanning op de lagers merk

baar. Controleer met de unster de lagervoorspanning op de zi:ilfde wijze als 

hiervoor werd beschrevèn . 

De verdere handelingen bij deze afstelling en controle zijn geheel gelijk aan 

die, welke zijn beschreven onder het afstellen in een bankschroef. Is de juiste 

lagervoorspanning verkregen, handel dan verder als hiervoor omschreven . 

Plaats de differentieeldrager (6) (afb. 120 )in de reparatiestand. 

Tik met het hulpgereedschap (LXIV) de buitenloopring van het rollager· (22) 
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in da boring aan de achterzijde van het hypoidale pignonhuis : Draai twee 

tapeinden diagonaal tegenover elkaar in twee van de acht tapgaten in het 

bevestigingsvlak aan de voorzijde van h2t pignonhuis; de tapeinden dienen 

als geleiders bij de verdere montage. 

Verwijder de -.ulring(en) (17) van het lagerhouderdeksel (7). 

Plaats de vulring(en) over de twee tapeinden tegen het pignonhuis; draag 

zorg dat de oliegaten in de vulring(en) corresponderen met de oliekanalen in 

het bevestigingsvlak van het pignonhuis, zie afb. 117. 

Breng de compleet samengestelde pignonas in het pignonhuis en .schuif de 

binnenloopring (22) in het rollager (22) . Druk de pignonas verder in het huis, 

tot de flens van de lagerhouder (15) op de twee geleide tapeinden schuift . 

Zorg dat de oliekanalen in de flens corresponderen met die in het huis. 

Breng de lagerhouder gecentreerd voor de boring in het huis. Tik met een 

zacht metalen of kunsthars hamer de complete samenstelling voorzichtig 

verder in het -huis, tot de flens van de lagerhouder goed aanligt tegen de 

vulring(en) op het bevestigingsvlak van het pignonhuis, zie afb. 117. 

Plaats in de flens van de lagerhouder, aan boven- en onderzijde, twee tap

bouten (5) met passende sluitringen en bevestig de p ignonas dmv deze vier 

tapbouten tijdelijk in het pignonhuis ; draai de tap bouten kruiselings vast met 

een aanhaalspanning (moment) van 11.70 - 12.60 mkg (85- 91 ft . lb), (afb. 118) . 

Opmerking: Bovengenoemde tijdelijke bevestiging van de pignonas in het 

pignonhuis vindt plaats om een juiste afstelling van de pignon 

tov het kroon wiel te verkrijgen; dit afstellen geschiedt echter 

steeds na het afstellen en controleren van de voorspanning van 

de rollagers. 

De p ignon vormt een stel met _het hierbij behorende kroonwiel (29) (afb. 129). 

Verwisseling of vervanging van één van beide is niet toegestaan; let dus 

bij het monteren op dat alleen een bij elkaar behorend stel wordt aangebracht. 

Een bij elkaar behorend stel is kenbaar aan de gelijkluidende merktekens, 

welke in de pignon en in het kroonwiel zijn aangebracht. De merktekens zijn 

bij de pignon ingebrand aan de voorzijde van het van schroefdraad voorziene 

gedeelte (afb. ··108), en bij het kroonwiel ingeslagen aan de voorzijde van 

de naaf, aan de tandzijde (afb. 92). 

Voor het verkrijgen van een.juist tandcontact tussen pignon en kroonwiel is 

het oa noodzakelijk, dat de pignon op de juiste diepte in het pignonhuis 

wordt gebracht. Wijziging van deze diepte-afstelling wordt verkregen door 

het wijzigen van de dikte van de vulring(en) (17) tussen het pignonhuis

bevestigingsvlak en de flens van de lagerhouder (15) . De vulringen worden 

hiertoe in drie verschillende dikten geleverd, nl. .003, .005 en .031" (0.076, 0.127 

en 0.787 mm). Op het van schroefdraad voorziene gedeelte van de pignon 

. worden naast de ingebrande gelijkluidende merktekens eventueel nog enkele 

ingebrande cijfers aangetroffen, voorzien van een + of - teken, bv - 18 of 

+ 20. 

Deze cijfers geven een toegestane maatafwijkiny aan welke is ontstaan bij de 
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fabrikatie. Deze fabrikatie tolerantie is op de fabriek nauwkeurig opgemeten 

in duizendsten van een inch en, naar gelang de maatafwijking boven of onder 

de nominale maat komt te liggen, voorzien van een plus of min teken ( + of-). 

Bij een aangegeven waarde van bv -18 moet dus .018" van de nominale maat 

worden afgetrokken, terwijl bij een aangegeven waarde van bv +20, bij de 

nominale maat .020" moet worden opgeteld. Zijn er echter naast de gelijk

luidende merktekens geen maatafwijkingen ingebrand, dan voldoen pignon 

en kroonwiel nauwkeurig aan de nominale maat. Om de diepte vari de pignon 

zo zuiver mogelijk af te stellen, wordt gebruik gemaakt van de set speciaal 

gereedschap (7950104). Ga hierbij alsvolgt te werk, zie ook afb. 119. 

Plaats de bij de meelas (6) behorende passchijven (4) en (5) met hun pasrand 

in de boringen van het helicoidale pignonhuis (13); zorg dat de schijven goed 

vlak aanliggen. Breng vanaf de buitenzijde de meelas (6) aan in de twee 

passchijven. 

Opmerking : Indien de meetklok (2) los in de set _ speciaal gereedschap 

aanwezig is, bevestig dan eerst de meetklok op de meetklok

houder (3); zorg dat de aansluitvlakken goed schoon zijn . 

Plaats de meetklokhouder met meetklok op het, aan de nominale maat geijkte, 

kaliberblok (1) en stel de meetklokwijzer in op nul (0) . De meetklok is nu af

gesteld op de nominale- of standaardmaat. Breng de meetklo~ met houder aan 

in het hypoidale pignonhuis (8), door de rechthoekige inspectie-opening van 

de differentieeldrager (10). 

Plaats de meetklokhouder met de holle zijde over de hypoidale pignonas (14), 

en met de onderzijde stevig tegen het meetvlak van de pignon (9). Draai nu de 

meetklok met houder en de pignonas zodanig , dat de taststift (7) van de meet

klok de oppervlakte van de meelas kruist en lees de hoogste aanwijzing op de 

meetklokschaal af als de gevonden maat. Indien op de pignon naast de merk

tekens geen andere cijfers zijn ingebrand, is er ook geen maatafwijking 

aanwezig en zal de wijzer van de meetklok, tijden s het draaien, op nul (0) 

moeten blijven staan . Is er echter een maatafwijking van bv -18 op de pig;:cn 

ingebrand, dan dient de aanwijzing op de meetklokschaal hiermede over

een te stemmen en dus ook -18 te bedragen. Is er bv een maatafwijking 

van +20 op de pignon ingebrand, dan moet de aanwijzing op de meetklok

schaal ook +20 bedragen. Hieruit volgt, dat bij de diepte-afstelling van de 

pignon, de aflezing . op de meetklokschaal dezelfde moet zijn als de maat

afwijking welke op de pignon is ingebrand. Is tijdens de meting geen juiste 

afstelling verkregen, dan dienen vulringen (11) tussen de bevestigingsflens 

(12) van de lagerhoudèr en de voorzijde van het hypoidale pignonhuis (&) te 

worden aangebracht of verwijderd, tot de juiste diepte-afstelling van de 

pignon is verkregen; gebruik een micrometer voor het opmeten van de dikte 

van de vulring(en) . Is de juiste diepte-afstelling verkregen, verwijder dan de 

set speciaal gereedschap uit de differentieeldrager. 

Verwijder de- pignon met as uit het pignonhuis, bundel de vulring(en) en 

bevestig deze aan de lagerhouder; dit om bij de definitieve bevestiging van 

de pignon er zeker van te zijn dat het juiste vulringenpakket weer wordt 

aangebracht en een correcte diepte-afstelling wordt verkregen. 

c. Lagerdeksels met oliekeerringen (afb. 112). 

Plaats het lagerhouderdeksel (7) op een vlak metalen blok onder een pers, 

met de bevestigingsflens naar boven gekeerd. Bestrijk de kamer waarin de 

oliekeerring (8) moet worden aangebracht, alsmede de buitenzijde van de 

ol\j!keerring met vloeibare rubberpakking . Plaats de oliekeerring, met de 

manchet naar boven gekeerd, in het lagerhouderdeksel en druk de olie

keerring in zijn zitting met het hulpgereedschap (LXVII), zie afb. 138. Plaats 

het lagerdeksel (25) op een vlak metalen blok onder een pers met de be

vestigingsflens naar beneden gekeerd. 

Bestrijk de kamer waarin de oliekeerring moet worden aangebrac11t, alsmede 

de buitenzijde van de oliekeerring met vloeibare rubberpakking. 

Plaats de oliekeerring met de manchet naar boven gekeerd in het lager

deksel en druk de oliekcerring in zijn zitting met het hulpgereedschap (LXVII). 

d. Hypoidale kroonwiel met rollager (afb. 129). 

Plaats het hypoidale kroonwiel (29) op een vlak zacht metalen blok onder een 

pers, met de naaf naar boven gericht. Plaats het rollager (31) gecentreerd op 

de naaf en druk dit met geschikt hulpgereedschap tot tegen het kroonwiel. 

Controleer of het lager goed vlak aanligt tegen het kroonwiel. zie afb. 121. 

e. Helicoidale pignon met conische rollagers (afb. 129). 

Plaats de lagerhouder (36) onder de pers, met de bevestigingsflens naar 

boven gekeerd . 

Steun de bevestigingsflens aan weerszijden op een paar vlakke zacht metalen 

blokken . Plaats de bu iten loopring (37) van het achterste lager - met de klein

ste inwendige diameter naar beneden gericht - in de lagerhouder en druk met 

het hulpgereedschap (LXVIII) de buitenloopring tegen de borst in de lager

houder. Breng de binnenloopring (38) in de bu itenloopring en breng de 

tweede binnenloopring (38) zodanig aan , dat de grootste uitwendige dia

meters tegen elkaar dragen . Plaats de buitenloopring (37) in de boring van de 

lagerhouder en druk rT'et het hulpgereedschap (LXVIII) de buitenloopring 

voorzichtig in de lagerhouder tegen de binnenloopring ,zie afb. 123. 

Plaats de afstandsring (32) over het van een spiebaan voorziene aseinde van 

de helicoidale pignon (33) tot tegen het geslepen vlak en druk de inlegspie (34) 

in de spiebaan; voorkom beschadiging van as en inlegspie. 

f. Differentieeldrager (afb. 120). 

_Plaats de differentieeldrager (6) onder een pers met de opening voor het 

ronde inspectiedeksel (10) naar boven gericht. Steun de onderzijde van 

het helicoidale pignonhuis zodanig op een vlak zacht metalen blok, dat de 

bevestig ingsrand van de differentieeldrager vrijblijft van het steunvlak van de 

pers. Breng de lagerzitting (30) (afb. 129) door de rechthoekige inspectie-

Y-cie
.n

l



H9 - 1348/2 

Blz. 74 
ACHTERBRUGGEN 

DEEL 8 

Hoofdstuk XX 

opening gecentreerd boven de boring in de differentieeldrager met de twee 

diagonaal gelegen uitsparingen naar beneden gericht. Zorg dat het fixeergat 

voor de borgschroef (5) correspondeert met het tapgat in het bevestigings

vlak van het rechthoekige inspectiedekse! (3) . Breng het hulpgereedschap 

(LXII) aan en druk de lagerzitting in de b_oring tot tegen de borst. Draag zorg 

dat het hulpgereedsr.hap tijdens het indrukken volledig draagt op de lager

zitting. 

Draai de borgschroP.1 in de differentieeldrager handvast in . 

Draai de ontluchter (7) in het ronde inspectiedeksei goed vast. 

g. Satellietenhuis met helicoidale kroonwiel (afb. 145). 

Plaats de halve satellietenhuizen (4) op een vlak metalen blok onder een pers 

met de naven naar boven gekeerd en druk met geschikt hulpgereedschap de 

binnenloopringen (3) met de kleinste uitwendige diameter naar boven ge

keerd op de naven; controleer of de binnenloopringen geheel dragen op de 

schouder van het naafgedeelte, zie afb . 141 . 

Smeer alvorens tot verder monteren o,er te gaan, alle draaiende en bewegen

de deien van het differentieel licht met het voorgeschreven smeermiddel. 

Plaats het helicoidale kroonwiel (9) op een vlak hard houten blok, met de 

ondiepe kamer naar boven gekeerd. 

Breng het halve satellietenhuis, met het overeenkomstige merkteken tegenover 

elkaar, op het kroon wiel aan en tik met een kunsthars hamer het halve satel

lietenhuis in het kroonwiel, tot het geheel aanligt. Draag zorg, dat de gaten 

voor de pasbouten met el kaar in lijn zijn . 

Keer het kroo nwiel om, zodat de naaf van de huishelft rust op het hardhouten 

blok. Plaats een drukring (7) op zijn zitting in het halve satellietenhuis en 

breng een planeetwiel (8) met de naaf door de drukring . Plaats de vier satel 

lieten (11) met lagerbussen (12) op de-V.ier astappen van het satellietenkruis 

(10) met de kleinste uitwendige diameter naar het hart gericht. 

Plaats op iedere astap, tegen het geslepen vlak van elke satelliet, een druk

ring (13) . Plaats het aldus samengestelde satellietenkruis in de uitsparingen 

van het halve satellietenhuis in het kroonwiel ; zorg dat de tanden van de sa

tellieten en het planeetwiel in elkaar grijpen. Plaats het tweede planeetwiel 

(8) in de vier satellieten en breng de tweede drukring (7) aan op de naaf van 

het planeetwiel. 

Plaats de tweede satellietenhuish elft in de diepe kamer van het kroonwiel, 

met de gelijke merktekens tegenover elkaar en tik met een kunsthars hamer 

de huishelft verder in het kroonwiel tot de bevestigingsvlakken geheel aan

liggen; breng de gaten voor de pasbouten nauwkeurig met elkaar in lijn, 
zie afb. 143. 

Plaats de acht pasbouten (5) zodanig in de gaten van kroon wiel en satellieten

huishelften, dat dE:l koppen van de pasbouten aan de zijde van de ondiepe 

kamer op de satellietenhuishelft komen te liggen. Tik met een koperen of 

andere zacht metalen hamer de pasbouten geheel in de bevestigingsgaten 

tot de koppen van de bouten goed aanliggen en één zijde van de zeskante kop 

wordt opgesloten door de rand van de flens. Draai de acht kroonmoeren (6) 

op de pasbouten handvast aan. Span het samengestelde differentieel met 

het kroonwiel tussen de spanplaten van de bankschroef en draai <le acht 

kroonmoeren kruisel ings vast met een aanhaal spanning (moment) van 18.20 -

20 mkg (132 - 145 ft. lb) , zie afb. 144. Controleer met een oude steekas of de 

satelliet_en en de planeetwielen vrij kunnen draaien en borg hierna de kroon

moeren met een nieuwe borgdraad . 

Opmerking: Wanneer het kroonwiel of de satellietenhuishelften met of 

zonder pasbouten zijn vervangen, ruim dan indien nodig de 

bevestigingsgaten in het kroonwiel en het satellietenhuis tov 

elkaar in lijn, opdat de pasbouten niet te zwaar passend worden 

aangebracht. Reinig na het ruimen de delen zorgvuldig. 

54. Monteren en zonodig afstellen van de samengestelde delen. 

a. Aanbrengen van het hypoidale kroonwiel met rollager in de differen

tieeldrager (afb. 120). 

Plaats de differentieeldrager (6) zodanig onder een pers, dat de opening voor 

het ronde inspectiedeksel (10) naar boven is gericht. Steui1 de onderzijde 

van het helicoidale pignonhuis zodanig op een vlak zacht metalen blok, dat de 

bevestigingsrand van de differentieeldrager vrij blijft van het steunvlak van de 

pers . Breng het hypoidale kroonwiel (29) (afb. 129) met rollager (31) (afb. 129) 

door de rechthoekige inspectie-opening gecentreerd boven de in de differen

tieel drager aangebrachte lagerzitting (30) (afb. 129). Plaats door de recht

hoekige inspectie-opening een zacht metalen stempel op het kroonwiel en 

druk het rollager in de lagerzitting tot het geheel aanligt tegen de schouder 

in de differentieeldrager. Draai de.borgschroef (5) goed vast . 

b. Aanbrengen van de helicoidale pignon met conische roiiagers (afb.120). 

Plaats de differentieeldrager (6) zodanig onder een pers, dat het helicoidale 

pignonhuis naar boven is gericht. Breng door de opening van het ronde 

inspectiedeksel een passende zacht metalen bus aan onder de naaf van het 

hypoidale kroon wiel; zorg dat de bus aan weerszijden is afgevlakt en zo

doende goed draagt op de naaf van het kroonwiel en op het steunvlak van de 

pers. Strijk het pignonasgedeelte met de inlegspie in met een loodwit-olie 

mengsel en breng de pignon, met het ingestreken asgedeelte naar beneden 

gekeerd zodanig gecentreerd in het helicoidale pignonhuis en op de boring 

in de naaf van het kroonwiel, dat de inlegspie in lijn ligt met de spiebaan. 

Pers de pignon met een zacht metalen stempel zover in de naaf van het 

kroonwiel, tot het rollager (31) (afb. 129) aanligt tegen de afstandsring , zie 

afb. 122. Breng de zes tapeinden aan in de betreffende tapgaten aan de 

voorzijde in het bevestigingsvlak van het lagerhouderdeksel (41) (afb. 129) en 

draai de tapeinden goed vast . 

Verwijder de steunbus onder het kroonwiel en plaats het bevestigingsvlak 
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aflezing (een) dikkere vuiring(en) en bij een te lage aflezing (een) dunnere 

vulring(en). Breng het lagerhouderdeksel weer aan (denk om de aanhaal

spanning van de moeren) en controleer opnieuw de voorspanning; herhaal 

indien nodig de bewerking tot de juiste lagervoorspanning is verkregen. 

· De vulringen worden in drie verschillende dikten geleverd, nl .003, .005 en 

.031" (0.076, 0.127 en 0.787 mm). Gebruik een micrometer voor het opmeten van 

de dikte van de vulringen . 

voor het ronde inspectiedeksel zodanig op het blo!:, dat de bevestigingsrand 

van de differentieeldrager vrijblijft van het steunvlak van de pers. Verwijder 

de vulring(en) (35) (afb. 129) nn de lagerhouder en plaats deze over de 

tapeinden aan de voorzijde van het helicoidale pignonhuis; zorg dat de . 

uitsparingen voor de olie~analen in lijn komen r.iet die van het pignonhuis. 

Pleats de lagerhouder rnet de nens over de tapeinden tot bo·ven cfo boring 

van het pignonhuis; let op de. juiste stand van het oliekanaal. Plaats een 

aan weerszijden afgevlakte passende cylindervormige metalen bus over de 

bovenzijde van de pignonas op de rand van de binnenloopring (38) (afb. 129). 

Draag zorg, dat de lagerkooi niet wordt geraakt.. Pers nu de lagerhol!der in 

het pignonhuis en over de as van de pignon (afb. 124) tot de bevestigingsflens 

vlak aanligt tegen de vulring(en) en het bevestigingsvlak. Plaats de borgplaat 

(39) (afb. 129) met de gevlakte zijde op de pignonas, breng de drie tapbouten 

(40) (afb. 129) aan en draai de bouten vast met een aanhaalspanning (moment) 

van 7.50 - 8.50 mkg (54 - 58 lt. lb). Borg de tapbouten met een nieuwe borg

draad. Verwijder de diflerentieeldrager van de pers en plaats ze in de reparn

tiestand. Verwijder de vulring(en) (35a) (afb . 129) van het lagerhouderdeksel 

(41) (afb . 129). 

c. Aanbrengen van de hypoidale pignon met pignonas (afb. 112). 

Plaats deze vulring(en) op de zes tapeinden tegen de flens van de lager

houder; zorg, dat de uitsparing voor het· oliekanaal correspondeert met het 

oliekanaal in de bovenzijde van de lagerhouder. Plaats het lagerhouderdeksel 

zodanig over de zes tapeinden , dat ook hier de oliekanalen in lijn komen te 

liggen. Plaats de zes moeren met veerringen (42) en (6) (afb. 129) en draai de 

moeren kruiselings vast met een aanhaalspanning (moment) van 13 - 14.10 

mkg (94 - 102 lt. lb), zie afb. 125. 

Controleer de voorspanning van de conische rollagers van de helicoidale 

pignonas met de unster (speciaal gereedschap 7950144). Draai de difleren

tieeldrager 180° om, zodat de helicoidale pignon naar boven is gekeerd . 

Wikkel een van de einden van het trekkoord enkele slagen om de pignon en 

bevestig het andere einde aan de trekhaak van de unster. Breng het trekkoord 

- haaks tov van de pignon - onder spanning tot de pignon rondwentelt en lees 

de trekkracht af op de unsterschaal, zie afb. 126. 

Lees de trekkracht af tijdens het rondwentelen van de pignon en niet bij het 

begin vanuit de ruststand; de lagers moeten vrij zijn van te dikke olie of vet. 

Bij nieuwe lagers ligt de voorspanning tussen 5 - 15 in. lb, dit komt overeen 

met een trekkracht van 960 - 2660 gr (2.11 - 5.86 lb) maximum. 

Bij gebruikte of ingelopen lagers ligt de voorspanning tus~en 3 - 9 in.lb, dit 

komt overeen met een trekkracht van 580 - 1600 gr (1 .28 - 3.52 lb) maximum. 

Indien öij ·het monteren weer de originele vulring(en) (35a) (afb. 129) worden 

gebruikt in combinatie met nieuwe rollagers, dan is in het alg emeen de voor

spanning voor de rollagers te hoog, terwijl bij het monteren van dl< originele 

vulring(en) in combinatie met gebruikte rollagers, de voorspann ing in het 

algemeen te laag zal zijn. 

Wordt bij bovengenoemde controle niet de juiste voorspanning gemeten, 

verwijder dan het lagerhou derdeksel (41) (afb. 129) en plaats bij een te hoge 

Verwijder de vulring(en) van de lagerhouder (15) en plaats ze op de pasrand 

van de lagerhouder. Breng de pignon m:?t lagers aan in het pignonhuis 

(zie punt 53b) . Breng de vier tapbouten met sluitringen aan en draai de 

tapbouten vast me e een aanhealspanning (moment) van 11 .70 - 12.60 mkg 

(85 - 91 ft. lb). 

Na het aanbrengen van de pignon met pignonas grijpen de tanden van pignon 

en kroonwiel in elkaar en is er reeds een zekere tandspeling (backlash) 

aanwezig. Deze tandspeling (afb. 131) moet (indien niet op het kroonwiel 

vermeld) .006 - .012" (0.152 - 0.305 mm) bedragen. 

Het opmeten cq i::ontroleren van deze tandspeling geschiedt alsvolgt. 

Tik een hardhouten wig zodanig tussen de hypoidale pignonas (21) en de 

binnenzijde van het hypoidale pignonhuis, dat de pignon enigszins wordt 

geblokkeerd cq zwaa r wordt afgeremd. Plaats een meetklokhouder met 

magnetische voet oo het bevestigingsvlak voor het rechthoekige ins9ectie

deksel en bevestig een micromeetklok zodanig op de meetklokhouder, dat de 

taststift haaks op één van de tandflanken van het hypoidale kroonwiel drukt. 

Draai het kroonwiel voorzichtig tot de tanden aan één zijde aanliggen tegen 

die van de pignon . Stel de meetklok in op nul (0). 

Draai nu het kroonwiel voorzichtig in tegengestelde richting, tot de tanden 

aan de andere ziJde aanliggen en lees de tandspeling af, zie afb. 127. Is de 

tandspel ing niet juist. wijz ig deze dan door het binnen- of buitenwaarts 

verplaatsen van het kroonwie l. Deze verplaatsing is te bereiken door hel 

wijzigen van de dik'.e van de vulring(en) (35) (afb. 129) tussen lagerhouder 

en helicoidale p1gnonhuis . Hiertoe zijn vulringen in drie verschillende dikten 

te verkrijgen, nl .003, .005 en .031 " (0.076, 0.127 en 0.787 mm) . 

Hieruit volgt, dat indien de tandspeling moet worden verminderd, dunnere 

vulring(en) moe:(en) worden gebruikt, terwijl voor een vermeerdering van de 

tandspeling dikkere vul ring( en ) moet(en) word en gebruikt. Verwijder de 

hardhouten wig na hel afstelleri van de landspeling. 

Opmerking : Door zijdelingse verplaatsing van het kroonwiel over eén 

afstand .an .005" (0.127 mm) wordt de tandspeling + of - .004" 

(0.102 m,n) gewijzigd al naar gelang hel kroonwiel binnen- of 

buitenwaarts wordt bewogen. 

Om na te gaan of de verrichte afstelling tussen pignon en kroonwiel aan de 

gestelde eis voldoet, moet het tandcontact (draagbeeld) worden gecontro-
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leerd. Niet alleen de afstelling, doch ook het tandcontact is van belang voor 

een geruisloze en goede werking van de achterbrug. 

Controleer het tandcontact alsvolgt. 

Strijk over gelijke afstanden in de omtrek van het kroonwiel drie groepen van 

elk vier tanden .licht · in met een loodmenie-lijnolie mengsel cq pruisisch 

blauw, zie afb. 128. Plaats op een der einden van de pignonas een kroonmoer 

(2) (afb. 112) en draai deze goed vast. Plaats een passend ~ sleutel op _ de 

kroonmoer en draai de pignonas in vóór- en achterwaartse richting, tot de 

plgnon de met loodmenie-lijnolie ingestreken tand_kransgedeelten van het 

kroonwiel geheel heeft doorlopen. Om een zeer duidelijke aftekening van het 

tandcontact te verkrijgen, kan de belasting enigs ri ns worden nagebootst door 

het kroonwiel af te remmen. Placlts hiertoe een platte '(iringst:;iaf tussen de 

rugzijde van het kroonwiel en de binncnzifdé , và~ i,;;f'-pignonhuis en druk 

nu stevig tegen de rugzijde van het kroonwiel. Door het vóór- en achterwaarts 

draaien van de pignon wordt aan weerszijden op de tandflanken van elke 

kroonwieltand een tandcontact afgetekend. 

Een juist landcontact is af te lezen uit een draagbeeld, dat zich uitstrekt 

over 1 
/ , tot 2 

/ 3 deel van de totale tandl ~ngte, centrisch gelegen tussen teen en 

hiel van de tand en over 1 
/ 2 tot 2

/ 3 deel van de totale tandhoogte, centrisch 

gelegen tussen top en voet van de tand, zie afb. 130. 

Ondanks een juiste diepte-afstelling van de pignon en een juist afgestelde 

tandspeling, is de mogelijkheid van een onjuist tandcontact niet uitgesloten en 

moet er dus een correctie worden toegepast. 

Onjuiste tandcontacten worden alsvolgt gecorrigeerd. 

Bij een smal topconlact (afb. 134) moet de pignon dieper in het pignonhuis 

worden ingebracht en het kroonwiel verder van de pignon worden verwijderd . 

Verminder de dikte van de vulring(en) (17) (afb. 112) en vermeerder de di~.te 

van de vulring(en) (35) (afb. 129). 

Bij een hort teencontact (afb. 135) moet de pignon dieper in het pignonhuis 

worden ingebracht en het kroonwiel verder van de pignon worden verwijderd. 

Verminder de dikte van de vulring(en) (17) (afb. 112) en vermeerder de dikte 

van de vulring(en) (35) (afb. 129). 

Bij een smal voetcontact (afb. 136) moet de pignon minder diep in het pignon

huis worden ingebracht en het kroonwiel naar de pignon toe worden ver

plaatst. Vermeerder de dikte van de vulring(en) (17) (afb. 112) en verminder 

de dikte van de vulring(en) (35) (afb. 129). 

Bij een kort hielcontact (afb. 137) moet de pignon minder diep in het pignon

huis worden ingebracht en het kroonwiel naar de pignon toe worden ver

plaatst. Vermeerder de dikte van de vulring(en) (17) (afb. 112) en verminderde 

dikte van de vulring(en) (35) (afb. 129). 

Verwijder na de juiste afstelling het aangebrachte loodmenie-lijnolie 

mengsel cq pruisisch blauw van pignon en kroonwiel. 

Opmerking: Na het verkrijgen van een juist tandcontact moeten de vul -

ringen (35) en (35a) (afb. 129) stuk voor stuk worden ingesmeerd 

met vloeibare pakking, alvorens de lagerhouder en het lager

houderdeksel (36} en (41) (afb. 129) definitief te bevestigen; 

denk aan de aanhaalspanning (moment) van de moeren (42) 
(afb.129). 

d. Aanbrengen van de lagerdeksels (afb. 112). 

Verwijder de vier tapbouten met sluitringen en de twee geleide tapeinden uit 

de lagerhouder (15) en het hypoidale pignonhuis. Bestrijk de bevestigings

vlakken van de lagerhouder en de vulring(en) (17) stuk voor stuk met vloei

bare pakking . Plaats een nieuwe pakkingring (14) tegen de lagerhouder en 

breng de uitsparingen in de pakkingring in lijn met de oliekanalen in de 

lagerhouder. 

8estrij i1 het bevestigingsvlak van het lagerhouderdeksel (7) met vloeibare 

paklling. plaats het lagerhouderdeksel (met oliekeerring) over de hypoidale 

pignon:is stevig tegen de pakkingring en breng de bevestigingsgaten van het 

lagerhouderdeksel, de pakkingring, de lagerhouder en de vulring(en) met 

elkaar in lijn. Breng de acht tapbouten (5) en veerringen (6) met vloeibare 

pakking aan en draai de tapbouten kruiselings vast met een aanhaalspanning 

(moment) van 11 ._70- 12.60 mkg (85- 95ft. lb). 

Verwijder de vulring (23) van het lagerdeksel (25) en plaats deze over het van 

spiebanen voorziene achtereinde van de pignonas (21) tegen de binnenloop

ring van het rollager (22). Smeer een nieuwe pakkingring (24) aan weerszijden 

licht in met vet en plaats de pa~.kingring tegen de bevestigingsflens op de 

pasrand van het lagerdeksel. Plaats het lagerdeksel met oliekeerring over de 

pignonas, druk de, pasrand in de boring en tik het lagerdeksel_ tegen het 

bevestingsvlak in het pignonhuis. Breng de tapbouten (27) met veerringen 

(26) met vloeibare pakking aan en draai de tapbouten kruiselings vast met een 

aanhaalspanning (moment) van 3.60 - 4 mkg (26 - 29 ft. lb). 

e. Aanbrengen van de aandrijfflenzen (afb. 112). 

Indien de stofdeksels (4) van de aandriifflenzen (3) en (28) werden verwijderd, 

breng dan onder een peis met geschikt hulpgereedschap nieuwe stofdeksels 

aan op de naven van de aandrijfflenzen. Smeer de naven, alsmede de in

wendige spiebanen, licht in met vet en druk de aandrijfflenzen in de juiste 

stand op de van spiebanen voorziene uiteinden van de hypoidale pignonas. 

Zijn de aandrijfflenzen niet met de hand op de pignonas te drukken, maak 

dan gebruik van het speciale gereedschap (7950155) . Plaats aan weers

zijden de kroonmoeren (2) op de pignonas en draai deze vast met.een aan

haalspanning (moment) van 110.40 - 151.80 mkg (800 - 1100 ft. lb). Borg de 

moeren met nieuwe splitpennen (1). 

Opmerking : De aandrijfflenzen mogen nimmer worden aangebracht door 

deze op de pignonaseinden te slaan; dit veroorzaakt beschadi

ging van de lagers. 
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f. Aanbrengen van het helicoidale kroonwiel met satellietenhuis 
(afb. 145). 

Breng de differentieeldrager in een zodanige positie in de reparatiestand, 

dat de helicoidale pignon naar boven is gekeerd. 

Plaats aan weerszijden de van merktekens voorziene lagerkappen (8) (afb. 120) 

op de differentieeldrager en druk de paspennen (21) (afb. 120) goed in hun 

centers. Plaats de lagerkaµbouten (18) (afb. 120) en draai ze handvast. 

Draai aan weerszijden een stelmoer (1) over de volle draadlengte in. 

Tik met een koperen of andere zacht metalen hamer enige malen op de lager

kaµpen, zodat de schroefdraad goed draagt en de paspennen goed aanliggen. 

Draai de lagerkapbouten vast met een aanhaalspanning (moment) van 31.70 

- 34.50 mkg (230 - 250 ft. lb) . Controleer of het mogelijk is de buitenloopringen 

(2) zwaar passend met de hand in hun zittingen te drukken, zie afb. 146. 

Is het met de hand indrukken niet mogelijk, verwijder dan met een schraap

staal voorzichtig eventuele bramen of hoge kanten in de zittingen en werk deze 

plaatsen na met fijn schuurlinnen. 

Opmerking: Tijdens deze bewerkingen moet de open zijde van de differen

tieeldrager worden afgedekt met een schone poetsdoek, om te 

voorkomen dat metalen delen en slijpsel naar binnen vallen. 

Reinig na de bewerking alles weer zorgvuldig. 

Draai de lagerkapbouten uit en neem de lagerkappen, de stelmoeren en de 

buitenloopringen af; houd deze delen bijeen voor een gelijke montage bij de 

definitieve bevestiging. 

TH9-13Q~ 
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lezen, draai dan de stelmoeren aan weerszijden iets vaster. Draai het kroon

wiel weer enige malen rond en controleer nogmaals de axiale lagerspeling, 

tot de waarde van nul (0) is verkregen. 

Is de juiste afstelling verkregen, draai dan de stelmoeren nog 13 /, tot 21 /
2 

nok 

vaster, om een zekere lagervoorspanning te verkrijgen. 

Opmerking: Het1 3
/ 4 tot2 1

/ 2 nok vaster draaien van de stelmoeren is bedoeld 

als het totaal van beide stelmoeren en dus niet voor een stelmoer 

Draai, nadat de lagervoorspanning is afgesteld, de vier lagerkapbouten vast 

met een aanhaalspanning (moment) van 31 .70 - 34.50 mkg (230 1
- 250 ft. lb). 

Controleer met dezelfde meetklokopstelling het zijdelings slingeren van.· 

het helicoidale kroon wiel. Wordt op de meetklok een afwijking · afgelezen 

van meer dan .008" (0.203 mm), verwijder dan het satellieten huis uit de differen

tieeldrager. Zoek de oorzaak op en breng correcties aan tot de slingering is 

teruggebracht binnen de toegestane afwijking. Plaats de hardhouten wig 

tussen de rugzijde van het hypo1dale kroonwiel en het hypoidale pignonhuis. 

Tik· de wig zodanig aan, da1"het kroonwiel en de helicoidale pignon zwaar 

worden afgeremd. Controleer met de meetklok de tandspeling tussen het 

kroonwiel en de pignon, door de taststift van de meetklok haaks op een van dé 

tandflanken van het kroonwiei te plaatsen. Draai het kroonwiel voorzichtig 

vóór- of achteruit, tot de tanden aan één zijde aanliggen tegen die van de 

pignon. Stel de meetklok in op nul (0), draai het 'kroonwiel voorzichtig in 

tegengestelde richting tol de tanden aan de andere zijde aanliggen en lees 

de tandspeling af op de meetklokschaal. De juiste tandspeling moet liggen 

tussen .007- .014" (0.178-0.356 mm) . 

Is de algehele afstelling uiteindelijk juist bevonden, breng dan de borg platen 

(20) met de borgbouten (19) (afb.120) aan . Plaats de lippen van de borgplaten 

tussen de nokken van de stelmoeren en draai de borgbouten vast met een 

aanhaalspanning (moment) van 11 .70 - 12.60 mkg (85 - 91 ft . lb). Borg de 

lagerkapbouten en de borgbouten met een nieuwe borg draad. 

Breng aan weerszijden een passende zacht metalen staaf in het satellieten

huis en laat het complete differentieel voorzichtig in de differentieeldrager 

zakken, tot de binnenloopringen (3) rusten in de differentieeldrager. Licht 

het differentieel beurtelings aan iedere zijde een weinig op en plaats de 

buitenloopringen (2) op de binnenloopringen. Breng de stelmoeren aan. 

Plaats de lagerkappen en de lagerkapbouten op de juiste wijze en op de juiste 

plaats (denk om de merktekens). Draai de stelmoeren met de hand zover in, 

dat de buitenloopringen goed aanliggen tegen de binnenloopringen . Draai de 

lagerkapbouten zodanig vast, dat de stelmoeren nog redelijk draaibaar blijven. 

Draai de stelmoeren afwisselend, of binnen- of buitenwaarts, tot het kroon

wiel en de pignon in één lijn liggen. Draai hierna het kroonwiel enkele malen 

rond om een goed lagercontact en landcontact te verkrijgen. 

g. Aanbrengen van de inspectiedeksels (afb. 120). 

Plaats een meetklokhouder met magnetische voet op de bewerkte bevesti

gingsrand van de differentieeldrager en bevestig de meetklok zodanig op de 

meetklokhouder, dat de taststift haaks tov het kroonwiel op het zijvlak drukt. 

Stel de meetklok in op nul (0). Plaats aan weerszijden van het kroonwiel 

een wringstaaf tussen differentieeldrager en kroonwiel en probeer het 

kroonwiel zowel naar links als naar rechts te verplaatsen. Lees eventueel 

aanwezige axiale lagerspeling af op de meetklok, zie afb. 147. De lagerspeling 

moet zuiver .00" (0.00 mm) bedragen, dwz er mag geen axiale lagerspeling 

aanwezig zijn. Wordt echter toch axiale lagerspeling op de meetklok ·afge-

Plaats het rechthoekige inspectiedeksel (3) met een nieuwe, aan beide zijden 

licht ingevette, deksel pakking (4) op de rechthoekige inspectieopening van de 

differentieeldrager (6) . Plaats de t ien tapbouten (1a) met veerringen (2a) en 

draai de tapbouten , ;;st met een aanhaalspanning (moment) van 3.60 - 4 · 

mkg (26 - 29 ft. lb). 

Smeer een nieuwe oliekeerplaat (11) licht in met vet en plaats deze met het 

kleinste gat (olie terugvoergat) naar beneden gericht op de ronde inspectie

opening van de differentieeldrager. Plaats het ronde inspectiedeksel (10), 

met de ontluchter (7) aan de bovenzijde, op de oliekeerplaat. Breng dt,,-cht 

tapbouten (1) met veerringen (2) aan met vloeibare pakking en draai de 

tapbouten vast met een aanhaalspanning (moment) van 3.60 - 4 mkg 

(26 - 29 ft. lb). 
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h. Aanbrengen van het complete samengestelde differentieel met 
differentieeldrager in het achterbrughuis (afb. 89). 

0 

Plaats een nieuwe, licht ingevette pakking (15) over de tapeinden (18) op het 

ac hterbrughuis ; let op de uitsparingen. 

Breng de differentieeldrager zodanig met de flens over de tapeinden, dat het 

hy poidale pignonhuis naar de linker askoker is gericht. 

Breng de zes conische pasringen (17) (afb. 120) over de tapeinden aan in 

de betreffende conische gaten in de flens van de differentieeldrager en 

plaats op deze pasringen de zes uitwendig getande borgringen (16) (afb. 120). 

Plaats de veerringen (14) (afb. 120) op de resterende twaalf tapeinden en 

breng de moeren (13) (afb. 120) aan op alle tapeinden. Draai eerst de zes 

moeren op de conische pasringen handvast aan en daarna de overige twaalf 

moeren . Draai nu alle moeren kruiselings vast met een aanhaalspanning 

(moment) van 25.70 - 28.30 mkg (186 - 205 ft. lb). Breng de magnetische 

aftapstop (19) en de vulstop (16) met pakkingring (17) aan en draai beide 

stoppen goed vast. 

Opmerking: Voordat de differentieeldrager met zijn bevestigingsflens op 

\ 

) 
' 

het achterbrughuis komt te rusten, moeten tijdens het laten 

zakken over de tapeinden eerst die moeren met borgringen op 

de tapeinden worden aangebracht, welke onder t,et hypoidale 

pignonhuis komen. Bij het geheel rusten van de differentieel

drager op het achterbrughuis is geen ruimte meer beschikbaar 

tussen de bovenkant van de tapeinden en de onderkant van het 

pignonhuis, waardoor het aanbrengen van de moeren niet 

meer mogelijk is. 

i. Wielremcylinders, remschoenen en remleidingen. 

Zie hiervoor de desbetreffende TH9-348 en Deel 10 van deze handleiding, 

j. Wielnaven en remtrommels. 

Zie hiervoor de desbetreffende TH9-348 en Deel 10 van deze handleid ing. 

k. Steekassen. 

Zie hiervoor de desbetreffende TH9-348. 
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55. Algemeen. 

a. Voorveren en ophanging 

b. Achterveren en ophanging 

c. Schommelas en ophanging 

d. Schokbrekers 

e. Gegevens 

Hoofdstuk XXII Voorveren en ophanging 

56. Algemeen. 

a. Demonteren 

b. Reinigen 

c. 1 nspecteren en repareren 

d. Monteren 

OPHANGING, VEREN EN SCHOKBREKERS 

( 

Hoofdstuk -XXIII 

\ 
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Hoofdstuk XXI. BESCHRIJVING 

55. Algemeen. 

In dit deel wordt beschreven het demonteren, het inspecteren, het repareren en 

het monteren van de voor- en achterveren, de ophanging, de schokbrekers en het 

verrichten van de benodigde afstellingen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de voor- en achterveren, de reactie

stangen, de veergeleidehuizen met veerstropklemplaten en reactiestangsteunen, 

alsmede het verwijderen, afstellen en aanbrengen van de voor- en achterschok

brekers wordt verwezen naar de desbetreffende TH9-348. De hierna volgende 

beschrijving geldt voor de Y A-616. Voor verschillen in uitvoering (YK-, YB- en 

YT-616), zie punt 55e. 

a. Voorveren en ophanging (afb. 150). 

(1) Voorveren . De veerbladen van de voorveren zijn van het zg halfelliptische 

type, muv de vier onderste veerbladen, welke als rechte veerbladen zijn 

uitgevoerd en tezamen de hulpveer vormen . De zeventien veerbladen 

van elk veerpakket worden gecentreerd en samengehouden door een 

van onder ingebrachte torenbout (26) met moer (23a), terwijl vier pakket

beugels (18) en (19) de veerbladen in lijn houden. Elk veerpakket is met 

twee U-vormige veerstroppen (35), een veerstropklemplaat (33) en 

veerstropmoeren met borgmoeren (36) op de askokers van het voor

brughuis bevestigd; op de as kokers zijn hiertoe paspennen aangebracht. 

De veerstropk!emplaten zijn voorzien van aangegoten steunen, welke 

dienen voor steun en bevestiging van de schokbrekers. De veerogen van 

het hoofdveerblad (1) zijn voorzien van bronzen lagerbussen (25), 

terwijl de hoofdveerbladen (1) en (2) op de veerpennen (38) worden 

gecentreerd door bronzen vulri.ngen (40) . 

(2) Ophanging. Het voorveerpakket is aan de voorzijde dmv een stalen 

veerpen (38) opgehangen in een veerhand en aan de achterzijde in een 

veerschommelsteun middels een veerschommel (37), welke aan de 

bovenzijde van een bronzen lagerbus (25) met stalen schommelpen (50) 

en aan de onderzijde van een staler. veerpen (38) is voorzien . . 

De veerhanden en de veerschommelsteunen zijn electrisch aan de 

chassislangslig·gers gela:.t. Het doorzakken cq uitlichten van de voor

veren (veeruitslag) wordt begrensd door aanslagrubbers (46) en stalen 

begrenzingskabels (27) . De aanslagrubbers zijn boven de veerstrop

platen (31) tegen de onderzijde van de chassislangsliggers aangebracht. 

In de veerstropplaten zijn aan de achterzijde kabelpennen (28) aan

gebracht voor bevestiging van de begrenzingskabels. De andere einden 

van de begrenzingskabels zijn middels bevestigingspennen met flenzen 

(42), sluitringen (44) en zelfborgende moeren (45), aan weerszijden aan 

de chassislangsliggers opgehangen . 

b. Achterveren en ophanging (afb. 151). 

(1) Achterveren. De veerbladen van de acht,?rveren zijn van het zg rechte 

type .. De veertien veerbladen van elk veerpakket worden gecentreerd 

en samengehouden door een van onder ingebrachte torenbout (22) met 

moer (20a), terwijl vier pakketbeugels (15) en (16) de veerbladen in lijn 

houden. 

Elk veerpakket is op een schommelende veerz itting (23) (afb. 148) 

bevestigd dmv twee U-vormige veerstroppen (26), een veerstropplaat 

(24) of (25) en vier zelfborgende moeren (27). Het complete veerpakket 

wordt op de schommelende veerzitting gecentreerd - en de -zijdelingse 

speling verhinderd - door twee klembouten (21) (afb. 148), welke in 

elke schommelende 'l'eerzitting .zijn aangebracht. De veerstropplaten 

(24) of (25) zijn aan de bovenzijde voorzien van een aangegoten gaffel

stuk, dat dient voor de bevestiging van de schokbrekers (alleen Y A-616). 

In elke veerstropplaat is bovendien een hijspen (23) aangebracht. 

(2) Ophanging (afb . 148). Zoals reeds hiervoor beschreven, worden de 

achterveerpakketten bevestigd op - en gedragen door de schommelende 

veerzittingen (23). Elke schommelende veerzitting is dmv twee af

stelbare conische rollagers (19) en (20) en (25) en (20) opgehangen aan 

een schommelas (1) . De einden van de twee hoofdveerbladen (1) en (2) 

(afb. 151) van elk veerpakket worden gedragen door gehard stalen 

glijplaten (37) (afb. 151); in ieder veergeleidehuis (36) (afb. 151) is 

hiertoe één glijplaat aangebracht. De einden van de hoofdveerbladen 

kunnen vrij schuiven in de veergeleidehuizen, welke tevens de zijdelingse 

beweging voorkomen, waartoe in de veergeleidehuizen gehard stalen 

glijstrippen zijn aangebracht, waarla ngs de zijkanten van de hoofdveer

bladen kunnen schuiven en vroegtijdige slijtage wordt verhinderd. 

De veergeleidehuizen zijn evenals de reactiestangsteunen (12) dmv 

bouten, moeren en veerringen (38) , (40) en (39) (afb . 151) op de askokers 

van het achterbrughuis bevestigd . Aan elke reactiestangsteun is dmv 

een kogelbout met conische zitting en een kroon moer met splitpen een 
reactiestang bevestigd . 

c. Schommelas en ophanging. 

(1) Schommelas (afb.148). Zoals in ad bis beschreven zijn de schommelen

de veerzittingen dmv conische rollagers (19) en (20) en (25) en (20) 

gelagerd op de tappen van de schommelas. De lagers worden door 

stelmoeren (26) met borgringen (27) en borgmoeren (28) afgesteld. 

De schommelaslagers worden gesmeerd via een smeernippel (24), 

welke aan de onderzijde in het huis van de schommelende veerzitting is 

aangebracht. Aan de binnenzijde wordt de veerzitting afgedicht dmv 

een vetkeerring met flons (18). eell'stofkeerring (15) met houder (16) en 
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een opsluitring (14). Op elke schommelastap is een loopring (17) aan

gebracht, waarop de vetkeerring met flens (18) draait. De buitenzijde 

van de schommelende veerzitting wordt afgedicht dmv een stofdeksel 

(30) met pakkingring (29), welke met tapbouten (32) en veerringen (31) is 

bevestigd. In de van schroefdraad voorziene einden varl de schommelas

tappen zijn aan weerszijden beukenhouten afdichtstoppen (33) geslagen, 

waardoor wordt voorkomen dat bij het doorsmeren ook de holle schom

melas geheel met vet wordt gevuld. 

(2) Ophanging (afb. 148). De schommelas (1) is opgehangen in twee 

schommelassteunen (2) en wordt hierin aan weerszijden vastgeklemd 

dmv klembouten (8) met veerringen (5) en moeren (6). In de schommel

assteunen zijn aan de onderzijde twee conische gaten aangebracht, 

waarin de kogelbouten van de onderste reactiestangen (10) zijn be

vestigd. De schommelas is dmv de schommelassteunen met acht 

bouten (3), moeren (7) en veerringen (7a) opgehangen aan de twee 

tandemsteldragers (4). In de tandemsteldragers zijn buiten de bevesti

gingsgaten nog twee COJ]ische gaten aangebracht waar in de rechter 

drager de bovenste reactiestangen met kogelbouten zijn bevestigd. 

De tandemsteldragers zijn met bouten, moeren en veerringen aan de 
chaHislangsliggers bevestigd. -

Opmerking : Door het verwijderen van de bevestigingsbouten uit de 

tandemsteldragers en de chassislangsliggers kan het 

complete tandemstel van het voertuig worden verwijderd 

("hangop unit"); -verwijder hiertoe eerst de remleiding

aansluitingen en de verbinding van de voorste tussenas. 

Zie ook de desbetreffende TH9-348. 

(3) Reactiestangen (afb. 148). Het voertuig is met zes reactiestangen (10) 

uitgerust, twee aan de rechter bovenzijde, twee aan de linker en twee 

aan de rechter onderzijde. De reactiestangen dienen zowel voor het 

overbrengen van de aandrijfkrachten en het opnemen van de rem

krachten op het chassis, als ook om de achterbruggen tov elkaar in de

zelfde stand te houden. De reactiestangen zijn geheel aan elkaar gelijk 

en dus onderling verwisselbaar. Elke complete reactiestang bestaat uit 

een stalen st~af, waar aan weerszijden een stalen kogelbouthuis is 

gelast. In de kogelbouthuizen zijn de kogelbouten (11) aangebracht, 

welke zijn voorzien van een rubber element dat opgesloten is in een 

cylindrisch stalen zitting. Zowel de kogelbout als de cylindrisch 

stalen zitting zijn met het rubber element als één geheel tezamen 

gevulcaniseerd en als samenstelling in de kogelbouthuizen geperst. 

De kogelbouten zijn tegengesteld aan elkaar in de kogelbouthuizen van 

een reactiestang aangebracht. De kogelbouten zijn voorzien van een 

conische zitting, welke dmv kroonmoeren (9) en splitpennen (13) in de 

conische gaten van de bovenste en onderste reactiestangsteunen, de 

schommelassteunen of de tandemsteldragers zijn aangebracht. 

d. Schokbrekers. 

(1) Voorschokbrekers (afb. 152). De beide voorschokbrekers (6) zijn aan 

elkaar gelijk en dus onderling verwisselbaar; zij zijn van het verticale, 

hydraulische, telescopische type, dubbelwerkend en nastelbaar. 

De werkcylinder is geheel gevuld met schokbrekervloeistof, terwijl de 

reservoirbuis slechts gedeeltelijk is gevuld. 

De schokbrekers zijn dmv schroefdraad voorziene pennen met moeren 

(1 ), veerringen (2), sluitplaten (3) en rubber ringen (4) op de schok

brekersteunen (5) aan het chassis en op de schokbrekersteunen van de 

veerstropklemplaten (11) bevestigd. De_bovenste bevestigingspen is een 

verlengstuk van de zuigerstang (2) (afb. 154) en gelast aan de stofkap (7) 

(afb. 154), terwijl de onderste bevestigingspen (1) (afb. 154) is gelast 

aan de reservoirbuis (8) (afb. 154). De bovenste schokbrekersteunen 

zijn met bouten (7), moeren (9) en veerringen (8) tegen de chassislangs

liggers aangebracht. 

Werking (afb. 155). In de onderzijde van de zuigerstang (2) is in de 

langsrichting een boring aangebracht. 

Aan de onderzijde wordt dit kanaal afgesloten door het borgboutje (15) 

van de stelmoer (12), terwijl het kanaal aan de bovenzijde via een 
dwarskanaal in verbinding staat met de ruimte boven de zuiger (10). 

Juist boven de stelmoer en onder de zuiger zijn twee gecalibreerde 

gaten geboord, die in de genoemde langsboring uitmonden. De kanalen 

zijn zodanig geboord dat, indien de stelmoer- welke tegen het borgboutje 

is gedraaid - een halve slag rechtsom wordt gedraaid, de gecalibreerde 

opening gedeeltelijk wordt afgesloten en dat, ·indien de stelmoer twee of 

drie halve slagen rechtsom wordt gedraaid het eerste kanaal geheel en 

het tweede kanaal gedeeltelijk door de stelmoer worden afgesloten. 

Ingaande slag. Tijdens de ingaande slag komt de schokbrekervloeistof 

onder de zuiger {10) onder druk. Een gedeelte van de schokbrekervloei

stof zal door de kanalen (A), (B) en (C) in de zuigerstang (2) stromen, 

terwijl de terugstroomklep (9) de kanalen in de zuiger zal openen. 

Door het oppervlakteverschil onder en boven de zuiger zal een hoe

veelheid schokbrekervloeistof - gelijk aan de verplaatste hoeveelheid 

- door de bodemklep (14) in de reservoirbuis (8) worden teruggeperst. 

Door genoemde bodemklep wordt in de gehele werkcylinder (5) - dus 

zowel onder als boven de zuiger - een overdruk verkregen, waardoor een 

goede smering van de zuigerstang en de geleidemoer (4) is ge

waarborgd. 

Uitgaande slag. Tijdens de uitgaande slag komt de schokbrekervloeistof 

boven de zuiger (10) onder druk. Blijft de druk laag, dan zal de vloeistof 

door de kanalen (A), (B) en (C) in de zuigerstang (2) stromen. Loopt de 

druk echter hoger op, dan zal de "by-pass" klep (11) worden geopend en 

de vloeistof door de kanalen in de zuiger kunnen passeren. Tijdens deze 
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slag moet de hoeveelheid vloeistof in de werkcylinder (5) - als gevolg 

van het hiervoor genoemde oppervlakteverschil onder en boven de 

zuiger - via het bodem klephuis (13) uit de reservoirbuis worden aange

vuld. 

{2) Achlerschol<brel<ers (afb. 153) (alleen Y A-616) . De beide achterschok

breker~ (3) zijn aan elkaar gelijk en dus onderling verwisselbaar ; zij zijn 

van het horizontale, hydraulische, telescopische type, dubbelwerke!1d 

en nastelbaar. D e reservoirbuis is voorzien van een reservoir, dat boven 

op de reservoirbuis is gelast. 

In de zijwand van dit reservoir is een vulstop aangebracht. 

Het reservoir is slechts gedeeltelijk gevuld met schokbrekervloeistof , 

terwijl de horizontale reservoirbuis geheel is gevuld. 

De schokbrekers zijn aan beide einden voorzien van bevestigingsogen, 

waarin de diabolische oogrubbers (2) en de bevestigingspennen (1) 

zijn geperst. De schokbrekers zijn dmv deze bevestigingspennen met 

klembouten (8), moeren (7) en veerringen (6) bevestigd in het gaffelstuk 

van de veerstropplaten (9) en in het gaffelstuk van de schokbreker

steu nen (4) . 

Werl<ing (afb. 156). De werking Véln de achterschokbreker is gelijk aan 

die van de voorschokbreker. 

Bij de achterschokbreker is echter een andere afstelling toegepast. 

In de sluitmoer (7) is een boring aangebracht. In deze boring -

welke uitmondt in de reservoirbuis (15) - is aan de onderzijde een 

klepzitting (14) ingeperst, welke van een gecalibreerde opening is 

voorzien. Op de klepzitting rust een klep (13), welke door een klepveer 

(12) wordt belast. Door de stelschroef (11) in- of uit te draaien is de 

voorspanni ng van de klepveer in te stellen, waardoor een meer of minder 

zware demping wordt verkregen . Bij het openen van de veerbelaste klep 

zal de schokbrekervloeistof bij de uitgaande slag, via het verbindings

kanëtal dat boven de klepzitti ng is aangebracht, uit de werkcylinder (16) 

ontwijken en terugvlbeien in de reservoi rbuis. 

e. Gegevens. 

Voorveren (Y A- , YK- en YB-616): 

fabrikaat DAF 

materiaal silicium mangaan verenstaal 

aantal half ell iptische veer -

bladen 13 

aantal rechte veerbladen 

(hulpveer) : 4 

lengte hoofdveerblad (tussen 

centers van de veerogen) 

dikte per veerblnd 

breedte veerbladen 

1500 ± 2 mm 

10 mm 

80 n1m 

pijl hoogte 

aantal pakketbeugels 

specifieke doorbuiging 

veerpennen en schommel

pennen, nieuwmaat 

lag erbussen , nieuwmaat : 

uitw diameter 

inw diameter 

vulringen , nieuwmaatdikte 

Voorveren (YT-616): 

fabrikaat 

materiaal 

aantal veerbladen links 

aantal veerbladen rechts 

lengte hootdveerblad 

dikte veerblad 

breedte veerblad 

pijl hoogte 

pakketbeugels 

veer- en schommelpennen: 

nieuwmaat 

lagerbussen, nieuwmaat: 

uitw diameter 

inw diameter 

vulringen, nieuwmaatdikte 

122.50 ± 0.50 mm 

4 

4.05 - 3.45 cm per ton 

34.991 - 34.975 mm (1 .378 - 1.377") 35 g6 

45.042 - 45.026 mm (1 . 77 33 - 1. 7727") 45 p6 

35.000 - 35.025 mm (1.378 - 1.379") 35 H7 

5.00 - 4.90 mm (.197 - .193") 

DAF 

silicium mangaan verenstaal 

10 

8 

1500 ± 2 mm 

10 mm 

80 mm 

107.50 ± 0.50 mm 

4 

34.991 - 34.975 mm (1 .378 - 1.377") 35 g6 

45.042 - 45.026 mm {1 .7733 - 1.772r) 45 p6 

35.000 - 35.025 mm (1.378 - 1.379") 35 H7 

5.00 - 4.90 mm (.197 - .193") 

Achlerveren (Y A -, YT- en YK-616): 

fabrikaat DAF 

materiaal silicium mangaan verenstaal 

aantal veerbladen per veer-

pakket 14 

lengte hoofdveerblad 

dikte per veerblad 

breedte veerbladen 

aantal pakketbeugels 

specifieke doorbuiging 

Achterveren (YB-616) : • 

fabrikaat 

materiaal 

aantal veerbladen 

lengte per blad 

breedte per blad 

dikte per blad 

• Modificatie in voorbereiding. 

1510 mm 

14 mm 

100 mm 

4 

0.92 cm per ton 

DAF 

silicium mangaan verenstaal 

6 
1520 ± 2 mm 

10 mm 

14 mm 
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Voorschokbrekers: 

fabri kaat 

t ype 

aantal 

soort 
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Achterschokb;ei<ers (alleen Y A -616) : 

Koni 

verticaa l - SEHDP 31.5 

2 

dubbelwerkend, hydraulisch, telesco

pisch en nastelbaar 

fabrikaat 

type 

aantal 

soort 

Kon, 

horizontaal - RW--22-HO.R 

2 

dubbelwerkend, hydra ulisch, telesco

pisch en nastelbaar 
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Hoofdstuk XXII. VOORVEREN EN OPHANGING 

56. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de complete voorveerpakketten, de 

schokbrekers alsmede de ophanging wordt verwezen naar de desbetreffende 

TH9-348. 

a. Demonteren (afb. 150). 

(1) Algemeen. Reparaties aan de vooFVeren en de-ophanging bestaan uit

sluitend uit het vervangen van gebroken of doorgezakte veerbladen, 

het vdrvangen van de bronzen lagerbussen, het vervangen van de bron

ze~ vulringen, het vervangen van gesleten- of defecte veerpennen, 

alsmede het vervangen van gebroken of defecte veerschommels, toren

bouten, veerzittingen en pakketbeugels. 

(2) Verwijderen van de torenbout en pakkelbeugelbouten . Plaats het veer

pakket zodanig tussen de bekken van een zware bankschroef, dat alle 

veerbladen samengeklemd blijven, doch dat de torenbout vrij blijft 

van de bankschroefbekken. Verwijder de bouten (20) met moeren (23), 

de veerringen (22) en de afstandsbussen (21) uit de vier pakketbeugels 

(18) en f19). 

Draai de moer van de torenbouten verwijd.er de torenbout uit het veer

pakket. Breng in de plaats van de torenbout een ½" ronde stalen staaf 

aan en draai de bankschr9ef langzaam los om de veerbladen gelegen

heid te geven zich te ontspannen. Verwijder het veerpakket uit de 

bankschroef en neem de veerbladen één voor één af. 

Neem ·de hoofdveerbladen (1) en (2) uil elkaar door de veerogen van 

het eerste hoofdveerblad uit het tweede hoofdveerblad te schuiven. 

Opmerking: Is tot het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden 

geen zware bankschroef aanwezig, dan kan ook gebruik 

wotden ;,,maakt van een zware ketelklem. 

b. Reinigen (afb. 150). 

(1) Ve~rbladen . Reinig de veerbladen grondig met kerosine. Verwijd er met 

een staalborstel eventueel aanwezige roest; reinig hi;,rna de veerbladen 

opnieuw in kerosine en maak ze goed droog. 

(2) Veerschommels. Reinig de veerschommels grondig in kerosine. Ver

wijder met een schraper hard geworden verf, enz. uit de klemboutgaten 

of klemgleuf en blaas de veerschommels droog met perslucht. 

'. 3) Overige delen . Reinig de overige delen grondig met kerosine. Verwijder 

hard gewordl'n verf, vuil, enz. met een schraper uit de veerLittingen (34) 

en de veerstropklemplaten (33) . Borstel met een fijne staalborstel de 

schroefdraadeinden van de ..-eerstroppen (35) goed schoon en reinig ze 

daarna in kerosine. Blaas na het refnigen alle delen droog met pers lucht. 

c. Inspecteren en repareren (afb. 150). 

(1) Veerbladen. Inspecteer alle veerbladen grondig op doorzakken of ver

vorming, alsmede op breuken en scheuren; let hierbij speciaal op de 

omgeving van de torenboutgaten en de veerogen. Controleer de veer

bladeinden en het hierboven liggende veerblad op slijtage. Lichte 

stootkanten op de veerbladen mogen worden weggeslepen; vervang in

dien nodig de veerbladen. Controleer of de pakketbeugels niet loszitten 

op de einden van de betreffende veerbladen en klink indien nodig de 

klinknagels opnieuw na. Plaats bij iedere revisie een nieuwe torenbout. 

Controleer of de bouten (20) van de pakketbeugels niet zijn beschadigd 

of opgestuikt ; vervang zonodig de bouten met moeren en veerringen. 

Afstandsbussen (21), welke zijn opgestuikt of ingedrukt, dienen even

eens te worden vervangen . 

(2) lagerbussen en veerpennen . Inspecteer de veerpennen (38) op abnormale 

slijtage. Controleer of de inwendige smeerkanalen niet zijn verstopt en of 

de smeernippels (39) in goede conditie verkeren; vervang indien nodig de 

veerpennen en/of de smeernippels . 

Nieuwmaat van de veerpennen is 34.991 -34.975 mm (1 .378- 1.377") (35 g6). 

Inspecteer de bronzen lagerbussen (25) in de veerogen van het hoofd

veerblad op abnormale slijtage, invreten, of ruwe plekken. Controleer 

tevens of de bussen niet loszitten in de veerogen ; vervang indien nodig 

de lagerbussen. Plaats hiertoe het hoofdveerblad met de veerogen 

onder een pers en druk met een passende stempel de oude lagerbus 

uit en een nieuwe lagerbus in. Ruim - indien nodig - de lagerbussen 

passend met een ruimer. 

Nieuwmaat van de lagerbussen: uitwendige diameter 45.042 - 45.'QIZ6 mm 

(1 . 7733 - 1. 7727") (45 p6) ; inwendige diameter 35.000 - 35.025 mm ( 1.378 -

1.379") (35 H7) . 

Inspecteer de bronzen vulringen (40), welke aan weerszijden van de 

veerogen op de veerpennen zijn aangebracht, op slijtage of vervorming; 

vervang zonodig . 

Nieuwmaatclikte vulringen: 5.00 - 4.90 mm (.197 - .193") . 

(3) Veersc/Jommels mei lagerbussen en schommelpennen. Inspecteer de veer

schommels (37) op scheuren, breuken of vervorming ; let hierbij speciaal 

op de klemstukken waarin de klembouten (41) zijn aangebracht. 

Inspecteer de bronzen lagerbus in de veerschommel op abnormale 

slijtage, invreten of ruwe plekken en controleer of de lagerbus niet 

loszit in de veerschommel; vervang indien nodig de lagerbussen, 

door de veerschommel onder een pers te plaatsen en met een passende 

stempel de oude lagerbus uit en een nieuwe lagerbus in de veerschom

mel te persen . Ruim - indien nodig - de lagerbussen passend met een 

ruimer. 
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Nieuwmaat van de lagerbu ssen : uitwendige diameter 45.042 - 45.026 mm 

(1 .7733 - 1.7727") (45 p6) ; inwendige diameter 35.000 - 35.025 mm (1 .378 -
1.379'") (35 H7). 

Inspecteer de schommelpennen (50) op abnormale slijtage, controleer 

of de inwendige smeerkanalen niet zijn verstopt en of de smeernippels 
(39) in goede conditie verkeren. 

Vervang indien nodig de schommelpennen en/of smeernippels. 

Nieuwmaat van de schommelpennen 34.991 - 34.975 mm (1 .378 -·1.37T) 

(35 96) . 

(4) Veerstroppen . Inspecteer de veerstroppen (35) en de hierbij behorende 

moeren en borgmoeren (36) op beschadiging van de schroefdraad. 

Werk lichte beschadigingen bij met een schroefdraadvijl of een snij

moer. 

Inspecteer het U-vormige gedeelte van de veerstroppen op breuken of 

scheuren. Vervang de veerstroppen als deze breuken of scheuren 

vertonen en/of de schroefdraad is afgerond of zwaar beschadigd. 

Vervang tevens de moeren en de borgmoeren, opdat deze bij het mon

teren met de voorgeschreven aanhaalspanning (moment) kunnen 

worden vastgedraaid. 

(5) Overige delen . Inspecteer alle overige delen zoals veerstropplaten (31), 

veerstropklemplaten (33), veerzittingen (34), enz. op breuk, scheuren of 

vervorming; vervang indien nodig. Controleer de aanslagrubbers (46) op 

aantasting of verdroging ; vervang indien nodig . Controleer tevens de 

aan de chassislangsliggers vastgelaste veerhanden en veerschommel

steunen op breuk en scheuren; vervang indien nodig (raadpleeg tevens 
Deel 13). 

d. Monteren (afb. 150). 

(1) Algemeen. Zorg alvorens met het monteren te beginnen, dat de veer

bladen vrij zijn van roest en andere verontreinigingen. Strijk de veer

bladen licht in met grafietvet en leg ze hierna op een schone plaats. 

(2) Monteren van de veerbladen : Klem een ½" ronde stalen staaf verticaal 

in een bankschroef. Schuif de veerogen van het eerste hoofdveerblad 

(1) in die van het tweede hoofdveerblad (2) en plaats de twee hoofd

veerbladen met de torenboutgaten zodanig over de in de bankschroef 

geplaatste staaf, dat de veerogen naar beneden zijn gericht Plaats 

vervolgens de andere veerbladen in volgorde van hun lengte over de 

staaf, waarbij de openingen van de pakketbeugels naar beneden zijn 
gekeerd. 

(3) Aanbrengen van de torenbout en pakketbeugelbouten. Klem het veerpak

ket nu zodanig tussen de bankschroef, dat de stalen staaf vrijblijft 

van de bankschroefbekken. Draai de bankschroef stevig dient, zpdat 

alle veerbladen krachtig worden samengedrukt. Verwijder de staaf en 

breng een nieuwe torenbout (26) zodanig aan, dat de kop van d!! to.ren

bout aanligt tegen het kortste cq 4e hulpveerblad (17). 

Draai de moer (23a) op de torenbout, breng vervolgens alle veerbladen 

met elkaar in lijn en draai de moer handvast. Draai de torenbout vast 

met een aanhaalspanning (moment) van 13 - 14.10 mkg (94 - 102 ft. lb) . 

Plaats de afstandsbussen (21) tussen de pakketbeugels en breng de 

bouten (20) met veerringen (22) en moeren (23) aan; draai de moeren 

handvast aan. Draai de moeren (23) van de pakketbeugelbouten vast 

met een aanhaalspanning (moment) van 7.50-8 mkg (54-58ft. lb). 

Veeg het overtollige grafietvet weg van de zijkanten van de veerbladen, 

verwijder het veerpakket uit de bankschroef en stuik het schroefdraad

einde van de toren bout op. 

Opmerking: Is voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden 

geen zware bankschroef aanwezig, maak dan gebruik van 

een zware ketelklem. 

(4) Aanbrengen van de veerschommel met schommelpen. Plaats de veer

schommel (37) in de veerschommelsteun en breng de gaten van veer

sch_ommel en veerschommelsteun met elkaar in lijn. Plaats de schommel

pen (50) in de veerschommelsteun en tik met een zacht metalen of 

kunsthars hamer de schommelpen geheel in de veerschommelsteun en 

veerschommel; het tapgat voor de smeernippel moet hierbij naar de 

buitenzijde van het voertuig zijn gericht en de uitsparingen in de schom

melpen moeten in lijn liggen met de klemboutgaten in de veerschommel

steun. 

Plaats de klembouten in de veerschommelsteun met de kop van de bout 

naar de achterzijde van het voertuig gericht. Breng de moeren en 

veerringen aan en draai de moeren vast met een aanhaalspanning 

(moment) van 13 - 14.10 mkg (94 - 102 ft. lb). Plaats de smeernippel 

(39) en draai deze goed vast. 

(5) Aanbrengen van de complete veren. Breng de complete voorveren aan in 

de veerhanden en de veerschommels, zie de desbetreffende TH9-348. 

De voorste veerpennen moeten worden aangebracht met de smeer

nippels naar de binnenzijde, de achterste veerpennen met de smeer

nippels naar de buitenzijde van het voertuig gericht. 

Opmerking: Smeer de schommelpennen en de veerpennen, alsmede 

de lagerbusaen voor het monteren licht In met vet. 
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Hoofdstuk XXIII. ACHTERVEREN EN OPHANGING 

57. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de complete· veerpakketten, de reactie

stangsteunen, de veergeleidehuizen en de schokbrekers, wordt verwezen naar 

de desbetreffende TH9-J.4&. 

a. Demonteren (afb. 151). 

(1) Algemeen. Reparaties aan de achterveren en de ophanging bestaan 

uitsluitend uit het vervangen van gebroken of doorgezakte veerbladen 

en het vervangen van defecte pakketbeugels, torenbouten, veerstroppen, 

veerstropplaten en veergeleidehuizen met glijplaten. 

(2) Verwijderen van de lorenboul en de pakkelbeuge/bouten. Plaats het 

veerpakket zodanig tussen de bekken van een zware bankschroef, dat 

de veerbladen goed samengeklemd blijven en de torenbout vrijblijft 

van de bankschroefbekken. Verwijder de bouten (18) met moeren (20), 

veerringen (19) en afstandsbussen (17) uit de vier pakketbeugels (15) 

en (16). Draai de torenboutmoer (20a) af en verwijder de torenbout (22) 

uit het veerpakket. Breng in de plaats van de torenbout een ½" ronde 

stalen staaf aan en draai de bankschroef langzaam los om de veerbladen 

gelegenheid te geven zich te ontspannen. Verwijder het veerpakket uit 

de bankschroef en neem de veerbladen één voor één af. 

Opmerking: Is voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden 

geen zware bankschroef aanwezig, dan kan ook gebruik 

worden gemaakt van een zware ketelklem . 

b. Reinigen (afb. 151). 

(1) Veerbladen. Reinig de veerbladen grondig met kerosine. Verwijder 

met een staalborstel eventueel aanwezige roest; reinig hierna de 

veerbladen opnieuw in kerosine en maak ze goed droog. 

(2) Overige delen. Reinig de overige delen grondig met kerosine. Verwijder 

ha"rd geworden verf, vuil, etc. met een schraper uit de veerstropplaten 

(24), de veergeleidehuizen (36) en de reactiestangsteunen (12) (afb. 148). 

Borstel met een fijne staalborstel de schroefdraadeinden van de veer

stroppen (26), alsmede van de bouten (38) goed schoon en reinig ze 

daarna in kerosine. Blaas na het reinigen alle delen droog met perslucht. 

c. Inspecteren en repareren (afb. 151). 

(1) Veerbladen . Inspecteer alle veerbladen grondig op doorzakken of ver

vorming, alsmede op b,euken en scheuren; let hierbij speciaal op de 

omgeving van de torenboutgaten. Controleer de veerbladeinden en het 

hierboven liggende veerblad op slijtage. Controleer de einden van het 

hoofdveerblad (1), welke dragen op de stalen glijplaten (37), .op slijtage. 

Lichte stootkanalen op de veerbladen mogen worden bijgeslepen; 

verv~ng indien nodig de veerbladen. Controleer of de pakketbeugels 

niet loszitten op de veerbladen en klink indien nodig de klinknagels 

opnieuw na. Plaats bij elke revisie een nieuwe torenbout. 

(2) Veerslroppen. Inspecteer de veerstroppen (26) op beschadiging van 

de schroefdraad; werk lichte beschadigingen bij met een schroef

draadvijl of een snijmoer. Inspecteer het U-vormige gedeelte van de 

veerstroppen op breuken of scheuren. Vervang de veerstroppen indien 

de schroefdraad is afgerond of zwaar beschadigd. Vervang bij elke 

revisie de zelfborgende moeren (27), opdat deze bij het monteren met de 

voorgeschreven aanhaalspanning (moment) kunnen worden· vastge

draaid. 

(3) Overige delen . Inspecteer alle overige delen zoals de veerstropplaten 

(24) en (25), de hijspennen (23), de veergeleidehuizen (36), de gli,rplaten 

(37), enz. op breuken, scheuren of vervorming; vervang indien nodig. 

Inspecteer de schroefdraad van de bouten (38) en moeren (40) op af

geronde of beschadigde schroefdraad ; vervang indien nodig, opdat bij 

het monteren de moeren met de voorgeschreven aanhaalspanning 

(moment) kunnen worden vastgedraaid . Controleer de aanslagrubbers 

(28) op aantasting of verdroging; vervang indien nodig . 

d. Monteren (atb. 151). 

(1) Algemeen. Zorg, alvorens met het monteren te beginnen, dat de veer

bladen vrij zijn van roest en andere verontreinigingen . Strijk de veer

bladen licht in met grafietvet en leg ze hierna op een schone plaats. 

(2) Monteren van de veerbladen . Klem een ½" ronde stalen staaf verticaal 

in een bankschroef. Plaats de twee hoofdveerbladen (1) en (2) met de 

torenboutgaten zodanig over de staaf, dat de doorgezette einden van 

de veerbladen naar beneden zijn gekeerd . Plaats de andere veerbladen 

in volgorde van lengte met de pakketbeugels (15) en (16) naar be

neden gekeerd . 

(3) Aanbrengen van de lorenboul . Klem het veerpakket nu zodanig tuss·en 

de bankschroef, dat de stalen staaf vrij blijft van de bankschroefbekken. 

Draai de bankschroef stevig dicht, zodat alle veerbla den krachtig 

worden samengedrukt. Verwijder de staaf en breng een nieuwe toren

bout (22) zodanig aan, dat de kop van de torenbout aanligt tegen het 

hoofdveerblad (1). Draai de moer (20a) op de torenbout, breng ver
volgens alle veerbladen met elkaar in lijn en draai de moer handvast. 

Plaats de pakketbeugelbouten (18) met afstandsbussen (17), veerringen 

(19) en moeren (20) en draai de moeren handvast. 

Y-cie
.n

l



9 - 1348/2 

Blz. 88 OPHANGING, VEREN EN SCHOKBREKERS 
DEEL 9 

Hoofdstuk XXIII 

Draai de torenbout vast met een aanhaalspanning (moment) van 13 -

14.10 mkg (94 - 102 ft. lb) . Draai de moeren (20) van de pakketbeugelbou

ten vast met een aanhaalspanning (moment) van 7.50 - 8 mkg (54 - 58 ft . 
lb). Veeg het overtoll ige vet weg van de zijkanten van de veerbladen, 

verwijder het veerpakket uit de bankschroef en stuik het schroefdraad
einde van de torenbout op. 

Opmerking: Is voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden 

geen zware bankschroef aanwezig, maak dan gebruik van 

een zware ketelklem. 

(4) Aanbrengen van de complete achterveren. Breng de complete achterveren 

aan zoals beschreven in de desbetreffende TH9-348. 
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Hoofdstuk XXIV. SCHOMMELAS EN OPHANGING 

58. Algemeen. 

Reparaties aan de schommelas, de schommelende veerzihingen en de ophang.ing 

bestaan uit het vervangen van gesleten of defecte delen en de hiermede samen

vallende controle en afstelling. 

Raadpleeg bij het verwijderen van de schommelas en ophanging ook de desbe

treffende TH9-348. 

a. Demonteren (afb. 148}. 

(1) Verwijderen van de schommelende veerzitlingen en binnenloopringen. 

Verwijder de tapbouten (32) met de veerringen (31) en neem het stof

deksel (30) met pakkingring (29) af. Draai met een passende pijpsleutel 

de borgmoer (28) af, verwijder de hierachter liggende borgring (27) en 

draai vervolgens de stelmoer. (26) van de schommelasnaaf. Tik met een 

kunsthars of zacht metalen hamer voorzichtig tegen de achterzijde van 

de schommelende veerzitting (23) tot de binnenloopring (25) zover naar 

voren is geschoven, dat deze kan worden afgenomen. Neem de veer

zitting met de buitenloopringen (20) van de naaf. Verwijder acJ,tereen

volgens de binnenloopring (19), de vetkeerring met flens (18), de stof

keerringhouder (16), de stofkeerringen (15) en de opsluitring (14). 

De loopring (17) wordt tijdens het demonteren niet van de naaf ver

wijderd, tenzij bij de inspectie de noodzaak hiervan blijkt. 

(2) Verwijderen van de builenloopringen uil de schommelende veerzillingen . 

De buitenloopringen (20) worden bij het demonteren niet uit de schom

melende veerzittingen (23) verwijderd, tenzij bij de inspectie blijkt dat 

vervanging noodzakelijk is. Moet tot vervanging worden vvergegaan, 

handel dan als volgt. Plaats een lange dunne pendrijver of doorslag in de 

schommelende veerzitting op de rand van een der buitenloopringen. 

Tik beurtelings in de omtrek van de buitenloopring, tot deze zover 

uit de zitting is geschoven, dat de nokken van het hulpgereedschap 

(LXIX) op de rand van de buitenloopring kunnen worden aangebracht. 

Plaats de schommelende veerzitting onder een pers en druk de buiten

loopring uit de zitting; verwijder de andere buitenloopring op overeen

komstige wijze. 

Houd de buiten- en binnenloopringen als stel bij elkaar. 

Opmerl<ing: Er dient bij het uitdrukken van de buitenloopringen op 

te worden gelet, dat de nokken van het hulpgereedschap 

(LXIX) geheel aanliggen en vlak dragen op de rand van de 

buitenloopring . Bij onvoldoende dragen van de nokken 

zullen de buitenloopringen bij het uitdrukken scheef i.". 
hun zittingen komen te liggen, hetgeen beschadiging van 

de zittingen tot gevolg heeft en het vervangen van de 

schommelende veerzitting ·noodzakelijk maakt. 

(3) Verwijderen van de schommelas met schommelassteunen. Verwijder aan 

weerszijden van de schommelas (1)' de vier moeren (7) en de veerringen 

(7a). Neem de bouten (3) uit en verwijder de schommelas met de steunen. 

Klem de schommelas in het midden tussen de bekken van een bank

schroef, zodat de schommelassteunen zich aan weerszijden van de 

bekken bevinden. Verwijder de moeren (6) en de veerringen (5), tik met 

een zacht metalen drijver de klembouten (8) uit en neem de schommelas

steunen van de schommelas. 

(4) Verwijderen van de tandemsteldragers. De tandemsteldragers (4) worden 

als regel niet van de langsliggers van het chassisraam v_erwijderd, 

tenzij bij de inspectie blijkt dat ze moeten worden hersteld of vervangen. 

Moeten de tandemsteldragers worden gedemonteerd, handel dan als 

volgt. 

Verwijder twee en twintig be:,-estigingsbouten met moeren en veerringen 

en neem de tandemsteldragers af. 

(5) Verwijderen van de reactiestangen. Zie voor het verwijderen van de 

reactiestangen de desbetreffende TH9-348. 

b. Reinigen (afb. 148). 

(1) Schommelaslagers. Behandel de tot de schommelaslagers behorende 

buitenloopringen (20) en binnenloopringen (19) en (25) zoals is voor

geschreven. 

(2) Overige delen. Alle overige gedemonteerde delen moeten voor het in

specteren grondig met kerosine worden gereinigd en vetvrij gemaakt. 

Maak alle bevestigingsvlakken goed schoon van roest, etc. en verwijder 

hard geworden verfdelen met een schraper. Reinig de schroefdraad 

met een fijne staalborstel van roest, verharde verf, vet of vuil. Blaas na 

het reinigen alle delen droog met perslucht. 

Indien de gereinigde delen na het inspecteren enige tijd ongebruikt 

blijven of worden opgeslagen, dienen ze met dunne olie cq preserveer

vet te worden behandeld. 

c. Inspecteren en repareren (afb. 148). 

(1) Schommelende veer zittingen . Inspecteer de schommelende veerzittingen 

(23) op vervorming, beschadiging of scheuren; let hierbij speciaal op de 

klemstukken voor de veerpakketten; vervang zonodig. Inspecteer de 

klembouten (21) en de klembouttapgaten op beschadiging van de 

schroefdraad. Inspecteer de zittingen voor de buitenloopringen (20) 

in de schommelende veerzittingen op beschadigingen en/of slijtage en de 

tapgaten voor bevestiging van het stofdeksel (30) op schroefdraad

beschadiging. Controleer. de smeernippel (24) op goede werking. 
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Controleer of de opsluitring (14) goed vlak is en onbeschadigd. Contro

leer of de vilten stofkeerringen in goede conditie verkeren en of het vilt 

niet is verhard of verdroogd ; controleer tevens de hierbij bel,vrende 

stofkeerringhouder op vervorming. 

Vervang defecte delen : lichte beschadigingen van schroefdraad mogen 
worden opgezuiverd . 

(2) Schomme/aslagers. lnspectee r de buitenloopringen (20} en de binnen

loopringen (19) en (25) zoals is voorgeschreven; vervang zonodig . 

(3) Schommelas en schommelassteunen. Inspecteer de schommelas (1) op 

scheuren, doorzakken of verbuig ing. Inspecteer de naven van de 

schommelas op sl ijtage en beschadiging van loop- en passingvlakken 

voor keerringen en lagers. Controleer de naafeinden op beschadiging 

van de schroefdraad en spiebanen. Inspecteer de loopring (17) voor 

de vetkeerring (18) op beschadiging of si ijtage van het loopvlak. Contro

leer of de beukenhouten afdichtstoppen aan weerszijden in de schom

melas aanwezig zijn en goed vast in de naven zitten. 

Vervang een gescheurde of verbogen schommelas. Werk lichte schroef

draadbeschadigingen voorzichtig bij. doch vervang de schommelas 

indien de schroefdraad zwaar is beschadigd. Vervang indien nodig 

de stel moer (26), de borgmoer (28) en de borgring (27) . Vervang inge

sleten en/of defecte loopringen en loszittende houten afdichtstoppen. 
Vervang bij elke revisie alle olie- en vetkeerringen. Indien het stofdeksel 

(30) zwaar is beschadigd, dient het te worden vervangen. 

Inspecteer de schommelassteunen (2) op scheuren en breuk. Controleer 

of de con ische gaten - voor bevestiging van de conische kogelbouten 

(11) van de reactiestangen (10) - niet zijn uitgeslagen. Controleer de 

klembouten (8) en de hierbij behorende moeren (6) op beschadiging 

van de schroefdraad; vervang zonodig. Vervang een gescheurde of 

gebroken schommelassteun ; ook uitgeslagen conische gaten maken 
vervanging noodzakelijk. 

Opmerking: Slechts indien geen nieuwe schommelassteunen voor

radig zijn , mag in uiterste noodzaak een gescheurde of 

breuk vertonende schommelassteun worden hersteld 

(gelast) . Controleer na de bewerking de bevestigings

vlakken op vlakheid en zuiver deze zonodig op. 

(4) Tandemsteldragers. Inspecteer de tandemsteldragers (4) op scheuren 

en breuk. Controleer of de conische gaten - voor bevestiging van de 

conische kogelbouten i11) van de bovenste reactie stang (10) - niet zijn 
uitgeslagen. 

Controleer tevens alle bevestigingsbouten op beschadiging van de 

schroefdraad; vervang indien nodig. Vervang een tandemsteldrager 

indien zich breuken of scheuren voordoen of indien de conische gaten 
zijn uitgeslagen. 

Opmerking: Slectits indien geen nieuwe tandemsteldragers voorradig 

zijn, mag in uiterste noodzaak een gescheurde of breuk 
vertonende tandemsteldrager worden hersteld (gelast}. 

Controleer na de bewerking de bevestigingsvlakken op 

vlakheid en zuiv_er deze zonodig op. 

(5) Reactiestangen en kogelbouten. Inspecteer de conische zittingen van de 

conische kogelbouten (11) op sl ijtage of ingeslagen plaatsen, controleer 

rle sch~oefdraad op beschadiging. Vervang een versleten kogelbout en 

werk een lichte beschadiging van de schroefdraad voorzichtig bij met 

een snijmoer of schroefdraadvijl. Controleer de rubber elementen in de 

kogelbouthuizen op aantasting, verdroging of loszitten. Inspecteer de 

reactiestangen (10) op verbuiging en tordering. 

Controleer de kroonmoeren (9) op in- en uitwendige beschadigingen ; 

vervang zonodig. 
Moet een kogelbout worden vervangen, plaats dan de reactlestang met 

kogelbouthuis onder een pers, met het schroefdraadeinde van de 

kogelbout naar beneden gekeerd. Ondersteun het kogelbouthuis ge

centreerd op een vlakke metalen bus en druk met het hulpgereedschap 

(LXX} de kogelbout met rubber element en stalen zitting uit. 

d. Monteren (afb. 148). 

(1) Algemeen. Zorg, alvorens met hel monteren te beginnen, dat alle te 

monteren delen vrij zijn van roest of andere verontreinigingen. Smeer 
lagers en andere bewegende delen licht in met het voorgeschreven 

smeermiddel, dit om bij de eerste werking reeds van een goede smering 

verzekerd te zijn. Zorg voor ee.n schone omgeving. Gebruik bij iedere 

montage nieuwe oliekeerringen, veerringen en splitpennen en draai 

moeren en bouten vast met de voorgeschreven aanhaalspanning 

(moment). 

Gebruik het voorgeschrnven speciaal- en/of hulpgereedschap. 

(2) Aanbrengen van de tandemsteldragers. Plaats de tandemsteldragers 

tegen de chàssislangsliggers en breng de bevestigingsgaten met 

elkaar in lijn. Plaats de bevestigingsbouten zodanig, dat het schroef

draadgedeelte in de staande bevestigingsvlakken naar de buitenzijde 

van het voertuig en het schroefdraadgedeelte In de horizontale be

vestigingsvlakken naar beneden is gericht. Breng de moeren met veer

ringen aan en draai de moeren vast met een aanhaalspanning (moment) 

van 25. 70 - 28.30 mkg (186 - 205 ft. lb). 

(3) Aanbrengen van de schommelas met schommelassteunen. Klem het 

middelste gedeelte van de schommelas stevig tussen de bekken van een 

bankschroef. Plaats aan weerszijden een schommelassteun op de naaf ; 

de conische gaten voor bevestiging van de onderste reactiestangen 

(10) zijn hierbij naar het naafeinde gekeerd. Schuif de steunen nu 

zover op tot de klembouten (8) kunnen worden ingebracht. Plaats de 
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klembouten met moeren en veerringen en draai de moeren handvast aan. 

Neem de schommelas uit de bankschroef, plaats deze onder de tandem

steldragers en breng de bevestigingsgaten met elkaar in lijn. 

Plaats - van de bovenzijde af - aan elke zijde de vier bevestigingsbouten 

(3), breng de veerringen en moeren (7a) en (7) aan en draai de moeren 

vast met een aanhaalspanning (moment) van 69 - 83 mkg (500 - 600 ft. lb). 

Draai nu de klemboutmoeren (6) vast met een aanhaalspanning (moment} 

van 44.90 - 49.70 mkg (325 - 360 ft. lb) . 

Werden tijdens het demonteren de loopringen (17) van de schommelas

naven verwijderd, plaats dan aan weerszij den een nieuwe loopring. 

(4) Aanbrengen van de schommelende veerzitlingen . Plaats de schommelen

de veerzitting onder een pers, met het bevestigingsvlak voor het stof. 

deksel (30) gesteund op eèn vlak metalen blok. Plaats een buitenloop

ring (20) - met de kleinste inwendige diameter naar beneden gekeerd -

boven de zitting : 

Breng het hulpgereedschap (LXIX) aan en druk de loopring tot tegen 

de borst in de veerzitting . Keer nu de veerzitting om en breng de andere 

buitenloopring op overeenkomstige wijze aan. Controleer of de buiten

loopringen goed vlak aanliggen tegen de borst in de veerz itting . 

Breng een nieuwe smeernippel (24) aan. Plaats de veerzitting met het 

bevestigingsvlak voor het stofdeksel op de werkbank. Plaats de goed 

ingevette binnenloopring (19) in de buitenloopring (20). 

Plaats een nieuwe vetkeerring met flens (18) - met de grootste uitwendige 

diameter naar beneden gekeerd - in de boring van de veerzitting en 

druk dmv de oude keerring de nieuwe op zijn plaats. 

Breng vervolgens de stofkeerringhouder (16) aan in de boring van de 

veerlitting - ook hier de grootste uitwendige diameter naar beneden 

gekeerd - en plaats de twee vilten stofkeerringen (15) op de stofkeerring

houder. Plaats de opsluitring (14) en daarna de schommelende veer

zitt ing voorzichtig op de naaf van de schommelas. Draag zorg dat de 

vilten stofkeerringen op hun plaats blijven en de vetkeerring niet wordt 

beschadigd . Houd de veerzitting gecentreerd tov de naaf en plaats de 

binnenloopring (25) in de buitenloopring (20). Breng de. stelmoer (26) 

aan ; de nok op de moer moet naar de buitenzijde zijn gekeerd. Draai de 

stelmoer handvast aan tot tegen de binnenloopring (25). Laat nu de 

veerzitting enige malen op de schommelas draaien, om van een goed 

lagércontact verzekerd te zijn en draai de stelmoer nogmaals hand.vast 

aan. 
De lagers van de aldus gemonteerde veerzittingen moeten nu nog met 

een zekere voorspanning worden afgesteld . De voorspanning word.t be

paald door de kracht ,welke nodig is om de veerzitting om de naaf te 

doen draaien. 

De juiste voorspanning moet na het afstellen 15 - ·20 ft. lb bedragen, 

hetgeen overeenkomt met een trekkracht van 10.896-14.528 kg (24 - 32 lb). 

Stel voor het verkrijgen van een juiste lagervoorspanning de schommel-

aslagers alsvolgt at. Draai de stelmoeren m?I een passende pijpsleutel 

zover vast, dat er reeds enige lagervoorspanning merkbaar is als de 

veerzitting wordt rondgedraaid . Plaats een trekkrachtmeter (unster) met 

de trekhaak in een van de kle_mboutgaten van de schommelende veer

zitting. Breng de unster nu onder spanning tot de veerzitting rond

wentelt en lees de trekkracht af op de unstersch::ial. Draai, indien een te 

hoge of te lage trekkracht wordt afgelezen, de stelmoer vaster of losser 

tot de juiste trekkracht (lagervoorspanning) is verkregen (afb. 149) . 

Opmerking: De bereikte trekkracht moet natuurlijk tijdens het rond

wentelen van de veerzitting worden afgelezen en niet bij 

het begin vanuit de ruststand, daar deze aanzetkracht 

uiteraa rd hoger zal l iggen. Zorg er tevens voor dat tijdens 

het onder spann ing brengen van de unster, d~e steeds 

een hoek van 90° blijft vormen tov de hartlijn van schommel

as en klemboutgat, zie afb. 149. 

Is de juiste lagervoorspanning bereikt, plaats dan de borgring (27) 

met de lip in de spiebanen van de schommelasnaaf en druk de borgring. 

zodanig tegen de stelmoer, dat de nok op de moer in een van de gaten 

van de borgring valt. Komt de nok op de stelmoer niet in lijn met een van 

de gaten in de borgring, draai dan de borgring om, daar de lip in de 

borgring niet symmetrisch is geplaatst tov de gaten in de borg ring. 

Plaats de borgmoer (28) , draai deze vast met een aanhaalspanning 

(moment) van 138 - 165.60 mkg (1000 - 1200 ft. lb) en controleer nogmaals 

,de voorspanning . 

Is de algehele afstell ing juist bevonden dan kunnen de stofdeksels 

worden aangebracht. Controleer voor het plaatsen of de afdichtstoppen 

(33) in de naven zijn aangebracht. Strij k het bevestigingsvlak van de 

veerz itting l icht in met vet en plaats een nieuwe pakkingring (29) . 

Strijk de bevestig ingsrand van het stofdeksel (30) in met vloeibare 

pakking, breng de zes tap bouten met veerringen (32) en (31) aan en 

draai de bouten vast met een aanhaalspanning (moment) van 2.10 - 2.30 
mkg (15 - 17 ft. lb) . 

(5) Aanbrengen van de reactiestangen . Werden tijd ens het demonteren de 

kogelbouten (11) met rubber elementen uit de kogelbouthuizen van de 

reactiestangen (10) verwijderd, breng de nieuwe kogelbouten met 

rubber elementen dan alsvolgt aan . 

Denk er aan dat één kogelbout met het schroefdraadeinde naar links 

en de andere naar rechts tov iedere react iestang wordt aangebracht. 

Plaats een vlakke metalen steunbus op een vlak metalen blok onder 

een pers. Plaats het betreffende kogelbouthuis van de reactiestang 

gecentreerd op de steunbus en strijk de binnenzijde van het kogel

bouthuis licht in met dunne olie. Breng de nieuwe kogelbout - met 
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het schroefdraadeinde naar beneden - gecentreerd boven de zitting 

in het kogelbouthuis. 

Strijk de stalen zitting licht in met dunne olie, plaats het hulpgereed

schap (LXX) gecentreerd op de kogelbout, het rubber element en de 

stalen zitting en druk de samenstelling zover in het kogelbouthuis tot de 

1itting gelijk ligt met de rand van het kogelbouthuis. 

Breng de complete reactiestangen aan in de reactiestangsteunen, 

schommelassteunen of tandemsteldragers, zoals beschreven in de 

TH9-348. Ook voor het koppelen van de reactiestangen aan de achter

bruggen, zie de TH9-348. 

Aanhaalspanning (moment) van de kroonmoeren (9) van de kog·el

bouten is 103:50 - 131.50 mkg (750 - 950 ft. lb). 

Breng steeds nieuwe en passende splitpennen (13) aan voor borging 

van de kroonmoeren. 
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Hoofdstuk XXV. 

59. Algemeen. 

Voor het verwijderen, afstellen en aanbrengen van de voor- en achterschok
brekers, zie de desbetreffende TH9-348. 
Het repareren van de schokbrekers beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van 
een versleten of defecte schokbreker door een nieuwe, of uit het vervangen van 
aangetaste of verdroogde bevestlgingsrubbers. 

SCHOKBREKERS 

Opmerking: Een nieuwe, nog niet gebruikte schokbreker kan niet worden 
gecontrole_erd, daar de zuigerstang dan neig te stroef door de 

- pakking van de sluitmoer loopt. 
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Hoofdstuk XXVI 

Hoofdstuk XXVII 

Beschrijving 

&O. Algemeen. 
1 

a. Voetrem 

b. Handrem (transmissierem) 

c. Luchtremkraan voor oplegger cq aanhanger 

d. Werking.luchtdruk- en hydraulisch remsysteem 

&t. Uitvoering. 

a. Luchtcompressor 

b. Anti-vriespomp 

c. Drukregelaar 

d. Leidingen 

e. Luchtketels 

f. Overstroomventiel 

g. Hoofdremcylinder 

h. Rempedaal 

J. Rembekrachtiger 

k. Automatische tweewegklep 

1. Luchtdrukmeter en zoemer 

m. Wielremcylinders 

n. Handrem 

o. Luchtremkràan voor oplegger cq aanhanger 

p. Remkrachtregelaar 

REMSYSTEEM 

q. Electrische aanhangerrem-samenstell ing (remklep) 

r. Voorschakelweerstanden-cÓmblnatit, 
Hoofdstuk XXVIII 

Luchtcompressor 

62. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Uitvoering en werking 

c. Gegevens 

63. Oemonteren. 

a. Algemeen 

b. Cylinderkop 

c. Cylinderblok, zuigers en drijfstangen 

d. Krukkastdeksels 

64. Reinigen, Inspecteren en repareren. 

a. Reinigen 

b. Inspecteren en repareren 

65. Monteren. 

a. Algemeen 

b. Monteren 

THt-1341112 

Blz. 95 

66. Testen van de compressor op een voertuig. 

a. Algemeen 

b. Controleren 

87. Testen van de compressor op een testopstelllng. 

a. Algemeen 

b. lnlooptest 

C. Opbrengst test 

d. Ontlastmechanisme test 

e. Eindafwerking 

f . Storingen 

Anti-vriespÓmp 

68. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Constructie en werking 

69. Revideren. 

a. Demonteren 

b. Reinigen, inspecteren en repareren 

c. Monteren 
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Hoofdstuk XXIX 

l:loofdstuk XXX 

REMSYSTEEM 

Drukrege/aar Hoofdstuk XXXI 

70. Beschrijving; 

a. Algemeen 

b. Constructie en werking 

c. Gegevens 

71. Demonteren. 

a. Algemeen 

b. Demonteren 

72. Reinigen, Inspecteren en repareren. 

a. Reinigen 

b. Inspecteren 

c. Repareren 

73. Monteren, .afstellen en testen. 

a. Monteren 

b. Afstellen 

c. Controleren op luchtlekken 

Hoofdremcylinder 

74. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Werking 

c. Gegevens 

75. Revideren. Hoofdstuk XXXII 

a. Demon~eren 

b. Reinigen 

c. Inspecteren en repareren 

d . Monteren 

DEEL 10 

Rembekrachliger 

76. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Constructie 

c. Werking 

d. Gegevens 

77. Demonteren. 

a. Algemeen 

b. Demonteren 

71. :Reinigen, Inspecteren en repareren. 

a. Reinigen 

b. Inspecteren 

c. Repareren 

71. Monteren. 

a. Algemeen 

b. Monteren 

80. Testen van de rembekrachtlger. 

a. Algemeen 

b. Ontluchten van de rembekrachtiger 

c. Test op remvloeistoflekken 

d. Luchtlekken 

e. Test op ·goede werking van de rembekrachtlger 

f. Eindafwerking 

Automatische tweewegklep 

81. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Constructie en doel van de automatische tweewegklep 
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82. Demonteren, reinigen, inspecteren en repareren. Hoofdstuk XXXV Luchfcylinder 

a. Demonteren 

b . Reinigen 
89. Beschrijving. 

c. 1 nspecteren en repareren a. Algemeen 

b. Constructie en werking 

83. Monteren en cont,oleren. c. Gegevens 

a. Monteren 

b. Controleren 
90. R.evideren. 

a. Demonteren . 

Hoofdstuk XXXIII Overstroomventiel b. Reinigen, inspecteren en repareren 

c. Monteren · 

84. Beschrijving. 

a. Algemeen Hoofdstuk XXXVI Wie/remmen 

b. Constructie en werki ng 

91. Beschrijving. 

85. Revideren. 
a. Algemeen 

a . Demonteren b. Gegevens 

b. Inspecteren 

c. Monteren 92. Demonteren. 
d. Afstellen 

e. Storingen a. Naven en remtrommels 

b. Remankerplaat en remschoenen 

Hoofdstuk XXXIV Luchlremkraan voor oplegg/~:;1; áa,1h,mger c. Wielremcylinder 

86. Beschrijving. 93. Inspecteren en repareren . 

a. Alg emeen 
a. Remtrommel 

b . Constructie en werking 
b. Rem schoen me1 remvoering 

87. Demonteren, reinigen en inspecteren c. W ielremcylinder en remleidingen 

d. Remankerplaat 
a. Demonteren 

b . Rt'iP1q~n 
94. Monteren. 

c. . i 11sp~cteren 

a. W ielremcylinder 
88. Monteren, controleren en afstellen . 

b. Remankerplaat en remschoenen 

tl. Monlt->11->n c. Naven en remtrommels 

h. Cont i olt>rt>n "Il ,1fstPllen d . RPmmen afstellen 
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Hoofdstuk XXXVII Handrem 

95. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Handremmechanisme 

c. Gegevens 

96. Inspecteren en repareren. 

a. Handremmechanisme 

b. Remsegmenten en remvoering 

c. Remschijf 

97. Monteren en afstellen. 

REMSYSTEEM DEEL 10 

Hoofdstuk XXXVIII Inrichting voor bedien ing electrische reminstallatie aanhang0r 

98. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Constructie en werking 

c. Gegevens 

99. Inspecteren, repareren en controleren. 

a. Algemeen 

b. Remkrachtregelaar 

c. Electrisëhe aanhangerrem-samenstell ing (remklep) 

d. Voorschakelweerstanden 
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Hoofdstuk XXVI.- BESCHRIJVING 

18. Algemeen (afb. 15i). 

a. Voetrem. 

Het voetremsysteem werkt hydraulisch, dwz de op het rempedaal uitgeoefen

de druk wordt door de remvloeistof naar de wielremcylinders en vandaar op 

de remschoenen overgebracht. Het hydra_ulisch remsysteem is uitgevoerd 

met een luchtl:ekrachtiging, waardoor - bij een lichte pedaaldruk - toch de 

benodigde (grote) remkracht wordt verkregen. 

H€t ï,ecombineerde luchtdruk- en hydraulisch remsysteem is zodanig-oitge

voerd, dat het mogelijk is de remmen van e~n d~fect voertuig, dat gesleept 

wordt, middels de reminstallatie van het trekkende voertuig in werking te 

stellen. Hiertoe zijn op de voorzijde van het voertuig twee aansluitkoppe

lingeo voor de remslangen van de trekker aangebracht. 

Het voertuig is verder voorzien van een zg '.'blokkeerrem". Deze rem moet 

tijdens het lieren worden gebruikt om de remmen te blokkeren, zodat hèt 

voertuig op zijn plaats blijft. 

Tevens kan de blokkeerrem· worden gebruikt als het voertuig op een helling is 

stilgezet en de bestuurder het voertuig niet verlaat. 

De blokkeerrem mag nooit worden gebruikt om het voertuig tijdens het 

rijden af te remmen of tot stilstand te brengen. Om de blokkeerrem in werking 

te s_tellen is een bedieningskraan tegen de achterwand van de cabine aange

bracht; zodra de kraan wordt geopend, treedt rle aan het rempedaal bevestig

de luchtcylinder in werking, waardoor het rempedaal wotdt ingedru.kt en de 

reminstallatie wordt bekrachtigd. 

Tevens is het voertuig voorzien van een installatie, welke in samenwerking 

met het luchtdrukgedeelte van de voertuigberemming, de electrische remmen 

van een aanhanger in werking kan stellen. Hiertoe is aan de uiterste linker 

zijde van het instrumentenpaneel een remkrachtregelaar aangebracht, 

terwijl een electrische aanhangerrem-samenstelling (remklep), met de 

daarbij behorende voorschakelweerstanden, in de rechter chassisiangsligger 

ter hoogte van de reductiebak is aangebracht. 

Door de combinatie van de met de hand te bedienen remkrachtregelaar op het 

instrumentenpaneel en de door druklucht bediende electrische aanhanger

rem-samenstelling worden - afhankelijk van de op het rempedaal uitgeoefende 

druk - de magneetspoele~ van de aanh ,rngerrem mêer of minder bekrachtigd . 

b. Handrem (transmissierem). 

De handrem is van het zg schijftype. De schijf is gemonteerd op de uitgaande 

as van de reductiebak. Vier met remvoering beklede segmenten kunnen dmv 

een handremhefboom en een stangenstelsel tegen de remschijf worden 

gedrukt. 

c. Luchtremkraan voor oplegger cq aanhanger. 

De luchtremkraan is rechts onder het stuurwiel op de stuurkolom aange

bracht en dient om de luchtbekrachtigde remmen van een oplegger cq 

aanhanger - onafhankelijk van de voetrem - in werking te stellen. De druk

lucht, welke met de kraan naar behoefte kan worden toegelaten, gaat via de 

automatische tweewegklep, ter hoogte van de electrische aanhangerrem

samenstelling, naar de commandoleidingen (gele aansluitingen) voor de 
oplegger cq aanhanger. 

Waarschuwing : Als de luchtdruk van het luchtremsysteem wegvalt, mag 

onder geen voorwaarde verder worden gereden. 

d. Werking luchtdruk• en hydraulisch remsysteem (afbn. 157 en 158). 

De compressor is op een montagestoel aan de rechter voorzijde van het 

motorblok gemonteerd. De aandrijving geschiedt dmv één V-riem vanaf de 

krukas. De benodigde lucht wordt aangezogen vanaf de motorluchtfilter en 

via de anti-vries inspuitpomp naar d"e rechter luchtketel geperst. Tussen de 

twee luchtketels is een overstroomventiel geplaatst, dat de samengeperste 

lucht eerst boven 4.20 - 4.50 kg/cm ' (59.70 - 64 psi) doorlaat naar de tweede· 

luchtketel. Hierdoor komt het luchtdruksysteem sneller op de vereiste 

minimum -druk, zodat het voertuig eerder bedrijfsklaar is. Vanuit de lucht

ketels wordt de druklucht verdeeld naar het regelklephuis (a) van de rem

bekrachtiger, de drukleid ingen (rode aansluitingen) voor de oplegger cq 

aanhanger, de bedien ingskraan voor de luchtcylinder van de motorkoppeling, 

de drukregelaar, de kraan voor de blokkeerrem, de luchtdrukmeter, het 

electrisch-pneumatisch ventiel van de luchthoorn en naar de luchtremkraan 
voor de oplegger cq aanhanger. 

Zodra de bedrijfsdruk van 7.39 kg /cm ' (105.10 psi) in het luchtdruksysteem is 

bereikt, laat de drukregelaar (via een retourleiding) de samengeperste lucht 

door naar de compressor. Hierdoor komt een kleppenmechanisme van de 

compressor in werking , waardoor de druk in het systeem niet hoger kan op

lopen. Als de druk teruggelopen is tot 5.63 - 5.98 kg/cm' (80 - 85 psi) wordt dit 

kleppenmechanisme va n de compressor uitgeschakeld, waarna de druk in het 
luchtdruksysteem weer kan oplopen. 

(1) Remmen met de voetrem. Zodra het voetrempedaal wordt ingedrukt 

wordt door de remvloeistofdruk een klep in het regelklephuis (a) ge

opend, waarna de druklucht - via de omloopleiding van de rembekrachti

ger - naar de ruimte achter de grote luchtzuiger van genoemde rem

bekrachtiger wordt geleid. Hierdoor wordt de aan de grote luchtzuiger 

.verbonden zuiger in de hydraulische cylinder (c) eveneens verplaatst, 

waardoor de wielremcylinders en de remschoenen in werking worden 
gesteld. 
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Tevens zal de druklucht zich vanaf het .rt' gelklephuis (a) verplaatsen 

naar de automatische tweewegklep, te, hoogte van de electrische 

aanhangerrem-samenstelling en vanaf deze tweewegklep nil,H rie 

commandoleidingen (ge!e aansluitingen) bestemd vo~r de reminstalla

tie van de oplegger cq aanhanger. 

(2) Remmen met de luchtremkraan . Zod ra de hefboom van de op de stuur

kolom bevestigde luchtremk,aan in de sta nà "ren1rnen" wordt çiep laatst, 

worden alleen de luchtbekrachtigde remrne:n ,an de Os>legçi e• cq aan 

hanger in werking gesteld. De druklucht •1erpluatst zich in dit geval v:inaf 

de luchtremkraa~ naar de automiltische twe <?wegklep ier hoogte va n de 

efectrische aanhangerrem-samenstelling e" va nd~ar naar de comman 

doleidingen (gele aansluitingen) bestemd voor de rnminstallatie van de 

oplegger cq aanhanger. 

In dit geval wordt de trekker dus niet afgeremd. 

(3) Remmen met de blokkeerrem. De blokl;eerrern kan in werking worden 

gesteld door de kraan te openen, weike tegen de achts:rwand van de 

cabine is aangebracht. De druklucht verplaatst zich in àii geval, via de 

automatische tweewegklep, naar de aan het rempedaal bevestigde 

luchtcylinder. Hierdoor wordt door de luchtcylinder hel voetrempedaal 

ingedrukt, waardoor de reminstallatie op de normale wijze in werking 

wordt gesteld. 

De blokkeerrem mag onder geen voorwaarde worden gebruikt om het 

voertuig tijdens het rijden af te remmen of tot stilstand te brengen . 

(4) Remmen tijdens hel slepen van een voertuig. Als een DAF-616 voertuig 

defect is en door een ander voertuig of een takelwagen moet worden 

gesleept, is het mogelijk om de reminstallati e van het ,te slepen voertuig 

in werking te stellen dmv de reminstallatie van het trelikende voertuig. 

Vanzelfsprekend moet de reminstallatie van het te slepen voertuig 

intact zijn en goed functioneren. De sleepboom of triangel moet een 

zodanige lengte hebben, dat de remslangen, welke de verbinding 

vormen tussen de reminstallatie van de trekker en het te slepen voertuig, 

voldoende vrij kunnen bewegen en tijdens het transport niet worden 

· beschadigd. 

Sluit één remslang aan op de rode aansluitkoppeling van de trekker en op 

de rode aansluitkoppeling van het te slepen voertuig (dus resp. rechts 

achter en links voor) . Handel overeenkomstig met de tweede remslang, 

deze moet op de gele aansluitkoµpeling worden aangesloten (resp. 

links achter en rechts voor) ; de remslangen liggen dus kruiselings. 

Open daarna de afsluitkranen, welke aan de achterzijde van de trekker 

in de luchtleidingen zijn aangebracht (rood is oe drukleiding , geel is de 

commandoleiding) . Open eveneens de afsluitkraan (rood) in de druk 

leiding aan de LV zijde van het te slepen v.oertuig; hierdoor wordt het 

luchtdruksysteem van het te slepen voertuig op de normale werkdruk 

gebracht. 

DEEL 10 

Hoofdstuk XXVI 

Zodra de reminstaliatii> s,1n dp trekkPr i11 we··king wordt gesteld, zal de 

commandoleiding (gele .1a11sluiting) v~n het t•: slerwn voertuig onder 

druk komen te staan . ()ient,Jngevulg e wo ~rll de aan het voetrempedaal 

gemcnteerde luchtcyli ncl!,r hek,, ,chtigd, waardoor het remsysteem op 

de normale wijze in wN king komt en het oesleepte voertuig wordt 

afgeremd. 

Uit het schema blij kt dilt de comnvrndoleiciing (gele aansluiting) van de 

trekker, vi"! àe c0i,"n::e1doit' •(!in'.) (gi>!~ aan siu!tin ,:; ) rechts voer op het te 

slepen voertuig ,Jn v,:, , i :, :iuto,1 ,éltische tweewegklep achter cJ,·, rem

b .1krachtiger, vcrbond :,n is 111et ,.!c· n :imtc achtrr de çirote luchtzuig:,; in 

de l :1chtcyl'11der var. de rernbckracht!oer v~•: het te slepen voerL,ig. 

Hieruit ,olçit dus dal de re!nb~!kcachtiger van het te slepen voertuig dms 

de reminst~liatie van :Ie trekker ook in werking kan worden gt:steld, 

zonder ,1at het rtmpedaal van het defecte voertuig wordt ingedrukt. 

Hoewel het defecte voertuig in dit geval wordt afgerend en dus het 

gesielcte doel is bereikt, blijft er een belangrijk prnctisch bezwaar 

!1 ~staan . 

Zoals bekend, is de grote luchtzuiger van de rembekrachtiger dmv een 

drukstang verbonden mei de z:iiger van een aan de rembekrachtiger 

gemonteerde hydraulische c1Iinder. Zodra achte; de grote luchtzuiger 

plotseling samengeperste lucht wordt toegelaten, wordi genoemde 

zuiger snel verplaatst evenals d.:: wiaer in de hydraulische cylinder. 

Zoals begrijt:ielijk wordt in de hierboven vermelde situatie geen druk op 

de remvloeistof uitgeoefend. Aangezien traagheid een eigenschap van 

elke vloeistof is, nl de in de hydraulische cylmder aanwezige remvloei

stof de snelle zuigerbeweging niet kunneri volgen . 

Het gevolg is dat er een vac:wm ontsi aat acMer de zuiger in de hydrau

lische cylinder, waardoor lucht in het systeem binnendringt. 

Gezien het voorgaande is het remsyst,1em zodanig ontworpen, dat 

tijdens het remmen dmv een irekker of takelwagen steeds .druk wordt 

uitgeoefend op de remvloeistof in het hydraulisch remsysteem van het 

te slepe,i voertuig. 

Opmerking : Voor het slepen van DAF-616 voertuigen moet uitsluitend 

gebruik worden gemaakt van hetzelfde type voertuig 

(trekker of takelwagen) ; dit ivm de werkdruk van het 

remsysteem van deze voertuigen. 

(5) Remme~ dmv de electrische installatie (afbn . 204 en 205). Hoewel in het 
1 

schema (afb. 157) de elecirische beremming van ec;, aanhanger niet is 

opgenomen zal ·de werking ervan toch in dit punt worden behandeid. 

De electrische renlinstallatie bestaat uit drie delen: 

de aan de linker zij de van het in8trumentenpaneel aangebrachte rem

krachtregelaar (rempercentage O - 100%) ; 

de in de rechter chassislangsligger aangebrachte electrische aan-
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hangerrem-samenstelling (remklep) met de daarbij behorende .voor

schakelweerstanden-combinatie (waarde 3 ohm per weerstand); 

de remspoelen van de 1- of 2 assige aanhanger (1 assige aanhanger - 2 

remspoelen , 2 assige aanhanger - 4 remspoelen). 

De remkrachtregelaar, alsmede de electrische aanhangerrem::samen

stelling (remklep) zijn elk voorzien van een variabele weerstand. De 

weerstand van de remkrachtregelaar is dmv een knop met de hand 

instelbaar. De schaalverdeling varieert van 0-100% remmen; hierdoor is 

het mogel :jk het remvermogen van een aanhanger (naar gelang het 

gewicht en de belasting hiervan) in overeenstemming te brengen met 

het remvermogen van de trekker. 

De weerstand van de electrische aanhangerrem-samenstell ing is 

afhankelijk van de druk welke - onder invloed van de met de voet op het 

rempedaal uitgeoefende kracht - wordt toegelaten in de commando

leiding van het luchtdruksysteem. 

Een hogere druk in de commandoleiding heeft een weerstandverminde

ring van de aanhangerrem-samenstelling tot gevolg, terwijl bij een 

lagere druk de weerstand dienovereenkomstig blijft gehandhaafd. 

Het maximum remvermogen van een aanhanger wordt bereikt als de 

remkrachtregelaar op 100% remmen wordt ingesteld (weerstand volledig 

uitgeschakeld) en het rempedaal geheel wordt ingedrukt, wd~t de volle 

drûk in de commandoleiding wordt toegelaten en dus de weerstand van 

de aanhangerrem: samenstelling (remklep) volledig wordt uitgeschakeld. 

Als gevolg hiervan zal de totaalstroom in de kabel naar de voorschakel

weerstanden maximaal zijn; eveneens zal de stroom in de door rem

spoelen gevormde aftakkingen maximaal zijn. Zodra de remkrachtrege

laar op een lager rempercentage wordt ingesteld, zal de weerstand 

toenem en, waardoor de totaalstroom en dus ook de afzonderlijke tak
stromen in elke remspoel kleiner worden. Tijdens het afremmen van het 

voertuig wordt het rempedaal minder diep ingedrukt, dan wanneer het 

voertuig in korte tijd tot stilstand moet worden gebracht. Dientengevolge 

zal de druk in de commandoleiding - dus ook op de aanhangerrem

samenstelling - dienovereenkomstig lager zijn . 

Dit heeft tot gevolg dat de weerstand van genoemde aanhangerrem

samenstelling toeneemt, waardoor de totaalstroom in dè kabel naar de 

voorschakelweerstanden en de takstromen in de remspoelen kleiner 

worden. Hierdoor worden de remsµoel en minder sterk bekrachtigd, met 

als gevolg dat de aanhanger minder sterk wordt afgeremd. 

Het bovensiaande geldt zowel voor één- als voor twee-assige aan

hangers. Als bijzonderheid moet worden opgemerkt dat bij één-assige 

rem bediening één van de twee voorschakelweerstanden (3 ohm) in serie 

is geschakeld met de remkrachtregelaar en de aanhangerrem-samen

stelling . Bij een twee-assige rembediening zijn de voorschakelweer

standen parallel geschakeld (vervangingsweerstand 1.50 ohm), terwijl 

deze laatstgtinoemde weerstand in serie is geschakeld met de rem-

krachtregelaar en de aanhangerrem-samenstetling (remklep), zie ook 

punt 98b (3) en _de afbn. 204 en 205. · 

61. Uitvoering. 

a. Luchtcompressor. 

De twee-cylinder luchtcompressor Is op een montagestoel rechts voor aan het 

motorblok gemonteerd, terwijl de aandrijving - middels één V-riem - plaats 

vindt d_oor de motorkrukas. 

De compressor zuigt lucht aan vla de luchtfilter van de motor en perst deze 

naar de luchtketels. 

b. Anti-vriespomp. 

De anti-vriespomp bestaat uit een vloeistofvoorraadtankje met een plunjer

pomp. De samenstelling is geplaatst aan de rechter binnenzijde van de 

motorruimte. De anti-vriespomp is opgenomen in de toevoerleiding van de 

compressor naar de luchtketels. Met de pomp kan anti-vriesvloeistof uit het 

tankje in de luchtleidingen worden geperst, waardoor bij lage temperaturen 

bevriezing van het in het luct)idruksysteein gevormde condenswater wordt 

voorkomen. 

c. Drukregelaar. 

De drukregelaar is parallel aan het luchtdrukgedeelte van het remsysteem 

geplaatst nl. tussen de luchtketels en de afslagzijde van de compressor. 

De regelaar bestaat uit een gegoten lichtmetalen hUis, waarin een membraan, 

kleppen, veren, enz. zijn opgenomen. Deze zorgen ervoor dat dé druk in het 

luchtdrukgedeelte op een bepaalde hoogte wordt afgeregeld. ~ij een ketel

druk van 7.39 kg/cm• (105 psi) wordt een bedieningsmechanisme in de 

compressor geopend, waardoor de compressor "loos" gaat pompen. 

Als de druk in de luchtketels is gedaald tot 5.63 - 5.98 kg/cm• (80-85 psi) 

zorgt de drukregelaar ervoor, dat de compressor weer in werking wordt 

' gesteld, tot de druk in de luchtketels weer tot de waarde van 7.39 kg/cm• 

(105 psi) is gestegen. Daarna herhaalt zich het voorgaande. 

d. Leidingen. 

Voor de luchtleidingen is verkoperde naadloze stalen (Benteler) pijp gebruikt · 

met speciale koppelingen, welke luchtdicht afsluiten en niet los kunnen trillen. 

, Voor het hydraulische gedeelte wordt eveneens stalen (Benteler) pijp gebruikt, 

terwijl op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen flexibele remslangen 
zijn aangebracht. 

e. Luchtketels. 

De twee cylindrische luchtketels zijn electrisch gelast en gemonteerd op twee 

steunen, welke op de linker chassislangsligger zijn aangebracht. Het geheel 
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bevindt zich onder de linker achterzijde van de cabine. De gezamenlijke 

inhoud is ca 40 liter. In iedere ketel is een ventiel aangebracht voor het 

aftappen van condenswater. 

f. Overstroomventiel. 

Het overstroomventiel is geplaatst in de verbindingsleiding tussen de beide 

luchtketels. Het bestaat uit een gegoten huis, een membraan, een zware 

regelveer, een deksel met stelschroef en een veerbelaste kogelklep. 

De regelveer is dmv de stelschroef op een bepaalde druk instelbaar. De door 

de compressor geleverde druklucht wordt eerst bij een druk van ca 4.20 - 4.50 

kg/cm• (59.70 - 64 psi) naar de tweede luchtketel doorgelaten ; in omgekeerde 

richting kan de samengeperste lucht echter ongehinderd passeren. 

g. Hoofdremcylinder. 

De hoofdremcylinder is met drie bouten bevestigd aan een steun op de linker 

chassislangsligger; deze steun is tevens bedoeld als montagestoel voor de 

cabine. De hoofdremcylinder bevindt zich onder het rempedaal, terwijl de 

verbinding tussen deze twee delen wordt gevormd door een stangenstelsel 

met hefbomen. Het remvloeistofvoorraadtankje bevindt zich achter de 

bestuurderszitplaats. Dit voorraadtankje is dmv een schotje (hoogte ± 40 mm) 

in twee helften verdeeld. De ene helft is bedoeld als remvloeistofvoorraad

tankje voor de hoofdremcylinder, terwijl de andere helft is bedoeld als 

vloeistofvoorraadtankje voor de hydraulische bediening van de motorkoppe
ling. 

h. Rempedaal. 

Het rempedaal is scharnierend opgehangen aan een buis welke onder het 

instrumentenpaneel is aangebracht. Op deze buis is - eveneens scharnierend

het koppelingspedaal gemonteerd. De beide pedalen zijn voorzien van nylon 

lagerbussen; de assen van een smeernippel. 

j. Rembekrachtiger. 

De rembekrächtiger is geplaatst aan de binnenkant van de linker chassis

langsligger, ter hoogte van de reductiebak. 

De remkberachtiger bestaat uit drie hoofddelen: 

een geperst stalen luchtcylinder met zuiger en terugdrukveer; 

het regelklephuis met hydraulische zuiger, membraan e'l regelkleppen. De 

vaste helft van het regelklephuis en het deksel van de luchtcylinder is als 

één geheel gegoten ; 

een hydraulische cylinder met zuiger ; deze cylinder is geschroefd in het 

deksel van de luchtcylinder. De zuiger (met kogelklepje) van de hydraulische 

cyhnder is met een drukstang aan de luchtzuiger verbonden en wordt door 

laatstgenoemde in werking gesteld, 

k. Automatische tweewegklep. 

De tweewegklep bestaat uit een T-vormig huis met daarin een cylindrische 

plunjer, welke vrij heen en weer kan bewegen. De plunjer is voorzien van een 

ringvormige uitsparing en een groei. Deze combinatie dient om te voorkomen 

dat de plunjer blijft kleven tegen de rubber afdichtringen in het huis. 

i. Luchtdrukmeter en zoemer. 

De luchtdrukmeter, voorzien van twee drukelementen, geeft de druk aan van 

de samengeperste lucht in de luchtketels (witte wijzer) en de toegelaten druk 

vanaf de rembekrachtiger naar de commandoleidingen en het ventiel van de 

electrische aanhangerrem-samenstelting (rode wijzer) . 

Als de druk in de ketels tot beneden 4 kg/cm' (56.90 psi) daalt, treedt een 

electrische zoemer in werking . 

m. Wielremcyllnders. 

De wielremcylinders zijn aan de ankerplaten bevestigd. De zuigers welke zich 

hierin bevinden, worden bij het remmen door de druk van de remvloeistof naar 

buiten verplaatst, waardoor de remschoenen tegen de remtrommels worden 

gedrukt. De remschoenen liggen met de bovenzijde aan tegen de metalen 

drukstiften van de wielremcylinder en worden op hun plaats gehouden door 

twee geleidepennen en een trekveer. 

Aan de onderzijde is in de remschoenen en de remankerplaat een ankerbout 

met excentriek aangebracht. Het instellen van de remschoenspeling geschiedt 

mbv bovengenoemde excentrische ankerbout en de instelnokken aan de 

bovenzijde van de remschoenen. 

n. Handrem. 

De handremhefboom, van het zg rateltype, is aan de linker zijde van de 

bestuurderszitplaats, op een dwarsligger van de cabine gemonteerd. De op 

de handremhefboom uitgeoefende kracht wordt, via een in twee montage

stoelen opgehangen as, overgebr.acht op een stangen- en hefbomenstelsel 

en vandaar op de vier met voering beklede remsegmenten . 

o. Luchtremkraan voor oplegger cq aanhanger. 

Deze kraan bestaat uit een gegoten lichtmetalen huis met deksel, waarin draai

baar een bedieningshefboom is aangebracht. 

De kraan is rechts onder het stuurwiel met een beugel aan de stuurkolom 

bevestigd. 

Aan de onderzijde van de kraan zijn drie openingen waaro~ de luchttoevoer

leiding vanaf de luchtketels, de leiding naar de commandoleidingen (gele 
kranen) - tevens naar de electrische aanhangerrem-samenstelling - en een 

leiding voor de luchtuitlaat worden aangesloten. 

In het huis bevindt zich een zuiger, welke uit een rubber cup, een metalen 

plaat en een metalen drukstuk bestaat. Aan de onderzijde van de_ zuiger is 
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een drukveer aangebracht, terwijl in het metalen drukstuk een veerpakket is 

geplaatst dat door een boutje wordt bijeengehouden. Op het veerpakket is 

een afstandsbus geplaatst, waarop een knevel met vierkant gat aanligt. 

In het deksel zijn twee schuin oplopende nokken gegoten. Dmv de aan de 

bedieningshefboom bevestigde stelbout met vierkant kan de knevel over de 

nokken worden verplaatst, waardoor het veerpakket en de drukveer meer of 

minder worden gespannen. Hierdoor wordt cJe zuiger eveneens verplaatst en 

zal een rubber afdichtklep van zijn zitting worden gelicht, waardoo·r de 

samengeperste lucht naar de commandoleidingen wordt doorgelaten en de 

reminstallatie van de aanhanger in werking wordt gesteld. 

p. Remkrachtregelaar. 

De remkrachtregelaar is aan de uiterste linker zijde van het instrumenten

paneel aangebracht. De regelaar is voorzien van een variabele inwendige 

weerstand van 3 - 0 ohm. 

Als de knop op nul wordt ingesteld is de weerstand volledig ingeschakeld 

(3 ohm). Als de knop op 100 wordt ingesteld is de weerstand volledig uitge

schakeld (0 ohm). 

De bedoeling van de regelaar is om de remcapaciteit van een eventueel met 

electrische remmen uitgeruste aanhanger - ivm gewicht en belasting - in · 

overeenstem.ro.Lng te brengen met het remvermogen van het luchtdruk

hydraulisch remsysteem van de trekker. 

q. Electrlsche aanhange·rrem-samenstelllng (remklep). 

Evenals de remkrachtregelaar is de aanhangerrem-samenstelling voorzien 

van een variabele weerstand. 

De samenstelling is voorzien van een drukventiel waarin een membraan is 

opgenomen. Dit drukventiel is aangesloten op de luchtleiding vanaf het 

regelklephuis op de rembekrachtiger en op de luchtleiding vanaf de lucht

remkraan voor oplegger of aanhanger. Uit het schema (afb. 157) blijkt dat het 

drukventiel direct in . verbinding staat met de commandoleidingen (gele 
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kranen). Hieruit volgt, dat de druk op het membraan van het drukventiel 

afhankelijk is van de druk, welke in de commandoleidingen wordt toegelaten. 

De waarde van de inwendige weerstand is afhankelijk van de stand van het 

membraan en is dus eveneens afhankelijk van de • via het rempedaal • toe

gelaten druk op het membraan en in de commandoleidingen. 

Bij ·niet remmen is de weerstand volledig ingeschakeld. Bij een druk van 

3 kg/cm2 (42.65 psi) is de weerstand volledig uitgeschakeld (0 ohm). 

r. Voorschakelweerstanden-comblnatle. 

De twee weerstanden zijn in de rechter chassislangsligger, achter de elec

trische aanhangerrem-samenstelling (remklep) aangebracht. De weerstanden 

hebben tot doel de bedrijfsspanning voor de electrische reminstallatie van de 

aanhanger te reduceren. 

In geval een één-assige aanhanger moet worden afgeremd is slechts één van 
de twee voorschakelweerstanden in het circuit opgenomen nl alléén de 

weerstand waarop de kabel 18 Y is aangesloten. Deze kabel is verder ver

bonden met punt M van de 12-polige stekerdoos en met punt BR van de 4-

polige stekerdoos. De bovengenoemde weerstand is dan met de variabele 
weerstand van de remkrachtregelaar en met de eveneens variabele weerstand 
van de remklep in serie geschakeld, zie afb. ·204. 

In geval een twee-assige aanhanger moet worden afgeremd, zijn beide 
voorschakelweerstanden in het circuit opgenomen. 

De kabel 18 Y is, via de ene voorschakelweerstand, verbonden met punt M van 

de 12-polige stekerdoos en met punt BR van de 4-polige stekerdoos. De 

tweede voorschakelweerstand is, via kabel 39 Y, alléén verbonden met punt N 
van de 12-polige stekerdoos. 

De schakeling is zodanig gekozen, dat bij het afremmen van een twee-asslge 
aanhanger, de twee voorschakelweerstanden parallel zijn geschakeld, terwijl 

de vervangingsweerstand hiervoor weer in serie is geschakeld met de 

variabele weerstand van de remkrachtregelaar en de eveneens variabele 

weerstand van de electrische remklep, zie afb. 205. Y-cie
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Hoofdstuk XXVII . . LUCHTCOMPRESSOR 

62. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de compressor, zie de desbe

treffende· TH9-348. 

b. Uitvoering en werking (afbn. 159, 160 en 161). 

De compressor is een twee-cylinder zuigercompress'or. In de afneembare 

cylinderkop bevinden zich twee uitlaatkleppen, terwijl de inlaatkleppen in het 

cyiinderblok zijn ondergebracht. 

De compressor is enkelwerkend, dwz bij de .neergaande slag van de zuiger 

wordt via de inlaatkleppen lucht aangezogen vanaf de motorluchtfllter, terwijl 

bij de opwaartse slag van de zuiger de lucht enigszins wordt gecomprimeerd 

en daarna via de. uitlaatkleppen naar de luchtketels wordt geperst. 

De compressor is voorzien van een zg " unloading" (ontlast) mechanisme. 

Dit mechanisme reageert op de door de drukregelaar afgeregelde druk in het 

luchtdrukgedeelte van de reminstallatie. 
Zodra d_e druk in het systeem de afgestelde waarde van 7.39 kg/cm• (105 psi) 

heeft bereikt, zal via de drukregelaar de druklucht worden toegelaten onder 

de twee zuigertjes van het ontlastmechanisme, waardoor deze · omhoog 

worden bewogen . Hierdoor worden de beide ontlastplunjers eveneens om

hoog gebracht, waardoor de beide inlaatklepplaatjes van hun zittingen 

worden gel icht en de inlaatkleppen dus geopend blijven. Als gevolg hiervan 

zal de in de cylinder aanwezige lucht - via de geopende inlaatkleppen - door de 

op- en neergaande zuigers steeds van de ene cyl inder naar de andere worden 

gestuwd. Door de op de uitlaatkleppen uitgeoefende tegendruk van de 

samengeperste · lucht in de luchtketels blijven de uitlaatkleppen gesloten, 

waardoor de compressor ."loos" gaat draaien. 

Zodra de druk in het luchtdruksysteem tot een waarde van 5.63 - 5.98 kg/cm• 

(80 - 85 psi) is afgenomen, zal de druk op de ontlastzuigertjes wegvallen. 

Door de krach! 'Jan de veer voor de ontiastplunjers worden deze naar beneden 

bewogen en worden de inlaatkleppen weer gesloten, waarna de compressor 

de lucht weer naar de luchtketels perst. 

De krukas is aan weerszijden gelagerd in een kogellager, terwijl de as aan de 

aandrijfzijde is voorzien 1,an een oliekeerring. 

De drijfstangen zijn met verwisselbare lagerschalen op de krukas en met 

bronzen lagerbussen op de zuigerpennen gelagerd. 

De cylinderkop is met acht bouten op het cylinderblok bevestigd, terwijl 

het cylinderblok met zes bouten op de krukkast is aangèbrachi. Voor de 
smering is de compressor opgenomen in het smeersysteem van de motor. 

De aanvoer van de onder druk staande smeerolie vindt plaats vanaf het 

voorste krukashoofdlager - via een boring in de montagestoel, een boring in 

de krukkast en het krukkastdeksel van de compressor.- naar de oliekanalen in 

de krukas en de drijfstangen. De kogellagers van de krukas worden door de 

rondspattende olie gesmeerd. Het overschot van de smeerolie van de com

pressor vloeit, via een grote opening in de montagestoel, terug naar het 

oliecarter van de motor. 

c. Gegevens. 

Fabrikaat 

Type 

Uitvoering 

Smering 

·Koeling 

Aantal cylinders 

Boring 

Slag 

Slagvolume 

Capaciteit 

Max druk 

Bedrijfsdruk 

lnschakeldruk 

Uitschakeldruk 

Max toerental . 

Standaardmaat drijfstanglager

tappen van krukas 

Ondermaat lagerschalen voor 

drijfstangen 

Max onrondheid kruktappen 

Zuigerspeling in de cylinder : 

min 

max 

Passing zuigerpen in zuiger 

Slotopening zuigerveren 

Speling zuigerveer in groef 

Speling zuigerpen in zuigerpen

lager: 

nieuw 

max 

Drijfstanglagerspeling op krukas: 

min 

max 

Cylinderslijtage: 

max onrondheid 

max tapsheid 

Lichthoogte uitlaatklepplaatjes 

Bendix - Westinghouse 

TU-FLO-400 

enkelwerkende zuigercompressor 

druksmering vanaf de motor 

opgenomen in motorkoelsysteem 

2 

2 '/,." (52.34 mm) 

1 ½" (38.10 mm) 

± 164 cm•(± 10 cu. in) 

205I/min (7¼cu. ft/min) bij2500omw/min 
10 kg/cm• (142.20 psi) 

7.39 kg/cm• (105 psi) 

5.63 - 5.98 kg/cm• (80 • 85 psi) 

7.39 kg/cm• (105 psi) 

3000 omw /min 

1.125" (28.575) mm 

.010, .020en .030" (0.254,0.508en0.762 mm) 

.001 " (0.025 mm) 

.002" (0.05 mm) 

.004" (0.10 mm) 

lichte perspassing 

.007 • .019" (0.175 - 0.475 mm) 

.0015 - .003'' (0.038 • 0.075 mm) 

.0001 • .0006" (0.0025 - 0.015 mm) 

.0015" (0.038 mm) 

.002" (0.05 mm) 

.004" (0.10 mm) 

.002" (0.05 mm) 

.003" (0.075 mm) 

.036 - .!)58" (0.90 - 1.45 mm) 
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Afstand inlaatklepzittingen tot 

bovenzijde cylinderblok : 

nieuw 

max 

lnlaatklepplaatjes: 

dikte, nieuw 

max slijtage 

Uitlaatklepplaatjes: 

dikte, nieuw 

max slijtage 

lnlaatklepveren, vrije lengte 

Uitlaatklepveren, vrije lengte 

' Oliedruk compressor: 

bij nullast motortoerental 

bij max motortoerental 

Opening tussen einden van 

metalen ol iekeerring in . 

krukasboring 

63. Demonteren. 

a. Algemeen (afb. 162). 

.101 - .113" (2.53 - 2.83 mm) 

.145" (3.63 _mm) 

.041 5" (1.055 rnm) 

.003" (0.075 mm) 

.0567" (1.44 mm) 

.003" (0.075 mm) 

.'1375" (11 .112 mm) 

1.125" (28.575 mm) 

min 0.35 kg/cm2 (5 psi) 

min 1.05 kg/cm2 (15 psi) 

.008 - .015" (0.20 - 0.38 mm) 

Verwijder de twee klembouten (9) uit de buitenste riemschijfhelft (8) . 

Plaats een steeksleutel op het zeskant van de binnenste schijfhelft (7) en 

draai de buitenste helft van de naaf met het hulpgereedschap (LXXII) . 

Verwijder daarna. de splitpen (19) en draai de kroonmoer (18) van de krukas. 

Plaats een trekker op de binnenste riemschijfhelft en trek deze voorzichtig 

van de krukas. Tik vervolgens de schijfspie (20) uit de krukas (17). 

Maak de compressor uitwendig goed schoon. 

Alvorens tot het verder demonteren over te gaan, moeten de volgende delen 

van een merkteken worden voorzien, omdat deze in de oorspronkelijke stand 

moeten worden aangebracht : 

cylinderblok tov de krukkast; 

krukkastdeksels tov de krukkast ; 

krukas tov de krukkast. 

b. Cylinderkop (afb. 163). 

Draai de cylinderkopbouten (7) uit en neem de cylinderkop (1) af; let op, dat 

de inlaatklepveren (16) niet verloren gaan. Verwijder de koppakking (6). 

Draai de bevestig ingsbouten (10) uit en verwijder de luchtuitlaat (8) alsmede 

de pakking (9). Merk de klepveerhouder-schroefdoppen (5) tov hun plaats 

in de cylinderkop. Draai de doppen uit de cylinderkop, verwijder de uitlaat-

., 
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klepveren (4) en de uitlaatkleppen (3). Zonodig moeten de uitlaatklepzittingen 

(2) mbv een 9 mm vierkant uit de cylinderkop worden geschroefd . Verwijder 

tenslotte de diverse afdichtstoppen uit de kop. 

c. Cyllnderblok, zuigers en drijfstangen (afbn. 163 en 164). 

Verwijder de inlaatklepveren (16) alsmede de inlaatkle;>pen (15) . 

Licht de inlaatklepgeleiders (14) voorzichtig van de rand van de inlaatklep

zittingen . Verwijder de veer (18), alsmede de klem (19) voor de ontlastplunjers. 

Neem met een punttang de ontlastplunjers (20) met de houders (21) uit hun 

ligplaatsen en neem daarna de pl~•njers uit de houders . Verwijder vervolgens 

de twee drukzuigers van het or.tlastmechanisme (22) uit de boringen in het 

cylinderblok. 

De mogelijkheid bestaat dat bedoelde zuigers zich moeilijk laten verwijderen. 

In een dergelijk geval kan in de betreffende boring samengeperste lucht 

worden toegelaten ; de rnigertjes zullen zich dan gemakkelijk laten verwijde

ren, zie afb. 161 . Neem de alélichtringen (23) van de drukzuigertjes ; houd alle 

delen in de juiste volgorde bijeen. 

Opmerking: De afdichting op de zuigertjes van het ontlastmechanisme is 

niet bij alle compressoren gelijk. Bij oudere typen is op elk 

zuigertje alleen een rubber afdichtring aangebracht, terwijl de 

latere typen compressoren zijn voorzien van zuigertjes waarop 

zowel een rubber afdichtring als een nylon ring zijn aangebracht. 

Deze zuigertjes kunnen zonder meer voor revisie van de 

betrokken compressor worden gebruikt. 

Neem de zuigers met de drijfstangen naar boven uit de krukkast. Verwijder de 

pakking (15), zie afb. 162. 

Verwijder de borgpennen {34) uit de zuigerpennen {32). Druk de zuigerpennen 

uit de zuigers {33) en de drijfstangen (26) en neem de zuigers van de drijf

stangen. Verwijder de zuigerveren {35) mbv een zuigerverentar:g. 

Verwijder zonodig de afdichtstoppen (37) uit 
0

het cylinderblok. 

d. Krukkas_tdeksels (afb. 162). 

Verwijder de tapbouten (29), alsmede de veerringen (30). Tik het krukkast

deksel (24) voorzichtig los van de krukkast (16) en neem het deksel af. Ver 

wijder de metalen oliekeerring (25) welke op de naaf van het deksel is aange

bracht. Verwijder de pakking (28) en zonodig de afdichtstoppe_n (26) en (27) . 

D~aai de bouten van het tegenover liggende deksel (22) uit en tik het deksel 

voorzichtig los. Verwijder het deksel ; tik zonodig de oliekeerring (23) uit het 

deksel. Verwijder tenslotte de pakking (28). 

Plaats het geheel onder een pers, met het draadeinde van de krukas naar 

boven gericht. Let op, dat de krukkast goed is ondersteund . 

Pers de krukas (17) met de kogellagers (21) voorzichtig uit de krukkast; 

hierna kunnen de lagers van de krukas worden geperst. Houd alle delen in de 

juiste volgorde bijeen. Verwijder de rubber ring van het smeeroliekanaal (31) 

uit de krukkast. 
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8'. Reinigen, inspecteren en repareren. 

. a. Reinigen. 

REMSYSTEEM 

Reinig alle delen in een goede schoonmaakoplossing. Beschadig in geen 

geval fijn bewerkte oppervlakken van zuigers, zuigerveren, cylinders, pas

vlakken, enz .. 

Verwijder grondig alle pakkingresten. Blaas alle delen grondig droog met 

perslucht, vooral de smeeroliekanalen, lucht- en waterkanalen, diverse 

boringen, enz .. 

Reinig de rubber delen in spiritus. 

b. Inspecteren en repareren. 

(1) Zuige(S en zuiger11eren. Inspecteer de zuigers op beschadiging, ruwe 

plekken, scheuren, enz .. Plaats de zuiger - zonder zuigerveren - in de 

desbetreffende cylinder en meet de speling op tussen zuiger en cylinder

wand bij diverse zuigerstanden. De speling mag· niet meer dan .004" 

(0.10 mm) bedragen. Handel overeenkomstig met de zuiger van de 

tweede cylinder; zonodig de zuigers vervangen. Zuigers zijn leverbaar 

in de volgende overmaten: .010, .020 en 0.30" (0.254, 0.508 en 0.762 mm) . 

Zuigerveren, welke ruwe glijoppervlakken, afgebrokkelde kanten, over

matige slijtage vertonen of 'gebroken zijn, moeten worden vervangen. 

Meet de slotopening van de zuigerveren op door ze in de desbetreffende 

cylinder te plaatsen; de min slotopening is .007" (0.175 mm), max slot

opening .019" (0.475 mm), zie afb. 165. 

(2) Zuigerpennen en drijfstanglagerbussen . Blijkt bij meting dat de speling 

van de zuigerpennen in de lagerbussen van de drijfstangen groter is dan 

. 0015" (0.038 mm), dan moeten de lagerbussen en/of de zuigerpennen 

worden vervangen. Het uitpersen van de oude lagerbussen en het 

inpersen van nieuwe bussen moet met een persdoorn geschieden. 

Let op, dat het gat voor de olietoevoer in de lagerbussen overeenkomt 

met de boringen in de drijfstangen; zonodig moeten gaten worden 

geboord of de bestaande gaten groter worden geboord. 

Nieuwe lagerbussen moeten na het inpersen worden geruimd tot de 

juiste speling van .0001 - .0006" (0.0025 - 0.015 mm) tussen de zuiger

pennen en de drijfstanglagerbussen is bereikt. 

Overmaat zuigerpennen zijn niet leverbaar. 

(3) Krukas, drijfstangen en lagerschalen . Controleer de krukas op haar

scheurtjes, groeven, vervorming, enz " Inspecteer de ligplaatsen voor de 

kogellagers, het conische gedeelte voor de riemschijf, alsmede de groef 

voor de schijfspie. 

Controleer de loopbaan van de metalen oliekeerring in de boring in het 
uiteinde van de krukas. Blijkt bij meting dat de kruktappen meer dan .001" 

(0.025 mm) onrond zijn, dan moeten de tappen worden afgeslepen tot de 

eerstvolgende ondermaat. De ondermaat waarop de tappen afgeslepen 
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zijn moet op de krukas worden aangegeven; vervang zonodig de_ krul\as. 

Inspecteer de lagerschalen, deze moeten in goede staat verkeren en 

goed aanliggen in de drijfstangen en de drijfstangkappen; . vervang 

zonodig de lagerschalen . 

Lagerschalen zijn leverbaar in de volgende ondermaten ;· .010, .020 en 

. 030" (0.254, 0.508 en 0. 762 mm). 

Nadat de kruktappen zijn afgeslepen tot de eerstvolgende ondermaat en 

de bij die ondermaat behorende lager'schalen zijn gemonteerd, mag de 

speling tussen de kruktappen en de lagerschalen variëren van .002 - .004" 
(0.05 - 0.10 mm). 

(4) Kogellagers. Controleer de kogellagers op beschadiging, ruwe plekken 

en overmatige slijtage; vervang zonodig. 

(5) Cy/inderkop met uitlaatkleppen. Controleer de cylinderkop op scheuren, 

krassen of andere beschadigingen. De aansluitvlakken en de schroef

draad voor klepzittingen, klepveerhouder-schroefdoppen en afdicht

stoppen moeten in goede staat verkeren; lichte beschadigingen mogen 

worden hersteld. Controleer de cylinderkop mbv perslucht op lekken. 

De kanalen in de cylinderkop, alsmede de kleppen en klepzittingen 

moeten absoluut vrij zijn van koolaanslag. Klepzittingen, welke kleine 

putjes vertonen, kunnen worden hersteld door de zittingen op een glas

plaat met fijne kleppen pasta te slijpen en te polijsten ; vervang zonodig 

de zittingen. Na het indraaien van de nie~we zittingen en het aanbrengen 

van de kleppen, drukveren en de klepveerhouder-schroefdoppen moet 

de lichthoogte y_an de kleppen worden gecontroleerd ; deze moet 

variëren van .036- .058" (0.90-1 .45 mm). 

Corrigeer zonodig de lichthoogte door de klepzittingen iets verder in of 

uit te draaien. Als de lichthoogte juist is ingesteld, moeten de zittingen 

worden geborgd dmv een centerpimt. Controleer daarna de uitlaat

kleppen en de klepveerhouder-schroefdoppen op luchtlekken. 

Monteer daartoe de uitlaatpoort op de cylinderkop en laat via deze poort 

een druk toe van 7.03 kg/cm' ( ± 100 psi). Smeer de uitlaatkleppen en de 

zitt_ingen in met zeepsop. Is de lekkage van dien aard dat in minder dan 
5 seconden een zeepbel van 1" (25.40 mm) diameter ontstaat, dan moet 

de lekkage worden verholpen. Dit kan op de volgende manier geschieden. 

Handhaaf de druk op de kleppen. Neem een hardhouten of kunsthars 

pen (waarvan de diameter kleiner is dan het vierkante gat in de klep

zittingen) en een lichte hamer en tik de klep vlug achter elkaar van de 
zitting. 

De klep zal zich echter onder invloed van de druk steeds onmiddellijk 

weer sluiten, waardoor deze na verloop van tijd luchtdicht zal sluiten op 

de zitting . Zonodig moet het voorgaande worden herhaald bij de andere 

uitlaatklep. De klepveerhouder-schroefdoppen mogen onder geen 
voorwaarde lucht doorlaten. 

(6) Cylinderb/ok. Controleer het cylinderblok op scheuren, krassen of andere 
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beschadigingen. De aansluitvlakken en de schroefdraad voor bouten en 

afdichtstoppen moeten in goede staat verkeren; lichte beschadigingen 

mogen worden hersteld . Controleer het cylinderblok mbv perslucht op 

lekken. ' 

Inspecteer de cylinderwanden op krassen, groeven en abnormale 

slijtageverschijnselen.· Controleer de cylinderafwijkingen mbv een 

micrometer. Als de onrondheid van de cylinder en de tapsheid groter is 

dan resp . . 002" (0.05 mm) en .003" (0.075 mm), moet de cylinder worden 

uitgeboord en gehoond tot de eerstvolgende overmaat van .010, .020 of 

.030" (0.254, 0.508 of 0.762 mm) ; vervang zonodig het cylinderblok. 

Controleer de boringen voor de zuigertjes van het onlastmechanisme; 

de boringen evenals de zuigertjes moeten in goede staat verkeren. 

Vervang de afdichtringen welke in de groeven van de zui_gertjes zijn 

aangebracht. 

Plaats daarna de zuigertjes in de boringen; let op, dat de afdichtringen 

niet beschadigen tijdens het plaatsen van de zuigertjes. 
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de nieuwe inlaatklepzittingen moet de afstand . vanaf de zitting tot de 

bovenzijde van het cylinderblok variëren van .101 - .113" (2 .53 - 2.83 mm}. 

Hiermede dient bij het inpersen rekening te worden gehouden . 

(7) Krukkast met krukkastdeksels. Controleer de krukkast op scheuren en 

beschadiging . De aansluitvlakken moeten, evenals de schroefdraad 

voor de bouten, in goede staat verkeren. 

De open ingen voor de o lietoevoer moeten goed schoon zij n. Inspecteer 

de ligplaatsen voor de kogellagers, de lagers moeten goed opgesloten 

in de boringen van de krukkast liggen; zonodig de krukkast vervangen. 

Vervang de rubber afdichtring, welke dient voor afdichting van het 

oliekanaal in de onderkant van het huis. 

Controleer de krukkastdeksels op scheuren, enz" De aansluitvlakken 

moeten in goede staat verkeren, evenals de pasranden waar de buiten

loopringen van de kogellagers op aanliggen. De boringen voor de 

olietoevoer moeten absoluut schoon zijn. De metalen ring (oliekeerring) 

in de naaf van het deksel moet in goede staat verkeren. Controleer 

tevens de groef voor deze ring en de ligplaats in de boring van de 

. krukas. Plaats de ring in de boring en meet de slotopening van de ring, 

welke .008 - .015" (0.20 - 0.38 mm) moet bedragen; zonodig de ring en/of 

het deksel vervangen. 

Controleer het tegenoverliggende krukkastdeksel zoals hierboven is 

aangegeven. Vervang de oliekeerring in het deksel. 
• 

(8) Riemschijf. Inspecteer de riemschijfhelften op breuk, enz .. 

Controleer de conische boring en de groef voor de schijfspie waarmede 

de riemschijf op de krukas is gemonteerd . Inspecteer de schroefdraad 

op de naaf van de ene riemschijfhelft en de inwendige schroefdraad 

van de andere schijfhelft. Controleer of de ,verplaatsbare schijfhelft 

dmv de klembouten in i~dere gewenste stand blijft _staan. 

Na het plaatsen moeten de zuigertjes een goede schuifpassing in de 

boringen hebben. Na het monteren moet de afdichting van de zuigertjes 

worden gecontroleerd. Houd de zuigertjes op hun plaats eri1 Iaat een 

druk van ± 7.03 kg/cm2 (± 100 psi) toe in de met de zuigertje!. corres- · 

ponderende boring in het cylinderblok. Smeer de zuigertjes en de 

omgeving in met zeepsop. De lekkage mag niet groter zijn dan een zeep

bel van .500" (12.70 mm) diameter in niet meer dan 5 seconden. 

Inspecteer de ontlastplunjers en de daarbij behorende houders, de klem 

en de drukveer; defecte delen moeten worden vervangen . Controleer de 

inlaatklepveren; vervang uitgegloeide of beschadigde veren: De vrije 

lengte is .4375" (11 .112 mm). De inlaatkleppen - dikte .0415" (1·.055 mm} -

moeten op inslag worden gecontroleerd. Kleppen, welke meer dan .003" 

(0.075 mm) zijn ingeslagen, moeten worden vervangen. Lichte beschadi

gingen of inslag kunnen worden hersteld door de kleppen op een glas

plaat met fijne kleppenpasta te slijpen en te polijsten. In noodgevallen 

kunnen de kleppen omgekee'rd op de zittingen worden gelegd. Contro

leer de klepgeleiders; deze moeten op de randen van de klepzittingen , 

klemmen, terwijl de kleppen vrij in de geleiders moeten kunnen bewegen ; 

vervang zonodig de geleiders. 

65. Monteren. 

Inspecteer de inlaatklepzittingen, kleine putjes kunnen mbv een vlak 

schuursteentje worden verwijderd; hierbij dient rekening te worden 

gehouden, dat de af.stand tussen de zittingen en de bovenzijde van het 

cylinderblok ten hoogste .145" (3.63 mm) mag bedragen. 

Als de zittingen zodanig zijn ingeslagen of beschadigd, dat herstellen 

niet meer mogelijk is, moeten de zittingen worden vervangen. Aan

gezien er geen mogelijkheid bestaat om de zittingen met een trekker te 

verwijderen, moeten de zittingen stuk worden geslagen. Dit moet 

uiteraard met de nodige voorzichtigheid geschieden om beschadiging 

van de boringen in het cylinderblok te voorkomen. Na het inpersen van 

a. Algemeen. 

Olie alle delen licht in met schone motorolie. Let bij het monteren op de aan

gebrachte merktekens, zodat de hoofddelen van de compressor weer in de 

oorspronkelijke stand worden aangebracht. Draai alle afdichtstoppen in de 

desbetreffende openingen in cylinderkop en cylinderblok. 

Gebruik bij het monteren nieuwe pakkingen en nieuwe afdichtringen . 

b. Monteren (afbn. 162 en 163). 

(1) Krukas, krukkast en krukkastdeksels (afb. 162}. Pers de kogellagers (21) 

in de ju iste stand op de krukas (17), tot de binnenloopringen van de 
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lagers aanliogen tegen de krukwangen van de krukas. Plaats het aldus 

gevormde geheel volgens de aangebrachte merktekens in de krukkast 

(16). 

Pers de krukas met de lagers zover in de krukkast, tot de buitenloq_pring 

van het lager ~an de zijde van de asconus op de krukas± .080" (± 2 mm) 

buiten de wand van de krukkast uitsteekt. 

Tik een nieuwe oliekeerring (23) in het krukkastdeksel (22). Breng een 

nieuwe pakking (28) aan en plaats het deksel in de juiste stand op de 

krukkast. Plaats de tapbouten (29) met de veerringen (30); draai de 

bouten nog·niet vast. Breng de metalen oliekeerring (25) aan in de. groef 

van de naaf van het krukkastdeksel (24). Leg een nieuwe pakking (28a) 

op de krukkast (let op, dat he~ gat in de pakking correspondeert met de 

boring voor de olietoevoer in de krukkast) en plaats het krukkastdeksel 

(24) voorzichtig in de juiste stand tegen de krukkast. Let op, dat de 

metalen oliekeerring goed in de boring van de krukas aanligt. Breng 

de tapbouten met de veerringen aan; draai de bouten nog niet vast. 

Vervolgens moeten de deksels beurtelings worden vastgezet door de 

tapbouten kruiselings vast te draaien. Dit .vastdraaien van de deksels 

moet voorzichtig worden uitgevoerd, omdat tegelijk met het aandraaien 

van de deksels, de kogellagers goed op hun plaats worden gebracht. 

Control~er daarna of de krukas soepel en zonder voelbare langsspeling 

is te draaien . Tik de schijfspie (20~ in de groef van de krukas. Plaats een 

nieuwe rubber ring (31) in de uitsparing van het smeeroliekanaal in de 

krukkast. 

(2) Cylinderblok (afb. 163). Leg een nieuwe pakking (15) (afb. 162) or de 

krukkast. Plaats het cylinderblck (13) volgens de aangebrachte merk

tekens op de krukkast, breng de tapbouten (24) met de veerringen (25) 

aan en draai de bouten kruiselings goed vast. Monteer de luchtinlaat (38) 

op het cylinderblok. Gebruik een nieuwe pakking . 

(3) Zuigers, zuigerveren, zuigerpennen en drijfstangen (afb. 163). Smeer de 

zuigers, de zuigerveren, de zuigerpennen en de drijfstanglagerbussen 

goed met schone motorolie. 
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kappen. Druk de drijfstangbouten (28) Hl de drijfstangen en breng het 

aldus gevormde geheel, volgens de merktekens, van · boven af in de 

· cylinders. 

Druk vervolgens de zuigers mbv een zuigerverenklem in de cylinders. 

Plaats de drijfstangkappen in de juiste stand op de drijfstangen en 

draai de kroonmoeren (30) op de bouten. Draai de moeren beurtelings 

goed vast en co11troleer . of het geheel niet te vast zit en de krukas 

soepel kan draa_ien. 

Breng tenslo~e de splitpennen (29) aan in de kroonmoeren en de 

drijfstangbouteri. 

(4) Inlaatkleppen en ontlastmechanisme (afb. 163). Breng nieuwe afdicht

ringen (23) aan op de drukzuigers (22) en plaats de zuigers in de daar-

·. voor bestemde boringen in het cyl inderblok. 

Druk de ontlastplunjers (20) in de houders ~21) en breng het geheel in 

de zojuist aangebra-::hte zuigertjes. Leg de klem r9) met de gevorkte 

einden op de houders en plaats de veer (18) zodanig op de klem en het 

ronde nokje (17) dat de veer opgesloten is. Druk de inlaatklepgeleiders 

(14) op de rand van de inlaatklepzittingen, leg de inlaatkleppen (15) op 

de klepzittingen en plaats de inlaatklepveertjes (16) op de kles:1,pen . 

(5) Cylinderkop met ui/laal/t.leppen (afb. 163). Leg de uitlaatkleppen (3) op de 

uitlaatklepzitting.;m en plaats de uitlaatklepveren (4) op de kleppen. 

Breng de klepveerhouder-schroefdoppen (5) voorzichtig aan in de 

cylinderkop en draai ze goed vast. Plaats de cylinderkop (1) met een 

nieuwe koppakking (6) voorzichtig op het cylinderblok; let op, dat de 

inlaatklepveren goed in de daarvoor bestemde boringen in de cylinder

kop aanliggen. 

Plaats de cylinderkopbouten (7) en draai deze kruiselings goed vast. 

(6) Riemschijf (afb. 162). Pers de riemschijfhelft (7) op het conische ge

deelte van de krukas ; let op de schijfspie. Breng de kroon moer (18) aan, 

dra:;i i de moer goed vast en breng een nieuwe splitpen (19) aan . Draai 

de tweede riemschijfhelft (8) op de naaf mbv het hulpgereedschap 

(LXXII) . 

Draai de klembouten (9) met de veerringen (10) in de daarvoor be

stemde gaten van de riemschijfhelft (8) . 

Voor het afstellen van de V-riem, zie de desbetreffende TH9-348. 

Verwijder de drijfstanglagerkappen en plaats de drijfstangen (26) 

overeenkomstig de merktekens in de zuigers (33). Druk de zuiger

pennen (32) in de zuigers en de drijfstang lagerbussen; let op dat de 

gaatjes voor de borgpennen (34) met elkaar corresponderen. 

Plaats de borgpennen in de daarvoor bestemde boringen en in de 

zuigermantel, zie afb. 164. 

66. Testen van de compressor op een voertuig. 

Breng de zuigerveren (35) voorzichtig éjan in de groeven van de zuigers; 

de zuigerveren zijn voorzien van twee centerpunten, deze moete·n naar 

de bovenzijde van de zuiger zijn gericht. 

Smeer de cylinderwanden, alsmer:le de kruktappen goed met schone 

motorolie. 

Breng de lagerschalen (31) aan in de drijfstangen en in J,2 drijfstang-

a. Algemeen. 

Om een compressor na het revideren onder normale bedrijfsomstandigheden 

goed te kunnen testen is een aan·zienlijke testopstelling nodig voor het 

plaatsen, koelen, smeren en aandrijven van de compressor. Tevens moet de 

luchtketel met manometer e·,1 diverse luchtleidingen met afs luitkranen in de 

testopstelling worden aangebracht, zie.ook afb. 166. 
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lvm het vorenstaande is het eenvoudiger om één (of meerdere) gerevideerde 

compressor.(en) op een DAF-616 voertuig te testen. Uiteraard moet de 

reminstallatie van het betreffende voertuig in goede conditie zijn, terwijl de 

drukregelaar nauwkeurig moet zijn afgesteld. 

Aangezien het noodzakelijk is de oliedruk van de te testen compressor te 
controleren, moet de afdichtstop uit het krukkastdeksel tegenover de riem

schijf worden verwijderd, waarna in de vrijgekomen opening een olieleiding 

met een nauwkeurig aanwijzende drukmeter moet worden aangebracht. 

Voor het testen van grotere aantallen compressoren, _zie punt -67. 

b. Controleren. 

Laat de compressor ± 1750 omw /min draaien; dit toerental komt overeen met 

± 1750 omw/min van de motor. Controleer of de compressor het luchtdruk

systeem in een redelijke tijd op de voorgeschreven druk brengt en het 

ontlastmechanisme van de compressor in werking treedt, als de voor

geschreven druk van 7.39 kg/cm' (105 psi) is bereikt. Controleer tevens of de 

compressor weer gaat pompen, als de druk in het systeem tot een waarde 

van 5.63- 5.98 kg/cm' (80-85 psi) is gedaald. 

Controleer de oliedruk; deze moet bij nullast toerental van de motor min 0.35 

kg/cm ' (5 psi) en bij max motortoerental min 1.05 kg/cm' (15 psi) bedragen . 

Controleer de compressor tijdens de test op olielekken, oververhitte lagers 
en abnormale geluiden. 

67. ·Testen van de compressor op een testopstelling (afb. 166). 

a. Algemeen. 

Hoewel het testen van één (of meerdere) gerevideerde compressor(en) op 
een voertuig mogelijk is, moeten de werkplaatsen, waar regelmatig grotere 

aantallen compressoren worden gerevideerd en . getest, van een speciale 
testopstelling gebruik maken. 

Vóórdat met het testen een aanvang wordt gemaakt, moet de compressor 

van een luchtfilter worden voorzien . 

Voor een overzicht van de testopstelling, zie afb. 166. 

b. lnlooptest. 

Vèrwijder de klepveerhouder-schroefdoppen, de uitlaatklepveren en de uit

laatkleppen. Laat· daarna de compressor gedurende een half uur draaien met 

± 1750 omw/min. Gedurende deze periode moet de compressor worden ge

controleerd op olielekken, oververhitte lagers en abnormale geluiden. Con

troleer tevens de oliedruk van de compressor. Na bovengenoemde periode 

moeten de uitlaatkleppen, de uitlaatklepveren en de klepveerhouder-schroef
doppen weer worden gemonteerd. 

c. Opbrengst test. 

Deze test moet eveneens gedurende een half uur met een toerental van 

± 1750 omw/min worden uitgevoerd. Gedurende deze test is de afsluitkraan 

(2) geopend en zijn de afsluitkranen (1) en (4) gesloten. 

De compressor is tijdens deze test verbonden met de luchtketel ; de lucht

ketel is voorzien van een luchtleiding met een gecalibreerde opening van 

. 0635" (1.613 mm), zie afb. 166. 

De compressor moet in staat zijn om gedurende deze testperiode een druk 

van 5.28 kg/cm' (75 psi) in de luchtketel te handhaven. 

d. Ontlastmechanlsme test . 

Sluit de afsluitkranen (1) en (2) en open de kranen (3) en (4) . 
Laat de compressor draaien totdat het ontlastmechanisme van de com

pressor in werking komt en neem de druk op die de manometer op _çlat 

moment aangeeft. 

De aangegeven druk moet een waarde hebben van 7.39 kg/cm' (105 psi) . 

e. Eindafwerklng. 

Nadat de compressor is afgetest, moeten alle openingen goed· worden 

afgedicht met deugdelijk plakband. 

Bescherm de open onderkant van de compressor tegen het binnendringen 

van vuil tijdens vervoer of opslag, doór een tijdelijk deksel aan te brengen. 

Het bovenstaande is niet van toepassing als de compressor op de motor 

wordt getest. 

f. Storingen. 

Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende storingen aan de 

compressor en de herstelling daarvan. 

Storing Oor?aak Herstelling 

Compressor kan niet Overmatige koolafzetting in 

voldoende druk de cylinderkop en/of uitlaat-
handhaven in het poort. 

luchtdruksysteem. Uitlaatkleppen sluiten niet 
goed af. 

Overmatige slijtage. 
Slippende V-riem. 

Inlaatkleppen sluiten niet. 

Overmatige lekkage van de 

inlaatkleppen. 

_Overmatige geluiden. Losse riemschijf. 

Overmatige koolafzetting in 

cylinderkop en/of uitlaat
poort. 

Versleten of verbrande lager
schalen of defecte kogel
lagers . 

Reinigen. 

Herstellen cq vervangen. 

Herstellen cq vervangen 

Spannen of vervangen. 

Herstellen cq vervangen. 

Herstellen cq vervangen. 

Herstellen. 

Reinigen. 

Vervangen. 
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Storing Oorzaak 

Overmatige geluiden. Overmatige slijtage. 

Compressor laat Overmatige slijtage. 

overmatig veel olie Te hoge oliedruk. 

door. Olietoevoerpoort verstopt. 

Metalen oliekeerring in 

deksel versleten. 

Tegendruk uit motorcarter. 

REMSYSTEEM 

Herstelling 

Herstellen cq vervangen 

Herstellen cq vervangen. 

Herstellen. 

Reinigen. 

Vervangen. 

Herstellen. 

Zuigerveren versleten of 

gebroken. 
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Vervangen. 

Ontlastmechanisme Afdichtringen van 

werkt niet. ontlastzuigertjes versleten. Vervangen. 

Overmatige koolafzetting op 

ontlastmechanisme. Reinigen. 

Zuigertjes van ontlast-

mechanisme klemmen in de 

boringen. Herstellen. 
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Hoofdstuk XXV-lll. ANTI-VRIESPOMP 

68. Beschrijving (afb. 167). 

a. Algemeen. 

Voor het vervangen e_n het gebruik van de anti-vriespomp, zie de desbe

treffende TH9-348. 

Dmv deze pomp (met de hand te bedienen) kan ànti-vriesvloeistof in de 

luchtleiding naar de luchtketels worden gepompt. Hierdoor wordt bevriezing 

van het condenswater in het luchtdruksysteem voorkomen. 

b. Constructie en werking. 

De anti-vriespomp bestaat uit'drie hoofddelen, nl de eigenlijke pompgeleider 

met zuigerstang en zuigermanchet, het vloeistofreservoir met deksel en 

bedieningsmechanisme en tenslotte het . ventielhuis met een veerbelast 

terugslagventiel. In de ruststand bevindt de · onderzijde van de zuiger

manchet zich tus·sen de bovenste1oevoeropening (A) en de er onder gelegen 

compensatie-opening {B). Na het indrukken van .de drukknop sluit de zuiger 

de compensatie-opening af en wordt de terugslagklep-geopend, waardoor de 

anti-vriesvl_oeistof in de luchtleiding wordt geperst. De bovenste toevoer

opening zorgt ervoor, dat tijdens de neergaande· slag voldoende vloeistof 

boven de zuiger kan toestromen, zodat - tijdens de opgaande slag - geen 

lucht via de zuigerstang onder de zuiger kan toetreden. 

69. Revideren (afb .. 167). 

a. Demonteren. 

Neem het deksel met de drukstang (2) af. Verwijder de borgveer (9) met 

veerschotel (8) en de veer (10). Schroef de stop (20) uit het ventielhuis en 

neem de veer (19) met de veerschotel (18) en de rubber terugslagklep (17) uit. 

Druk de zuigerstang (7) naar beneden uit de cylind.er. 

Gebruik een 11
/ 16" dopsleutel voor het losdraaien van de pompcylinder (12), 

welke met de vloeistoftank (1), de zeef (13), de bodemring (14) en de pakking

ring (16) wordt afgenomen. Schroef de stop (22) uit de zijaansluiting. 

b. Reinigen, inspecteren en repareren. 

Reinig alle metalen delen in een goede schoonmaakoplossing. Rubber delen 

moeten met spiritus worden gereinigd. Blaas alle delen goed droog met 

perslucht. Inspecteer het ventielhuis op breuk en beschadiging van de 
schroefdraad. De rubber terugslagklep mag niet ingeslagen zijn. Controleer 

de werking van de zuiger in de cylinder; zonodig de zuigermanchet ver

vangen. Controleer of de openingen in de cylinder goed open zijn; inspecteer 

de· zeef. Vervang versleten of beschadigde pakkingringen. 

c. Monteren. 

Breng de pompcylinder· (12) met de zeef (13) en de bodemring (14) in de 

vloeistoftank (1). Leg de pakkingring (16) op het ventielhuis en schroef de 
vloeistoftank in het huis. 

Schuif de zuigerstang (7), met de vooraf gemonteerde zuigermanchet (11 ), in 

de pompcylinder (12). Breng de veer (10), de veerschotel (8) en de borgveer 

(9) aan. Schroef de stop (22) met de pakkingring (23) in de zijaansluiting van 

het huis. Breng de rubber terugslagklep (17), de veerschotel (18) en de veer 
(19) aan in het huis. Plaats een pakkingring (21) en schroef de stop (20) in 

het huis. Plaats het deksel met de drukstang (2) en de pakkingring (3). Y-cie
.n
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H04fdstu.k XXIX. DRUKREGELAAR 

70. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de drukregelaar, zie de desbe

treffende TH9-348. 

De drukregelaar zorgt ervoor dat de lucht, welke door de compressor naar de 

luchtketels wordt geperst, op een bep~alde druk wordt afgeregeld. 

Zodra de voorgeschreven druk van 7.03- 7.39 kg/cm' (100 -105 psi) is bereikt, 

stelt het membraan van de regelaar een kleppen-combinatie in werking, welke 

de druk vanuit de luchtketels doorlaat naar het ontlastmechanisme, dat in het 

cylinderblok van de compressor is ondergebracht. Zodra ~e druk in de 

luchtketels ~en waarde heeft bereikt van 5.62 - 5.97 kg/cm ' (80 - 85 psi), is de 

druk op het membraan zover gedaald, dat de drukregelaar het membraan 

weer in de oorspronkelijke positie terugbrengt. De kleppen-combinatie van 

de drukregelaar sluit en de druk in het ontlastmechanisme van de com

pressor krijgt gelegenheid naar buiten te ontwijken, waarna de luchtketels 

weer worden bijgevuld. 

b. Constructie en .werking. 

(1) Constructie (afb. 168). De drukregelaar bestaat uit twee delen. In het 

onderste gedeelte bevinden zich twee openingen voor de luchtleidingen; 

op de met "Res" aangeduide opening moet de luchtleiding worden aan

gesloten, welke de verbinding vormt met de luchtketels, op de met 

.,Uni" aangeduide opening moet de luchtleiding naar het ontlast

mechanisme van de compressor worden aangesloten. 

Elke aansluiting is voorzien van een filter. Verder bevinden zich in dit 

gedeelte een drukregelveer met veerschotel en een van schroefdraad 

voorziene membraanas, waarop het membraan is aangebracht. 

In het bovenste gedeelte bevinden zich een doorboorde commandostift 

met conische drukveer, een inlaatklepzitting met vulringen en drukveer, 

een gecombineerde in- en uitlaatklep met klepgeleider en drukveer en 

tenslotte een ontluchter. 

(2) Werking (afb. 169). Zolang de voorgeschreven druk van 7.03 - 7.39 

l\g/cm' (100 - 105 psi) nog niet is bereikt, is de compressor in bedrijf en 

wordt de lucht naar de luchtketels geperst. Aangezien de drukregelaar 

dmv een iuchtleiding via de met "Res" gemerkte aansluiting met de 

luchtketels is verbonden, plant de luchtketeldruk zich via deze lucht

leiding en de filter voort naar de ruimte onder het membraan en naar de 

ruimte boven de nu gesloten inlaatzijde van de kleppen-combinatie en 

oefent dus een druk uit op deze delen. Zodra de druk in· de iuchtketels 

de voorgeschreven waarde heeft bereikt (zie ook afb. 170), wordt het 

membraan en de hiera11n verbonden as - tegen de spanning v11n de 

drukregelveer in - naa'r boven verplaatst. Hierdoor wordt de op de as 

van het membraa~ aanliggende doorbÓOrde commandostift eveneens 

naar boven gedrukt. Aangezien deze commandostift de zitting vormt 

voor het uitlaatgedeelte van de in- en uitlaatkleppen-combinatie, wordt 

de uitlaatklep dus eerst gesloten. De commandostift en de kleppen

_combinatie worden nog verder omhoog _gebracht, waardoor de inlaat

zijde van de kleppen-combinatie van zijn zitting wordt gelicht. In deze 

situatie verplaatst de druk zich - via de kanàlen in tiet huis - ook naar 

de ruimte, waarin de drukregelveer is ondergebracht.. 

Dientengevolge wordt er ook nog een druk op de veerschotel en op de 

as voor het membraan uitgeoefend, waardoor de drukregelveer nog 

verder wordt samengedrukt en de inlaatk_lep volledig wordt geopend. 

Als gevolg van het voorgaande is nu een verbinding tot stand gebracht 

tussen de luchtketels en het ontlastmechanisme v_an de compressor. 

Dientengevolge worden de ontlairtzuigertjes van het ontlastmechanisme 

van de compressor omhoog gedrukt; de in deze zuigertjes aanliggende 

ontlastplunjers gaan eveneens omhoog en drukken de inlaatkleppen 

van hun zittingen, waardoor de compressor niet meer werkt en "loos" · 

gaat pompen. Als de druk in de luchtketels tot de afgestelde min waarde 

is gedaald, zal de spanning van de drukregelveer groter zijn dan de op 

het membraan uitgeoefende luchtdruk. Hierdoor wordt het membraan 

weer in de oorspronkelijke stand teruggebracht, hetgeen tot gevolg 

heeft dat de commandostift onder invloed van de conische drukveer 

eveneens naar omlaag wordt bewogen. De kleppen-combinatie wordt 

onder invloed van de kleine drukveer eveneens naar beneden gedrnkt, 

waardoor de inlaatzijde weer op zijn zitting wordt gebracht en de 

uitlaatzijde van zijn zitting wordt gelicht. De verbinding tussen de 

luchtketels en het ontlastmechanisme van de compressor is nu ver

broken en de druk, welke in het ontlastmechanisme is achtergebleven, 

kan via de nu geopende uitlaatzijde van de kleppen-combinatie en via 

de ontluchter naar buiten ontwijken. 

c. Gegevens. 

Fabrikaat 

Type 

lnschakeldruk 

Uitschakeldruk 

Vrije lengte drukveer voor 

inlaatklepzitting 

Vrije lengte drukveer van 

kleppen-combinatie 

Vrije lengte conische drukveer voor 

commandostift 

Bendix-Westinghouse 

D 225090 

5.62 - 5.97 kg/cm' (80-85 psi) 

7.03 - 7.39 kg/cm' (100-105 psi) 

1.0625" (27 rtim) 

.500" (12.70 mm) 

.633'; (16.07 mm) 
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Vrije lengte drukregelveer 

Lichthoogte inlaatklep 

Lichthoogte uitlaatklepzitting 

71. Demonteren. 

a. Algemeen. 

1.375" (34.93 mm) 

.030 - .040" (0.76 - 1.02· mm) 

.060 - .098" (1 .52 - 2.49 mm) 

Alvorens de drukregelaar uiteen te nemen, moet deze aan de buitenzijde 
grondig worden gereinigd. 

Wanneer bij het demonteren van de regelaar blijkt dat deze inwendig sterk is 

vervuild, dan moeten de luchtleidingen vanaf de compressor naar de lucht

ketels, de luchtketels, en de leidingen vanaf de luchtketels naar de druk

regelaar, grondig worden gereinigd van de door de compressor meege-
voerde olie- en kooldeeltjes. · 

b. Demonteren (afb. 171). 

Plaats de drukregelaar in een bankschroef met goede span.platen en draai 

alle stoppen een paar slagen los. Neem de regelaar uit de bankschroef en 

verwijder achtereenvolgens de stoppen (7), de afdichtringen (6), de drukveer 

(19), de drukveer (18) en de in- en uitlaatkleppen-combinatie (17). 

Verwijder de bouten (22) en n.eem het bovendeksel (21) van het huis (1). 

Neem de doorboorde commandostift (tevens uitlaatklepzitting) (24) en de 

bijbehorende conische drukveer (23) uit het bovendeksel. Verwijder de 

inlaatklepzitting (16) en de daarop aangebrachte afdichtring (15) mbv een 

omgebogen ijzerdraad uit de boring; let op, dat de afdichtrand niet wordt 

beschadigd. Verwijder de vulring(en) (14). Verwijder de bronzen klep

geleider (13) door deze mbv een grote schroevedraaier linksom te draaien, 

waarbij tegelijktertijd ee_n naar boven gerichte kracht op de schroevedràaier 

moet worden uitgeoefend. 

Neem mbv een omgebogen ijzerdraadje de afdichtring (12) uit de boring. 

Verwijder de stoppen met centreerstift (8), de afdichtringen (9) en de rubber 

ringen (10) en neem de filterelementen (11) uit het huis. 

Verwijder de splitpen (5), dr11ai de kroonmoer (4) van de membraanas (25) en 

neem de veerschotel (3), alsmede de drukregelveer (2) uit. Druk de mem

braanas, met het daarop bevestigde membraan, naar boven uit de boring 

van het huis. Verwijder éle afdichtring (29) van de membraanas. Verwijder de 

splitpen (Sa), de _kroonmoer (26), de membraanplaat (27a), het membraan (28) 

en de membraanplaat (27) van de membraanas. Schroef tenslotte de ont
lucl)tnippel (20) uit het boven deksel (21 ). 

72. Reinigen, inspecteren en repareren. 

a. Reinigen. 

Reinig de metalen delen met een goede schoonmaakoplossing, daarna goed 

droog blazen met perslucht; let op alle luchtkanalen, openingen en boringen. 

Niet metalen delen moeten met spiritus worden gereinigd . 

b. Inspecteren. 

Inspecteer de in- en uitlaatkleppen-combinatie op inslag of andere be

schadigingen; zonodig dit deel vervangen . Vervang de inlaatklepzitting en 

de doorboorde commandostift (tevens uitlaatklepzitting). Controleer de 

klepgeleider; de c::orboorde commandostift moet een goede passing hebben 

in de geleider en in de boring in het deksel. Zonodig de desbetreffende delen 

vervangen. 
Controleer alle drukveren op beschadigde windingen en juiste lengte; 

zonodig de veren vervangen. 

Inspecteer de membraanas op groeven, krassen en/of andere beschadiging, 

de membraanas moet een goede passing hebben in de boring van het huis; 

vervang zonodig de beschadigde delen. Vervang het membraan, evenals de 

splitpennen . Inspecteer het hu is en het bovendeksel op scheuren of andere 

beschadiging; vervang zonodig. Inspecteer de inwendige schroefdraad voor 

de diverse stoppen en voor de aansluitingen van de luchtleidingen; lichte 

beschadiging van de inwendige schroefdraad, evenals de schroefdraad van 
de stoppen, mogen worden hersteld . Controleer de ontluchter en de werking 

van dit deel. 

c. Repareren. 

Het repareren van defecte of beschadigde delen van de drukregelaar is niet 

toegestaan . Gebruik daarom steeds nieuwe reservedelen . 

73. Monteren,. afstellen en t'esten. 

a. Monteren (afb. 171). · 

Gebruik bij het monteren van de drukregelaar nieuwe afdichtringen, split

pennen en een nieuw membraan. 

Breng de afdichtring (29) aan in de groef van de membraanas (25) en plaats 

achtereenvolgens de membraanplaat (27), het membraan (28) en de mem

braanplaat (27a) op de as. Breng_ de kroonmoer (26) aan en draai deze vast 

met een aanhaalspanning (moment) van 11.50 - 17.25 kgcm (10 - 15 in. lb) . 

Breng een nieuwe splitpen (Sa) aan. Plaats vervolgens het geheel vanaf de 

bovenzijde in het huis (1); let op, dat de gaten in het membraan correspon

deren met de kanalen in het huis en het bovendeksel. Breng vanaf de onder

zijde de drukregelveer (2) en de veerschotel (3) aan op de membraanas. 

Draai dè kroon moer (4) enkele slagen op het draadeinde van de membraanas ; 

breng de splitpen (5) nog niet aan. 

Plaats de afdichtringen (9) op de stoppen (8) en breng daarna de rubber 

ringen (10) op de stoppen aan. Plaats de filterelementen (11) in het huis. 

Draai de stoppen (8) in het huis ; let op, dat deafdichtringen niet beschadigen 

tijdens het vastdraaien van de stoppen. Breng de conische drukveer (23) aan 
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in het bovendeksel (21) en plaats de doorboorde commandostift (24) in de 

boring. Plaats het aldus gevormde geheel voorzichtig op het huis; let op, 

dat de kanalen in het bovendeksel ollereenkomen met de kanalen in het huis. 

Breng de bouten (22) aan en zet deze kruiselings vast. 

Breng de afdichtring (12) aan in de boring van het zojuist aangebrachte 

bovendeksel (21) en pers de klepgeleider (13) in dezelfde boring. Let op, dat 

de afdichtranden in het deksel niet worden beschadigd e~ dat de geleider 

goed aanligt in de boring. 

Plaats een micrometer op de regelaar (afb. 172) en plaats de meetstift van de 

klok op de doorboorde commandostift (tevens uitlaatklepzitting). Trek de 

membraanas zover mogelijk naar beneden en stel de micrometer in op "O". 
Druk daarna het mer11braan zover mogelijk naar boven en lees de totale slag 

af op· de micrometer ; deze slag moet .060 - .098" (1 .52 - 2.49 mm) bedragen. 

Leg vervolgens de vulring(en) (14) op de pasrand rond de klepgeleider .. 

Breng de afdichtring (15) aan in di: groef van de inlaatklepzitting (16) en druk 

het aldus gevormde geheel in de juiste stand (de bolle zijde naar boven 

gericht). in de boring op de vulring(en). Plaats de kleppen-combinatie (17), 

met het conische einde naar beneden gerièht, in de zojuist aangebrachte 

klepzitting . 

Plaats nu de meetstift van de micrometer op het einde van de in- en uitlaat

kleppen-combinatie. Trek het membraan geheel naar beneden, stel de 

micrometerklok in op "0" , druk het membraan vervolgens geheel naar boven 

en lees de totale slag af op de micrometer; deze slag moet .030 - .040" 

(0.76 - 1.02 mm) bedragen. Zonodig moèt onder de inlaatklepzitting (een) 

vulring(en) worden bijgevoegd of verwijderd. 

Plaats vervolgens de drukveer (18) op de kleppen-combinatie en plaats de 

drukveer (19) op de klepzitting. Breng de afdichtring (6) aan op de stop (7) en 

draai de stop voorzichtig op het deksel; let op, dat de afdichtring goed 

aanligt in de groef van de stop en draai de stop goed vast. 

Draai de ontluchtnippel (20) in de drukregelaar. 

b. Afstellen. 

Voor het afstellen van één enkele drukregelaar kan een DAF-616 voertuig 

worden gebruikt; de reminstallatie van het desbetreffende voertuig moet 

uiteraard- in . goede conditie zijn, terwijl de luchtdrukmeter op het instru

mentenpaneel juist moet aanwijzen. Zonodig moet een goede manometer in 

het luchtdrukgedeelte van de reminstallatie worden aangebracht. 

Monteer de drukregelaar in het luchtdruksysteem en start de motor. Lees op 

de luchtdrukmeter (manometer) af wanneer de drukregelaar afslnat; in dit 

geval ontsnapt lucht uit de ontluchter en wordt het ontlastmechanisme van 

de compressor in werking gesteld, waardoor verder oplopen van de drµk in 

het systeem wordt verhinderd. 

De drukregelaar moet afslaan, als de druk in het systeem een waarde heeft 
bereikt van 7.03 - 7.39 kg/cm ' (100 -- 105 psi) . 

Vervolgens moet met draaiende motor het rempedaal herhaaldelijk worden 
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ingedrukt en weer losgelijten. zodat de luchtdruk in het relT)systeem ge

leidelijk afneemt. 

Controleer bij welke druk de regelaar weer inschakelt en de compressor weer 

lucht naar de luchtketels perst. Het inschakelen van de dnlkregelaar moet 

plaats vinden, als de luchtdruk in het systeem ee·n waarde heeft bereikt van 

5,62 - 5.97 kg/cm• (80 - 85 psi) . 

Als bij bovengenoemde controle blijkt dat de uitschakel- en/of inschakeldruk 

afwijkt van de voorgeschreven waarden, moet dit worden gecorrigeerd mbv 

de kroonmoer, welke de veerschotel en de drukregelveer op tiun plaats 

houdt. Door de kroonmoer verder op de membraanas te draaien, wordt de 

drukregelveer meer gespannen, waardoor de veerdruk op het membraan 

grojer wordt. Door de kroonmoer terug te draaien, wordt de veerdruk van de 

drukregelveer op het membraan kleiner. Als de druk beneden 7.03 kg/cm• 

{100 psi) ligt, moet de kroonmoer rechtsom worden gedraaid ; als de druk 

boven 7.39 kg/cm' (105 psi) ligt, moet de kroonmoer linksom worden ge

draaid. 

De splitpen moet na iedere instelling van de kroonmoer weer worden aan

gebracht, zodat tijdens het testen de moer niet kan verdraaien en de spanning 

·van de drukrègelveer op het membraan verandert, waardoor een onjuis.te 
drukafstelling wordt verkregen. 

Nadat de juiste drukafstelling is bereikt, moet de stop worden aangebracht ; 

let op, dat de afdichtring goed aanligt in de. groef van de stop, zodat een 

goede afdichting is verzekerd . Draai daarna de stop goed vast. 

Opmerking : Het bereik tussen de inschakel- en uitschakeldruk - ± 1.40 

kg/cm ' (± 20 psi) - is een gevolg van de constructie V\ln de 

drukregelaar en kan dus niet worden gewijzigd . ' 

Voor het testen van grotere aantallen gerevideerde drukregelaars moet 

gebruik worden gemaakt van de testopstelling voor het testen van com

pressoren, zoals aangegeven in afb. 166. De drukregelaar kan dan In de 

retour-luchtdrukleiding vanaf de luchtketel naar het ontlastmechanisme van 

de compressor worden aangebracht. 

Ook kan het testen van de drukregelaars geschieden mbv een werkplaats

compressor. In dit geval moet de lucht van de compressor grondig worden 

gereinigd van olie- en kooldeeltjes ; ook moet worden gebruik gemaakt van 

een nauwkeurig aanwijzende manometer. 

c. Controleren op luchtlekken. 

(1) Uillaatklep . Met de drukregelaar in de uitgeschakelde stand - 7.03-7.39 

kg/cm' {100-105 psi) - moet de uitlaatklep op luchtlekken worden getest 

door zeepsop aari te brengen op de uitlaatopening (ontluchtnippel) in 
het huis. 

(2) Inlaatklep. Met de drukregelaar in de ingesch;ikelde stand - 5.62 - 7.03 

kg/cm ' (80 - 100 psi) - moet de inlaatklep op luchtlekken worden getest 
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door zeepsop aan te brengen op de uitlaatopening (ontluchtnippel) in 
het huis. 

(3) Controle . Luchtlekken , welke in drie seconden een zeepbel veroorzaken 

van 1•· (25.40 mm) diameter, zijn ,1iet toegestaan. 
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Smeer de gehele drukregelaar in met zeepsop teneinde het membraan, 

de afdichtringen en -stoppen op luchtlekken te co ntro leren. Lekken van 

bovengenoemde delen is niet toegestaan; vervang zonoûi 11 de lekkende 

delen. 
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Hoofdstuk XXX. HOOFDREMCYLINDER 

74. Beschrijving. 

a. Algemeen (afb. 173). 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de hoofdremcylinder, zie de des

betreffende TH9-348. 

De hoofdremcylinde_r is onder de cabinevloer, rechts naast de stuurkolom 

op een door twee afgeschuinde platen gevormde steun gemonteerd, welke 

op de dwarsliggers van de cabine is aangebracht. 

De op het rempedaal uitgeoefende kracht wordt, via een drukstang met een 

verstelbare gaffel, overgebracht op een scharnierende bus, welke van hef

bomen is voorzien en vandaar naar de verstelbare drukstang van de hoofd

remcylinder . Via de hefbomen en het stangenstelsel is het rempedaal - en 

dus ook de hoofdremcylinder - verder verbonden met een luchtcylinder, 

welke op de buitenzijde van de linker chassislangsligger is aangebracht. De 

hierboven genoemde luchtcylinder is opgenomen in het luchtdrukgedeelte 

van de reminstallatie en komt in werking, als het voertuig defect is en door 

een ander voertu ig wordt gesleept. Ook komt deze luchtcylinder in werking 
als de blokkeerrem wordt gebruikt. 

De ruststand van het rempedaal wordt bepaald door een begrenzer, waarin 

een stelbout met borgmoer is opgenomen. 

Het rempedaal is evenals .de scharnierende bus van hefbomen voorzien met 
nylon lagerbussen. 

b. Werking (afb. 174). 

(1) Aanzetten van de remmen . De · drukstang (7), waarvan het bolvormige 

einde in de ronde boring van de metalen zuiger (8) steekt, beweegt - bij 

het indrukken van het rempedaal - bovengenoemde zuiger naar ach

teren. Het in de metalen zuiger aangebrachte ventiel ·sluit onmiddellijk. 

Zodra de zuiger de drie naast elkaar gelegen boringen van de onr~· -

lastopening (3) is gepasseerd, wordt de vóór de zuiger aanwezige 

remvloeistof, via de remleidingen naar de hydraulische cylinder van de 

rembekrachtiger en vandaar onder aanmerkelijk hogere druk naar de 
wielremcylinders geperst. 

(2) Lossen van de remmen . Zodra de druk Óp het rempedaal wordt weg

genomen, komt het pedaal onder invloed van de trekveer omhoog. De 

aan het rempedaal verbonden drukstang (7) zal dus ook terug komen. 

De zuiger (8) keert onder invloed van de twee samengeperste veren (10) 

en (11) sn el in de oorspronkelijke stand terug. De uit het systeem 

terugstromende remvloeistof kan deze zuigerverplaatsing niet bij

houden, waardoor in de hoofdremcylinder een onderdruk zou ontstaan. 

Daarom vindt een directe aanvulling van de remvloeistof plaats vanuit 

het remvloeisiofvoorrnadtankje, via het compensatiekanaal (5) en het 

inmiddels geopende zuigerventiel (9). Een later terugstromend teveel 

aan remvloeistof wordt door de drie naast elkaar gelegen boringen Vdn 

de ontlastopening (3) naar het voorraadtankje teruggeperst. 

Deze voortdurende verbinding tussen wielremcylinders en remvloeistof

voorraadtankje voorkomt· het ontstaan van onderdruk, waardoor lucht 

in het hydraulisch systeem van de reminstallatie zou kunnen binnen

dringen. 

c. Gegevens. 

Fabrikaat 

Diam cylinder : 

min 

max 

Vrije lengte van- de drukveren, resp. 

75. Revideren. 

a. Demonteren (afb. 175). 

Lockheed 

2.003" (50.876 mm) 

2.007" (50.978 mm) 

5.813" en 4.250"(147.5Ç mm en 108 mm) 

Verwijder de stalen klembanden (4) en (6) en neem de rubber stofhoes (5), 

alsmede de drukstang (3) af. Neem met een punttang de borgveer (7) uit de 

groef in het huis en verwijder de aanslagring (8). Trek de zuiger (10) uit het 

huis en verwijder de drukveren (19) en (20), alsmede de drukring (12). Zonodig 

de met canvas versterkte rubber cup (11) en de rubber cup (9) van de zuiger 

nemen. Verwijder het zuigerventiel door achtereenvolgens de borgveer (17), 

het geperforeerde plaatje (16), de drukveer (15) en de ventielklep (14) uit de 

zuiger te nemen. Verwijder zonodig de rubber afdichtring (13) van de ventiel

klep. Neem de beschermplaat (18) van de conische drukveer (20) . 

Verwijder tenslotte de ontluchtnippel (1) en de af dichtstoppen. 

b, Reinigen. 

De metalen delen van de hoofdremcylinder moeten in een daarvoor geschikte 

en goede schoonmaakoplossing worden gereinigd . Blaas daarna alle delen 

grondig drciog met perslucht. 

Rubber delen moeten met spiritus worden gereinigd. 

c. Inspecteren en repareTen. 

(1) Cylinder. Controleer de cylinder op scheu~en of andere uitwendige 

beschadigingen . Inspecteer het inwendige van de cylinder nauwkeurig 

op groeven en/of roestvorming . 

Meet met een micrometer meetklok de diameter van de cylinder op; de 

diameter moet variëren van 2.003 - 2.007" (50.876 - 50.978 mm). Deze af

metingen hebben betrekking op nieuwe zowel als gebruikte cylinders; 
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de hiervoor gegeven maat van 2.007" (50.978 mm) is de maximum 

afmeting voor nieuwe en de "slijtagegrens" voor gebruikte cylinders. 

Hieruit volgt dat alle cylinders, welke voldoen aan de hierboven gegeven 

afmetingen, weer zonder bezwaar kunnen worden gemonteerd. 

De drie naast elkaar gelegen boringen van de ontlastopening zijn 

trapsgewijze uitgevoerd. Deze boringen mogen nimmer met een ijzer

draad of ander metalen voorwerp worden doorgestoken. Inspecteer de 

inwendige schroefdraad van het huis, lichte beschadigingen mogen 

worden hersteld; vervang zo nodig het huis . 

(2) Zuiger en ventiel . Gezwollen, beschadigde of gesleten rubber delen of 

zuigercups moeten te allen tijde worden vervangen. Inspecteer het 

zuigerventiel ; let speciaal op de rubber afdichtring van de ventielklep 

en het vlak waarop deze ring moet afdichten. Controleer het conische 

drukveertje. 

Voor vervanging wordt een zuiger met ventiel geleverd. 

(3) brukveren. Controleer de vrije lengte van de beide drukveren; vervang 

te slappe, beschadigde en/of aangetaste veren . 

(4) Stofhoes en drukstang . Als de stofhoes gescheurd is of verdroogd, moet 

deze worden vervangen . De drukstang moet geheel blank zijn en niet 

aangetast door roest. Het bolvormig einde mag niet beschadigd zijn. 

Controleer de schroefdraad in de drukstang. 

(5) Stoppen en ontluchtnippe/. Controleer de schroefdraad op deze delen; 

lichte beschadigingen mogen worden hersteld. Controleer de schroef

draad van de ontluchtnippel en het conische afdichtvlak ; vervang zo

nodig de nippel. Vervang alle afdichtringèn. 

(6) Rempedaal. Zie afb. 173. 

d. Monteren (afb. 175) . 
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Dompel alle rubber delen van de hoofdremcylinder in schone remvloeistof 

alvorens ze te monteren . Smeer de metalen delen, welke in de cylinder moeten 

worden aangebracht, licht in met "Rubber lube" (PX - 12). Dit speciale vet 

voorkomt corrosie en tast rubber niet aan. 

Druk _de rubber afdichtring (13) op de ventielklep (14) en plaats het geheel in 

de zuiger (10) . Breng daarna de conische drukveer (15) met de kleinste 

diameter op de paspen van de zojuist aangebrachte klep. Leg het geperfo

reerde plaatje (16) op de drukveer, druk het geheel naar beneden en breng 

de borgveer (17) aan in de groef van de zuiger. Breng de met canvas ver

sterkte rubber cup (11) en de rubber cup (9) aan op de zuiger. Leg de druk

ring (12) in de ronding van de met canvas versterkte rubber cup. 

Breng de beschermplaat (18) aan op de kleinste diameter van de conische 

drukveer (20) . Plaats daarna de beide drukveren (19) en (20), met de grootste 

diameters naar de bodem gericht. in de cylinder. 

Giet een kleine hoeveelheid schone remvloeistof in de cylinder. 

Druk vervolgens de complete zuiger in de cylinder ; let op, dat de conische 

drukveer goed aanligt tegen de borgveer van het zuigerventiel en de grote 

drukveer t~gen de drukring in de met canvas versterkte rubber cup. Druk de 

zuiger voorzichtig verder in de cylinder en draag zorg dat de achterrand van 

de rubber cup niet omslaat tijdens het inbrengen van de zuiger. 

Plaats de aanslagring (8) tegen de zuiger en monteer de borgveer (7) in de 

daarvoor bestemde groef. 

Breng de drukstang (3) met het bolvormige einde in de zuiger en monteer de 

rubber stofhoes (5) op de drukstang en de cylinder; let op, dat het ontlucht

gaatje in de stofhoes naar beneden is gericht. 

Monteer de stalen klembanden (4) en (6) om de rubber stofhoes. Monteer de 

ontluchtnippel (1) en de afdichtstoppen. 

Controleer of de zuiger, na het indrukken, soepel en gelijkmatig terugkomt 

in de oorspronkelijke stand. 

.. 
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Hoofdstuk XXXI. REMBEKRACHTIGER 

76. Beschrijving. 

a. Algemeen (afb. 176). 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de rembekrachtiger, zie de des

betreffende TH9-348. 

De rembekrachtiger is ter hoogte van de reductiebak op twee steunen aan de 

binnenzijde van de linker chassislangsligger bevestigd. 

Het principe en de werking van de rembekrachtiger is geheel identiek aan de 

rembekrachtigers-waarmede de YA-328, YA-314 en YT-1527/L32 voertuigen 

zijn uitgerust; de constructie van de drukstangafdichting is verbeterd. 

Hoewel de rembekrachtigers waarmede de DAF-616 voertuigen zijn uitgerust 

groter van afmeting zijn dan de ,i:embekrachtigers welke op de Y A-328, 

YA-314 en YT-1527/l32 voertuigen zijn gemonteerd, zal voor de TH9-1348/2 

(behoudens enkele uitzonderingen) gebruik worden gemaakt van de af

beeldingen die in de TH9-1328B, TH9-1314B en VTH9--1327B zijn opgenomen. 

Opmerking: In geval de luchtdruk van het remsysteem wegvalt, mag onder 

geen voorwaarde verder worden gereden.-

b. Constructie (afb. 1TI). 

De rembekrachtiger bestaat uit de volgende drie hoofddelen. 

(1) luchtcylinder. Hierin bevindt zich de luchtzuiger (15) met afdichting en 

een conische drukveer (17). Tijdens het remmen wordt de samengeper

ste lucht vanuit de luchtketels, via de hogedruk klep (12), de hogedruk 

kamerhelft (9) en de omloopleiding (1 ). toegelaten in de ruimte (14) achter 

de luchtzuiger (15) . De luchtzuiger (15) wordt in de ruststand gehouden 

door de conische drukveer (17) . De ruimte (18) staat, via het lucht

kanaal (3), de atmosferische drukkamerhelft (6) en de afblaaspiJp i7i , 
in verbinding met de buitenlucht. Als de rembekrachtiger in rust is, 

heerst zowel in de ruimte (14) en (18), alsmede in de regelklep kamer

helften (6) en (9) de normale atmosferi9che druk. 

• 
(2) Hydraulische cylinder . De aan de luchtzuiger (15) bevestigde drukstang 

(16) is met de zuiger (22), van een op de rembekr:ichtiger gemonteerde 

hydraulische cylinder, verbonden . Zodra de rembekrachtiger in werking 

komt, wordt de luchtzuiger (15) en dientengevolge ook de hydraulische 

zuiger (22) naar rechts verplaatst, zodat een extra druk op de rem

vloeistof wordt uitgeoefend. 

De hydraulische cylinder bevat een veerbelaste overdrukklep (25) . Deze 

heeft tot taak een bepaalde overdruk (restdruk) op de remvloeistof in de 

leidingen en in de wielremcylinders te houden; hierdoor wordt voor

komen dat lucht in het hydraulisch remsysteem kan binnendringen. 

(3) Regelklephuts. Het regelklephuis bevat de regelorganen voor het in 

werking stellen van de rembekrachtiger. Dit huis vormt één geheel met 

het deksel van de rembekrachtiger, terwijl dit deksel tevens de ver

binding vormt tussen de luchtcylinder en de hydraulische cylinder. 

De belangrijkste delen van het regelklephuis zijn: 

- de gecalibreerde remvloeistof-doorlaatopening (2); 

- de door de remvloeistof bediende regelzuiger (4); 

- het van een doorboorde as voorziene regel membraan (8) ; 

- de atmosferische drukklep (11) ; 

- de hogedruk klep (12) ; 

- de membraanveer (10) . 

Het regelmembraan (8) verdeelt het regelklephu is in een atmosferische 

drukkamerhelft (6) en een hogedruk kamerhelft (9). De kamerhelft (6) 

staat via de afblaaspijp (7) met de buitenlucht in verbinding. Op de 

kamerhelft (9) is de omloopleiding (1) aangesloten, waardoor een ver

binding tot stand is gebracht met de ruimte (14). De luchtleiding naar de 

commandoleidingen (gele k-ranen) is, via een automatische tweeweg

klep ter hoogte van de electrische aanhangerrem-samenstelling, even

eens op de kamerhelft (9) aangesloten. De luchtleiding (13) vormt de 

verbinding met de luchtketels ; hierdoor wordt bij een in rust zijnde 

rembekrachtiger de hogedruk klep (12) op zijn zitting gedrukt. 

c. Werking (afb. 1TI). 

(1) Ruststand. Als de rembekrachtiger in rust is, heerst aan weersz ijden 

van de luchtzuiger (15) de atmosferische druk en staat deze zuiger door 

de druk van de conische drukveer (17) , in de meest linker stand. De 

ruimte (18) staat, via het luchtkanaal (3), de atmosfer ische drukkamer

helft (6) en de afblaaspijp (7) voortdurend in verbinding met de buiten

lucht. Aangezien er geen druk op de remvloeistof wordt uitgeoefend 

bevinden de regelzuiger (4) en het regelmembraan (8) zich onder in

vloed van de membraanveer (10) eveneens in de meest linker stand. 

Als gevolg hiervan is de door de membraanas gevormde zitting van 

de atmosferische drukklep (11) gelicht. H ierdoor bestaat een open 

verbinding tussen de regelklep kamerhelften (6) en (9) . De atmosferische 

druk plant zich dus voort vanaf de afblaaspijp (7) en de kamerhelft (6) 
naar de ruimte vóór de luchtzuiger (18) . Tevens bestaat er in dit geval 

een open verbinding vanaf de afblaaspijp (7), de atmosferische druk

kamerhelft (6), de geopende atmosferische drukklep (11), de ho_gedruk 

kamerhelft (9) en de omloopleiding (1) naar de ru imte achter de lucht
zuiger (14). 
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De zuig er (22) in de hydraulische cylinder welke dmv een pen aan de 

drukstang (16) is verbond en bevindt zich ook in de meest linker stand 

in de cylinder. In deze stand drukt het zuigerjuk (20) de veerbelaste 

kogelklep (23) open, zodat er een open verbinding bestaat tussen de 

hoofdremcylinder, via de hydraulische cylinder van de rembekrachtiger, 

naar de wielremcyl inders. 

(2) Aanzetten van de remmen. Zodra druk op het rempedaal wordt uit 

geoefend, oefent de door de zuiger · in de hoofdremcylinder verplaatste 

remvloeistof via de remleiding (21) naar de hydraulische cylinder en via 

de gecalibreerde opening (2) , druk uit op de regelzuiger (4). Als gevolg . 

hiervan wordt de zuiger (22) in de hydraulische cylinder, alsmede de 

regelzuiger (4) iets naar rechts verplaatst. 

Doordat de zuiger (22) iets naar rechts beweegt wordt de kogelklep (23) 

onder invloed van het drukveertje en de nu optredende remvloeistofdruk 

op zijn zitting in de zuiger (22) gedrukt. 

Aangezien door de remvloeistofdruk de regelzuiger (4) ook iets naar 

rechts is_ verplaatst is de in genoemde regelzuiger aanliggende door

boorde membraanas (5) eveneens iets naar rechts bewogen. Dit heeft 

tot gevolg dat de zitting van de membraanas tegen de atmosferische 

druk klep (11) wordt gedrukt, waardoor dus de open verbinding tussen 

de regelklep kamerhelften (6) en (9) is gesloten. Zodra in deze situatie 

de druk op het rempedaal iets wordt verhoogd, treedt de rembekrachtiger 

in werking. 

De totale druk in het remsysteem alsmede de door de rembekrachtiger 

geleverde bekrachtiging voor de remmen, is afhankelijk van de op het 

rempedaal uitgeoefende druk. 

(3) Rembekrachtiger in werking (afb. 178). Zodra de via het rempedaa 

u_itgeoefende remvloeistofdruk op de regelzuiger (4) de spanning van de 

membraanveer (10) overwint, wordt de membraanas (5), alsmede het 

membraan (8) meer naar rechts verplaatst. De atmosferische drukklep 

(11), welke reeds tegen de zitting op de membraanas aanligt, wordt 

eveneens naar rechts verplaatst, waardoor de hogedruk klep (12) -

tegen de spanning van de conische drukveer en de samengeperste 

lucht in de luchtketels in - van zijn zitting wordt gelicht. Hierdoor krijgt 

de samengeperste lucht vanuit de luchtketels gelegenheid om zich via 

de hogedruk kamerhelft (9) en de op deze i-uimté aangesloten omloop

leiding (1 ), naar de ruimte (14) te verplaatsen. Aangezien op de hogedruk 

kamerhelft (9) een luchtleiding is aangesloten welke verbonden is met 

de commandoleidingen (gele kranen), wordt de luchtdruk ook naar die 

punten verplaatst. 

Doordat in de ruimte (18) de normale atmosferische druk heerst, wordt 

door het drukverschil aan weerszijden van de luchtzuiger (1~). deze met 

kracht naar rechts gedreven. 

De aan de luchtzuiger (15) verbonden drukstang (16) verplaatst de 
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zuiger (22) in de hydraulische cylinder eveneens met kracht naar rechts. 

Daar de veerbelaste kogelklep (23) reeds op zijn zitting aanligt, wordt de 

remvloeistof onmiddellijk onder aanmerkelijk hogere druk naar de 

wielremcylinders geperst. 

(4) Evenwichtstoestand. Deze toestand ontstaat als het voertuig licht wordt 

afgeremd. 

Als gevolg va!"' de druk op het rempedaal wordt de regelzuiger (4) iets 

naar rechts verplaatst, waardoor de op de membraanas (5) aangebrachte 

zitting tegen de atmosferische drukklep (11) wordt gedrukt. Tegelijker

tijd wordt de hogedruk klep (12) iets van zijn zitting gelicht, waardoor 

de samengeper,ste lucht gelegenheid krijgt zich naar de hogedruk 

kamerhelft (9) te verplaatsen, terwijl in de atmosferische drukkamerhelft 

(6) de atmosferische druk heerst. 

Tengevolge van het drukverschil in de beide regelklep kamerhelften 

wordt het regelmembraan (8) weer iets naar links verplaatst, terwijl 

verder verplaatsen van het membraan en de membraanas wordt tegen

gegaan door de regelzuiger (4). Als gevolg van het bovenstaande zijn 

zowel de atmosferische- als de hogedruk klep gesloten en heerst aan 

weerszijden van het membraan een klein drukverschil. Dit zelfde druk

verschil heerst ook aan weèrszijden van de luchtzuiger (15) in de cy

linder. Hierdoor wordt de luchtzuiger iets naar rechts verplaatst, zodat 

het bestaande drukverschil wordt vereffend en een evenwichtstoestand 

is ontstaan. 

(5) Maximum remwerking. Door het -rempedaal geheel in te drukken wordt 

de rembekrachtiger volledig in werking gesteld. De regelzuiger (4) 

wordt door de remvloeistofdruk geheel naar rechts, tegen de borgveer 

gedreven. De membraanas (5) wordt uiteraard eveneens geheel naar 

rechts verplaatst. Aangezien de atmosferische drukklep (11) nu aanligt 

op de zitting van de membraanas (5), wo_rdt ·deze klep ook naar rechts 

gedreven, terwijl tegelijkertijd de hogedruk klep (12) volledig wordt 

geopend. Als gevolg hiervan verplaatst de volledige druk van de lucht

ketels (7.03 - 7.39 kg/cm• (100 - 105 psi) zich via de hogedruk kamerhelft 

(9) en de omloopleiding (1) naar de ruimte (14). 

Hierdoor wordt de luchtzuiger (15) snel naar rechts gedreven; dit zelfde 

geldt voor de zuiger (22) in de hydraulische cylinder, zodat de max 

remwerking is bereikt. 

(6) Oplegger cq aanhanger-remmen (afb. 177). Op de hogedruk kamerhelft (9) 

van het regelklephuis is behalve de omloopleiding (1) nog een tweede 

luchtleiding aangesloten. Deze laatst genoemde leiding vormt, via een 

automatische tweeweg,klep, de verbinding met de commandoleidingen 

(gele kranen) voor de bediening van de oplegger- cq aanhanger-remmen. 

Bij het indrukken van het rempedaal wordt in de hogedruk kamerhelft (9) 

een bepaalde luchtdruk vanuit .de luchtketels toegelaten, welke af. 

hankelijk is van de druk welke op het rempedaal wordt uitgeoefend, 
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De luchtdruk verplaatst zich niet alleen via de omloopleiding (1) naar 

de ruimte (14) achter de luchtzuiger (15) van de_ rerribekrachtlger, maar 

t~vens via een automatische tweewegklep naarde commandoleidingen 

(gele kranen) voor de bediening van de oplegger cq aanhanger-remmen. 

Oi> de gele aansluitkoppeling moet de commando-remslang van 

het te · trekken voertuig worden aangesloten; de_ druk-rem slang moet 

worden aangesloten op de rode koppeling van de luchtleiding, welke 

met de luchtketels in verbinding staat. 

Opmerking: Op de luchtleiding, welke de drukluçht doorlaat naar de 

commandoleidingen, is een luchtleiding aangebracht 

waarop de electrische aanhangerremssamenstelling (rem

klep) is aangesloten, zie afb. 157. 

(7) Lossen van de remmen (afb. 178). Zodra de druk op het rempedaal is 

weggenomen, valt de remvloeistofdruk op de regelzuiger (4) weg. 

Aangezien in de hogedruk kamerhelft (9) een· druk heerst gelijk aan de 

luchtketeldruk - te·rwijf in de atmosferische drukkamerhelft· (6) de 

atmosferische druk heerst - wordt het membraan (8) en dus ook de 

membraanas (5) snel naar links verplaat!)t. 

Deze verplaatsing wordt versterkt door de membraanveer (10). Als 

gevotg van het voorgaande wordt de regelzuiger (4) eveneens snel in zijn 

ruststand teruggebracht. De atmosferische drukklep (11) èn de hoge

druk klep (12) voigen onder invloed van de h.rchtketeldruk en de conische 

drukveer, de beweging van de regelzuiger en het membraan onmiddellijk. 

Als de hogadruk klep (12) reeds op zijn zitting aanligt, verplaatst het 

membraan zich nog iets naar links, zodat de _op de membraanas aan

gebrachte zitting voor de atmosferische drukklep (11) vrij komt van 

deze zitting. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de regelklep 

kamerhelften (6) en (9), zodat de luchtdruk uit de hogedruk kamerhelft 

(9) via de afblaaspijp {7) naar buiten wordt afgevoerd. De druklucht uit 

de ruimte (14) en de omloopleiding (1) ontwijkt,• evenals _de d~uk uit de 

commandoleidingen, via de afblaaspijp (7) naar buiten. 

Doordat de luchtdruk op de hierboven beschreven wijze wegvalt, wordt 

de luchtzuiger (15) door de drukveer (17) snel in zijn ruststand terug

gebracht. De zuiger (22) in de hydraulische cylinder volgt deze be

weging omdat de beide ·zuigers dmv de drukstang (16) met elkaar zijn 

verbonden. Door de drük van de -uit het hydraulische systeem terug

geperste remvloeistof wordt deze zuigerbeweging uiteraard versterkt. 
Zodra de zuiger (22) in zijn ruststand•is aangekomen, drukt het zuigerjuk 

(20) de veerbelaste kogelklep (23) van zijn zitting. De remvloeistof, 

welke onder invloed van de remschoen-terugtrekveren uit de wielrem

cylinders terug stroomt, kan via de nu geopende kogelklep (23) terug

vloeien naar de hoofdremcylinder en het regivloeistofvoorraadtankje. 

De veerbelaste overdrukkiep (bodemklep) (25) in het einde van de 

·hydraulische cylinder sluit, als er in de hydraulische leidingen en de 
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wielremcylinders nog een overdruk heerst van± 0.50kg/cm• (± 7.10 psi). 

Deze overdruk zorgt ervoor dat geen lucht in het hydraulische systeem 

·kan binnendringen. Volume verschillen van de remvloeistof, welke 

ontstaan ·door sterke temperatuurschommelingen, worden voortdurend 

gecompenseerd via de geopende kogelklep (23) en de overdrukklep (25) . . 

Deze klep opent onmiddellijk als er in de hydraulische leidingen of de 

wielremcylinders een onderdruk (vacuum) ontstaat, waardoor lucht 

in het systeem kan binnendringen. 

(8) Afremmen als het voertuig wordt gesleept (afb. 157). Als een DAF-616 

voertuig d!lfect is en moet worden gesleept, is het mogelijk om de 

remmen van het gesleepte voertuig in werking te stellen met de rem

installatie van het trekkende voertuig. De reminstallatie van het defecte 

voertuig moet in goede staat zijn. De remslangen tussen de beide voer

tuigen moeten goed worden aangesloten, dwz de drukleiding (rood) 

van de trekker moet met de drukleiding (rood) van het te slepen voertuig 

worden verbonden; ditzelfde geldt voor de remslang welke de ver

binding vormt tussen de commandoleidingen (gele kranen) van de 

beide voertuigen. 

De sleepboom moet een zodanige lengt~ hebben dat de remslangen 
tijdens het transport niet kunnen worden beschadigd. 

De afsluitkranen in de luchtleidingen moeten worden geopend, waarna 

de luchtketels van het gesleepte voertuig worden gevuld. Zodra druk 

op het rempedaal van het trekkende voertuig wordt uitgeoefend, worden 

zowel de reminstallatie van het trekkende voertuig als die van tiet 

gesleepte voertuig in werking gesteld. Dit is mogelijk omdat de com

mandoleiding (gele kraan) van het trekkende voertuig verbonden is met 

de luchtleiding, welke via de automatische tweewegklep op ~e rem

bekrachtiger van het gesleepte voertuig druklucht toelaat achter de 

luchtzuiger in deze rembekrachtiger, waardoor het gesleepte voer
tuig wordt afgeremd. Deze manier van afremmen heeft echter 

een belangrijk practisch bezwaar. Doordat de luchtzuiger van de 

rembekrachtiger in de hierboven aangehaalde situatie snel wordt 

verplaatst, wordt de zuiger in de hydraulische cylinder van de rem

bekrachtiger eveneens snel verplaatst. Door de traagheid van de 

vloeistof, kan de remvloeistof in• de hydraulische cylinder deze plotse

linge zuigerbeweging niet volgen, omdat in dit geval vanaf de hoofd

remcylinder gee!' druk op de __ remvloeistof wordt uitgeoefend. Hierdoor 

zou lucht in het hydraulische systeem worden gezogen. Om dit bezwaar 

te voorkomen, is vanaf de commandoleiding een luchtleiding afgetakt 

welke via een automatische tweewegkle~-is verbonden met een lucht

cylinder, welke dmv een verbindingsstang aan de hefboom van het 
rempedaal is bevestigd. 

Zodra de reminstallatie van het trekkende voertuig in werking wordt 

gesteld, plant de luchtdruk zich via de commandoleiding (gele kraan) 

van het trekkende voertuig voort naar de automatische tweewegklep 
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(ter hoogte van de voorste chassisdwarsligger) en vandaar naar de 

luchtcylinder, welke aan de hefboom van het rempedaal is verbonden. 

Hierdoor wo'rdt de zuiger van de luchtcylinder verplaatst en het rem

pedaal omlaag gebracht. Nu wordt dus druk op de remvloeistof 

uitgeoefend, waardoor de reminstallatie van het gesleepte voertuig op 

de normale wijze in werking wordt gesteld en geen gevaar bestaat dat 

een vacuum in het hydraulische .systeem ontstaat en lucht wordt aan

gezogen. Het lossen van de remmen van het gesleepte voertuig ge

schiedt op• de normale manier zoals hiervoor in punt 76c (7) is om

schreven. 

·De luchtdruk welke eventueel in de luchtleiding vanaf de automatische 

tweewegklep op de rembekrachtiger naar de aansluitkoppeling (geel) -

rechts vóór op het gesleepte voertuig - en in de luchtcylinder voor 

bediening van het rempedaal' achter kan blijven, kan via de in de aan

sluitkoppeling aangebrachte ontluchter naar buiten ontwijken . 

De hierboven bedoelde ontluchter dient om de luchtdruk, welke even

tueel de automatische tweewegklep op de rembekrachtiger passeert, 

te laten ontsnappen. Hierdoor wordt voorkomen dat er een druk in deze 

luchtleiding wordt opgebouwd, welile na verloop van tijd de lucht

cylinder voor bediening van het rempeda!il in werking stelt, waardoor 

de remmen gaan aanlopen. 

d. Gegevens. 

Fabrikaat 

Type 

Werking 

Hydraulische cylinder : 

diam min 

diam max 

Slaglengte hydraulische zuiger 

Regelzuigercylinder: 

diam min 

diam max 

. Slaglengte luchtzuiger 

Drukveer voor luchtzuiger: 

vrije lengte 

lengte ingedrukt 

veerspanning 

Membraanveer: 

vrije lengte 

lengte ingedrukt 

veerspanning 

Bendix 

Air-pak 

luchtdruk - hydraulisch 

1.128" (28.65 mm) 

1.132'' (28.75 mm) 

6.5937" (167.48 mm) 

1.2505" (31.76 mm) 

1.2520" (31 .80 mm) 

6.7188" (170.66 mm) 

12.375" (314.33 mm) 

2.750" (69.85 mm) 

45 ± 4.50 lb bij 2.750"_ lengte 

(20.46±2.05 kg bij 69.85 mm lengte) 

3.500" (88.90 mm) 

1.2813" (32.55 mm) ft~ 
7 .. 50 ± 0.75 lb bij 1.2813" lengte 

(3.40 ± 0.34 kg bij 32.55 mm lengte) 

Testdruk voor openingspunt van 

·· hogedruk klep; af te lezen op 

oliedrukmeter 2 (afb. 188) 

Testdruk voor max werking; af te 

lezen op oliedrukmeter 2 (afb. 188) 

Uitgaande max druk; af te lezen op 

oliedrukmeter 10 (afb. 188) 

± 2.80 kg/cm• (40 psi) max 

± 7.03 - 8.44 kg/cm' (100 - 120 psi) 

± 98.45-112.50 kg/cm' (1400-1600 

psi) 

77. Demonteren. 

P-~:· 

(if:/ 

a. Algemeen (afb. 181). 

Alvorens tot het demonteren van de rembekrachtiger over te gaan, moeten de 

onderstaande beschrijving en de afbeeldingen betreffende het demonteren 

zorgvuldig worden bestudeerd. Maak de rembekrachtiger uitwendig goed 

schoon; werk in een schone omgeving . 

Merk het deksel tov het regelklephuis (A-A) en het luchtcyl_inderdeksel tov de 

luchtcylinder (B-B) om het monteren te vergemakkelijke·n. Houd alle delen in 

de juiste volgorde bijeen. 

b. Demonteren. 

(1) Regell<.lephuis- en deksel (afb. 181). Schroef de afblaaspijp uit het regel

klephuis. Draai de wartels los en verwijder de omloopleiding (21). 

Verwijder de automatische tweewegklep, welke op de achterzijde van de 

luchtcylinder is aangebracht (deze automatische tweewegklep is niet 

opgenomen in de afbeeldingen). Neem de afdichtring (19) uit de wartel 

(20) . Draai de tapbouten (8) uit en neem de veerringen (10) af. Tik het 

regelklephuisdeksel (11) voorzichtig los van het . huis en verwijder 

achtereenvolgens de membraanplaat (14), het complete membraan (13) 

en de membraanveer (12). Verwijder de aansluitnippel (5) en neem de 

afdichtring (6) en de hogedruk klepveer (7) uit het deksel. Plaats de 

moer (4) van de membraan samenstelling (13) in een bankschroef. 

Steek een stalen pen in de doorboorde membraanas (1) en draai de as 

uit de moer. Neem de sluitring (3) en het membraan (2) van de as. 

(2) 

(3) 

Luchlcylinder mei zuiger (afb. 182). Draai de moeren (1) van de lange en 

korte bouten (7) en (8) en neem de veerringen (2) af. Verwijder de 

luchtcylinder (6) en draai de stop (9) uit. Verwijder daarna de complete 

luchtzuiger (5) uit de luchtcylinder. 

Hydraulische cylinder mei zuiger en luchtzuiger (afb. 183) . Plaats de 

flens van het luchtcylinderdeksel (13) in eén bankschroef met goede 

spanplaten. Plaats een 13
/." steeksleutel op de vlakke gedeelten van de 

hydraulische cylinder en draai de borgmoer (8) los met een 17 
/ a" 

steeksleutel. Schroef daarna de hydraulisc!:te cylirtder (7) uit het lucht

cylinderdeksel (13}; let op, dat de hydraulische zuiger (9) niet wordt · 

beschadigd. Plaats de reeds eerder uitgenomen luchtzuiger (14} weer 
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over de drukveer, zoals op de afbeelding is aangegeven. Druk de veer 

samen en breng de montagehaken (12) (LXXI) aan in de bout,i!!te_n van 

het deksel (13) en achter de luchtzuiger (1,4). 

Tik de bevestigingspen (10) uit de hydraulische zuiger (9) en de druk

stang (11). Verwijder,daarna de complete hydraulische zuiger. Neem de 

montagehaken af en verwijder de luchtzuiger. Trek de drukstang uit het 

deksel (13) en verwijder d_e drukveer (15). Neem de borgveer (17) en de 

veerschotel (16) van de drukstang. 

(4) Hydraulische zuiger met kogelklep (afb. 183). Neem met een punttang de 

borgveer (1) uit de groef. Verwijder achtereenvolgens .de kogelklep

houder (2), de drukveer (3), de kogelklep (4) en de rubber cup (5). De 

zuiger kan niet verder worden gedemonteerd. 

(5) Luchtzuiger (afb. 184). Plaats het hulpgereedschap (XXXI) (3) in een 

' bankschroef, zoals op de afbeelding is aangegeven . Plaats de zuiger (2) 

over het hulpgereedschap en draai de moer (1) mbv een 1•1; dop

sleutel los. Verwijder daarna achtereenvolgens de viltringhouder (4), 

de drukband (5), de viltring_ (6), de kle mplaát (7) en de lederen manchet 

(8). 

(6) Regelzuigercylinder met zuiger (afb. 185). Klem het deksel (7) met de 

flens in een bankschroef met goede spanplaten. Draai de complete 

regelzuigercylinder (5) mbv het hulpgereedschap (XXXII) uit het deksel 

en verwijder de afdichtring (6). Neem met een punttang de borgveer (1) 

uit de cylinder en verwijder het zuigerlichaam (3). Verwijder daarna de 

rubber cups (2) en (4) van het zuigerlichaam. Schroef tenslotte de 

ontluchtnippel (8) uit het deksel. 

(7) Drukstanga(dichting (afb. 185). Verwijder de rubber "Ö"-ring (18) uit 

de groef, evenals de borgveer (17). Verwijder achtereenvolgens de 

stootplaat (16), de drukveer (15), de drukring (tevens veerschotel) (14), 

de geleider (13), de rubber cup (12) en de fiber geleidering (11). 

Draai een ½" tap vanaf de voorzijde zover in de keerring (10), tot de tap 

aan de achterzijde van het deksel te zien is. Tik daarna met een doorslag 

de tap uit de boring. Verwijder tenslotte de afdichtring (9) . 

(8) - Hydraulische cylinder (afb. 186). Verwijder de rubber afdi::htring (5) en 

draai de borgmoer (4) van de cylinder (3). Klem het ventielhuis (1) in 

een bankschroef, plaats een 1 ½" steeksleutel op de vlakke zijéJen van de 
cylinder en draai deze uit het ventielhuis. 

Verwijder daarna de borgveer (11), de veerschotel (10), de drukveer (9) 

en de complete overdrukklep (8) uit de cylinder. Draai de ontluchtnippel 

(7) uit het ventiel huis. 

78. Reinigen, inspecteren en repareren. 

a. Reinigen. 

(1) Rubber delen. Deze moeten worden vervangen als de rembekrachtiger 

wordt gerevideerd. 

(2) Metalen delen. Maak de metalen delén grondig schoon in een goede 

schoonmaakoplossing . Reinig zorgvuldig alle boringen, kanalen, draad

en/of ~outgaten. Na het reinigen alle delen met perslucht droogblazen. 

Leg de gereinigde delen op een schone plaats en dek ze af met een 

schone doek. 

(3) Luchtcylinder. Als de luchtcylinder inwendig is geroest of aangetast, 

kan de wand met fijn schuurlinnen worden gepolijst. Daarna de cylinder 

grondig reinigen en droog blazen met perslucht. 

(4) Overige gladde oppervlakken. De boringen van de regelzuigercylinder, 

hydraulische cylinder en het oppervlak van de drukstang mogen worden 

gepolijst als deze licht zijn aangetast; zonodig de bovengenoemde delen 

vervangen. 

b. ln_specteren. 

(1) Regelklephuisdeksel. Inspecteer de kleppen en de zittingen van de atmos

ferische- en hogedruk klep. Als de zittingen en/of één van de kleppen 

zijn beschadigd, moet het deksel compleet met kleppen worden ver

vangen. 

Controleer de draad van de luchtinlaat verloopnippel en de draadgaten 

in het deksel voor de aansluiting van de luchtleidingen. Controleer de 

klepzitting op de membraanas en vervang hét membraan. 

(2) luchtcylinder. De luchtcylinder mag geen beschadigingen of deuken 

vertonen waardoor de zuigerwerking kan worden belemmerd. Inspecteer 

de cylinderwand; lichte krassen of aantasting mogen met fijn polijst

papier worden weggewerkt . Controleer de aansluiting voor de auto

matische tweewegklep op de cylinder, deze aansluiting moet absoluut 

luchtdicht zijn. 

(3) Hydraulische cylinder. Inspecteer het inwendige van de cylinder nauw

keurig op groeven of aantasting; zonodig kan de cylinder worden ge

hoond, zie ook de gegevens in punt 76 d. Als de diameter van de cylinder 

max 1.132" (28.75 mm) bedraagt, kan deze zonder bezwaar weer worden 

gebruikt. 

Controleer de draad voor de ontluchtnippel en de aansluiting voor de 

remleiding. Controleer de uitwendige schroefdraad op de cylinder, als

mede de schroefdraad in het ventielhuis. Inspecteer de schroefdraad 

evenals de zitting en het conische afdichtvlak van de ontluchtnippel. 

Controleer de werking en de conditie van de overdrukklep. 
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(4) Hydraul!sche zuiger met kogelklep. Controleer of het oppervlak van de 

kogelklep en de dé8rbij behorende zitting in de zuiger niet zijn aan

getast en/of beschadigd . Het zuigerjuk voor bediening van de kogelklep 

moet in goede staat verkeren en goed beweegbaar zijn in de zuiger. 

Controleer of het bevestigingspennetje voor de zuiger niet verbogen of 

gebroken is. De boring voor het bevestigingspennetje . mag niet uit

geslagen zijn. Inspecteer de kogelklephouder en het drukveertje, als

mede de groef voor het borgveertje. Vervang de rubber zuigercup. 

(5) Luchtzuiger. Controleer of de metalen delen in goede staat verkeren. 

Lichte beschadigingen van het zuigeroppervlak mogen worden hersteld. 

Vervang de viltring, de metalen drukband en de lederen manchet. 

(6) Regelzuiger. Controleer de cylinder voor de regelzuiger op beschadi

ging, enz., zie ook punt 76d. Inspecteer de regelzuiger op overmatige 

slijtage, groeven en/of aantasting; zonodig deze delen vervangen . 

Controleer de borgveer en de groef voor de borgveer. De uitwendige 

schroefdraad van de cylinder en de inwendige schroefdraad in het 

deksel moeten in goede staat verkeren, lichte beschadigingen mogen 

worden hersteld. Vervang de twee rubber cups van de regelzuiger . 

(7) Drukslanga(dichting. Controleer de metalen delen op slijtage en be

schadiging. Alle niet metalen delen en de oliekeerring moeten worden 

vervangen. Het oppervlak van de drukstang moet volkomen glad zijn . 

(8) Deksel van de rembekrachliger . Controleer het deksel op scheuren en/of 

beschadigin:- . Inspecteer de schroefdraad voor de hydraulische cy

linder, aansluiting remvloeistofleiding, ontluchtnippel, enz .. De aan- · 

sl_uitvlakken moeten in goede staat verkeren. Controleer of alle boringen 

goed schoon en open zijn. Inspecteer de schroefdraad en het conisch e 

afdichtvlak van de ontluchtnippel. 

c. Repareren. 

Om de rembekrachtiger betrouwbaar te revideren, is het vereist dat alle aan 

slijtage onderhevige delen worden vervangen, ook al zijn deze ogens~hijnlij k 

nog bruikbaar. Gebruik alleen de delen welke in de reparatiesets worden 

geleverd. Vervang tevens alle delen, welke bij het inspecteren onbruikbaar 

zijn gebleken. 

79. Monteren. 

a. Algemeen. 

Raadpleeg voor het monteren de afzond erlijke afbeeldingen van de rem

bekrachtiger en de doorsnede tekeningen. 

Monteer met schone hantlen in een stofvrije omgeving. Draag zorg, dat 

rubber delen niet met vet of minerale olie in "anraking komen. Rubber delen 
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moeten eerst in schone en deugdelijke remvloeistof worden gedompeld 

v66rdat ze worden gemonteerd. Metalen delen, welke aan corrosie onder

hevig zijn, moeten licht worden ingesmeerd me_t een speciaal vet dat geen 

rubber aantast (Rubber-lube) (PX-12). 

Betracht de uiterste nauwkeurigheid bij het ineenzetten van de rembe

krachtiger. Bedenk, dat een goede remwerking van het voertuig een ge

biedende eis is in het hedendaagse wegverkeer. Een kleine onnauwkeurigheid 

kan m 0 n<;enlevens kosten. . ,. 

b. Monteren. 

(1) Luchtzuiger (afb. 187). Leg de montagering (9) (hulpgereedschap XXXIII) 
op de werkbank. Dompel een nieuwe lederen manchet (8) in schone 

OM-13 en druk de manchet, met de opstaande rand naar boven gericht, 

in de montagering. Plaats de klemplaat (7) op de manchet. Breng een 

nieuwe, in OM-13 gedompelde, viltring (6) aan in de rand van de klem

plaat (7). Plaats een nieuwe drukband (5) in de zojuist aangebrachte 

viltring en haak de drukbandeinden in elkaar, waarbij de weerhaakjes 

langs de omtrek van de drukband in de viltring drukken en naar boven 

moeten zijn gericht. Breng daarna de viltringhouder (4) zodanig op de 

viltring en de drukbánd aan, dat de uitsparing in de houder de in elliaar 

gehaakte einden van de drukband omsluit. 

Plaats de in de montagering aangebrachte delen tezamen met de ring 

over het draadeinde van de luchtzuiger (2) en breng de moer (1) aan. 

De centreerrand van de moer moet in de gaten van de viltringhouder (4) 

en de klemplaat (7) aanliggen. Om de moer vast te kunnen draaien, 

moet de complete zuiger (2) op het hulpgereedschap (XXXI) (3) - dat 

in een ba"nkschroef is geklemd - worden geplaatst. Draai de moer vast 

met een aanhaalspanning (moment) van 5.20 - 5.80 mkg (37.50 - 41.60 
ft. lb). 

Opmerking: De montagering (9) mag nog niet worden verwijderd, om

dat de complete· luchtzuiger mbv deze montagering in de 

cylinder moet worden gebracht. · 

(2) Hydraulische cylinder (afb. 186). Klem het ventielhuis (6) in een bank

schroef en plaats de overdrukklep (8) in het huis. Breng de drukveer (9) 

en vervolgens de veerschotel (10) aan tegen de zojuist ingebrachte 

overdrukklep. Druk de veer in met het speciale gereedschap (0224232) 

en breng een nieuwe borgveer (11) aan in de daarvoor bestemde groef. 

Draai de ontluchtnippel (7) in het ventiel huis. 

Leg een nieuwe rubber afdichtring (2) in het huis en schroef de hy

draulische cylinder (3) in het ventielhuis. Plaats een steeksleutel op de 

vlakke gedeelten van de cylinder en draai de cylinder goed vast in het 

ventielhuis. Draai de borgmoer (4) tot op het tweede draadgedeelte 

van de cylinder. Breng een nieuwe, in remvloeistof gedompelde, rubber 

afdic'itring (5) aan op het gladde cylindergedeelte tegen de borgmoer. 

·~. ., 
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(3) Drukstangafdichling (afb. 185). Breng een nieuwè afdichtring (9) aan in 

de boring van het deksel (7). Plaats een nieuwe keerring (10) - met de 

opstaande rand naar de zojuist aangebrachte afdichtring gericht - in de 

boring; de keerring inbrengen mbv een persdoorn. 

Breng een nieuwe fiber geleidering (11) zodanig aan in de boring, dat 

de afgeschuinde rand naar de keerring (10) is gericht. Dompel een 

nieuwe rubber cup (12) in -remvloeistof en plaats deze zodanig in de 

boring, dat de vlakke zijde van de cup tegen de gel_eidering aanligt. 

Pla~ts de metalen geleider (13) - de afgeschuinde rand moet aanli_ggen 
in de rubber cup - in de boring en breng daarna de drukring (14) (tevens 

veerschotel), met de afgeschuinde rand naar de geleider gericht, af'n . 

in de boring van het deksel. Plaats vervolgens de drukveer (15) tegen de 

drukring en daarna de stootplaat (16). Druk de stootplaat omlaag en 

breng de borgveer (17) aan in de daarvoor bestemde groef. Dompel een 

nieuwe rubber "O"-ring (18) in remvloeistof en breng deze aan in de 

groef, boven de borgveer. 

(4) Regelzuiger met cylinder (afb. 185). Dompel een nieuwe rubber cup (2) 

in remvloeistof. Deze rubber cup dient voor de luchtafdichting en moet 

in de groef ~ aan de kant van het vlakke gedeelte van de regelzuiger -

worden aangebracht; de cup is van een rode stip voorzien. 

Dompel een nieuwe rubber cup (4) in remvloeistof. Deze dient voor de 

remvloeistofafdichting en is niet van een merkteken voorzien. 

Let op, dat de op~taande randen van de cups tegengesteld aan elkaar 

zijn gericht, zodat ze de in de cyl inder geplaatste regelzuiger elk naar 

een kant afdichten. Breng daarna de borgveer (1) in de cylinder (5) . 

(?ruk de complete regelzuiger zodanig in de cylinder, dat de zuigerholte 

naar de zijde van de borgveer is gericht. Let op, dat de opstaande 

randen van de cups niet omkrullen o.f beschadigen tijdens het inbrengen 

van de regelzuiger in de cylinder. 

Breng een nieuwe, in remvloeistof gedompelde, afdichtring (6) aan tegen 

de borst van de regelzuigercylinder en schroef het geheel in het deksel 
van de rembekrachtiger. Klem het deksel (7) in een bankschroef met 

goede spanplaten en draai de cylinder vast mbv het hulpgereedschap 

(XXXII) . Monteer tenslotte de ontluchtnippel (8) in het deksel. 

(5) Hydr.:u/ische zuiger met kogelklep (afb. 183). Leg de kogelklep (4) op zijn 

zitting in het zuigeflichaam (6) . Plaats de drukveer (3) op de kogelklep 

en breng vervolgens de kogelklephouder (2) aan op de drukveer. Mon

teer een nieuwe IÎorgveer (1) in de daarvoor bestemde groef in de zuiger. 

Breng voorzichtig een nieuwe, in remvloeistof gedompelde, rubber cup 

(5) aan op de zuiger. De opstaande rand van de cup moet naar de 

kogelklep zijn gericht, zodat de cup afdicht tegen de vóór de zuiger 
aanwezige remvloeistof. 

(6) Hydraulische cylinder met zuiger en luchtzuiger (afb. 183). Plaats de 

vecrschotel (16) op de drukstang (11) en monteer een nieuwe borgveer 
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(17) op de drukstang. De opstaande rand van de veerschotel moet naar 

de lange zijde van de drukstang zijn gericht, .zodat een zitting wordt 

gevormd voor de kleinste diameter van de conische drukveer (15). 

Smeer vervolgens de drukstang goed met schone remvloeistof. Plaats 

de complete reeds samengestelde luchtzuiger (14) met de montagering 

(hulpgereedschap XXXIII) over de veerschotel. Plaats de conische 

drukveer (15) met de kleinste diameter op de veerschotel (16). Steek 

vervolgens de drukstang (11) door de · afdichting in het deksel van de 

rembekractitlger. Druk de veer in eri plaats de montagehaken (12) 
(hulpgereedschap LXXI) achter de zuiger (14) en in de gaten va_n het 

luchtcylinderdeksel (13). 

Plaats de co·mplete hydraulische zuiger (9) op het einde van de druk

stang (11) . Trek de veer op de hydraulische zuiger iets terug en druk de 

bevestigingspen (10) in de boringen van· de zuiger en de drukstang. 

Laat de veer van de hydraulische zuiger weer los, zodat de veer de 

bevestigingspen borgt. 

Smeer het inwendige van de reeds samengestelde hydraulische cy

linder (7) met schone remvloeistof en druk de zuiger in de cylinder. Let 

op, dat de rubber cup tijdens deze werkzaamheden niet omkrult of be

schadigt. Schroef de hydraulische. cylinder zover mogelijk in het lucht

cylinderdeksel (13). Draai daarna de cylinder zonodig iets terug, zodat 

de ontluchtnippels op het regel_klephuis en op de hydraulische cylinder 

in lijn liggen. Draai daarna de borgmoer (8) goed vast; let op dat de 
rubber ring niet wordt beschadigd. 

Verwijder tenslotte het hulpgereeds_chap (LXXI) en de luchtzuiger met 

de montagering (14) . 

(7) Luchtcylinder met zuiger (afb. 182). Smeer het inwendige van de lucht

cylinder met schone OM-13. Neem de zuiger uit de montagering (hulp

gereedschap XXXIII ), dompel de zuiger eveneens in schone OM-13, 

zodat de lederen manchet en de viltring goed zijn doordrenkt. Plaats 

daarna de zuiger weer voorzichtig in de montagering; let op, dat de 

manchetrand niet omkrult of wordt beschadigd . 

Leg een nieuwe rubber pakkingring (4) op de pasrand van het deksel (3). 

Dru.k vervolgens de zuiger (5) mbv de montagering in de luchtcylinder. 

Let op, dat de manchet en de viitring niet worden beschadigd. Plaats de 

in de cylinder aangebrachte zuiger (5) tegen de veerschotel van de 

conische drukveer. 

Breng ·de merktèkens (B-B) tegenover elkaar en monteer de bouten (7/ 

en (8) met veerringen (2) en moeren (1) . De lange bouten moeten aan de 

onderzijde worden aangebracht ivm de bevestiging van de rem bekrachti

ger op het voertuig . Controleer of dé luchtzuiger geheel in de achterste 

stand (ruststand) staat. Vul de luchtcylinder tot aan de rand van de · 
vulopening met OM-13. Draai de stop (9) in. 

(8) Regelklephuis en -deksel (afb. 181). Breng een nieuw membraan (2) aan 
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over het draadeinde van de membraanas (1); breng daarna de sluitring 

(3) en de moer (4) aan . Plaats de moer van het aldus gevormde geheel in 

een bankschroef, steek een stalen pen in de doorboorde membraanas en 

draai op deze wijze de moer stevig vast. 

Druk de membraanplaat (14) in het regelklephuis; let op, dat de op

staande rand van de plaat van het membraan af is gericht. Schroef de 

twee geleidepennen (C)°(speciaal gereedschap 0225494) in de flens van 

het regelklephuis en schuif het complete membraan zodanig over de 

geleidepennen, dat het gladde einde van de membraanas aanligt in de 

reg el zuig er. 

Plaats de membraanveer (12) in het regelklephuisdeksel en schuif het 

deksel volgens de merktekens (A-A) over de geleidepennen (C) tegen 

het membraan. Let op, dat de veer goed aanligt tégen het deksel en het 

membraan en dat de pen van de atmosferische drukkÎep goed beweeg

baar ligt in de ruimte v-an de membraanas . Plaats de veerringen (10) 

op Gle bouten (8) en draai de bouten in de daarvoor bestemde gaten. 

Verwijder de geleidepennen (C), breng de overige twee bouten aan en 

draai ze kruiselings goed vast. Breng een nieuwe afdichtring (6) aan op 

de aansluitnippel (5). 

Plaats veer (7), met de kleinste diameter tegen de hogedruk klep en 

schroef vervolgens de aansluitnippel (5) goed vast in het regelklephuis

deksel (11 ). Schroef de afblaaspijp zodanig in het regelklephuis, dat de 

opening schuin naar achter i5 gericht. 

Monteer de omloopleiding en de automatische tweewegklep op de 

rembekrachtiger . 

80. Testen van de rembekrachtiger. 

a. Algemeen. 

Voor het controleren en testen van gerevideerde rembekrachtigers kan ge

bruik worden-i}emaakt van een eenvoudige testopstelling zoals schematisch 

is aangegeven op afb. 188 en van onderstaande beschrijving. 

Alvorens tot het testen over te gaan moet worden gecontroleerd of de lucht

en hydraulische zuigers de max werkslag kunnen maken. Breng hiertoe een 

luchtslang aan in de opening achter de luchtzuiger en laa_t druk toe; daarna 

zo snel mogelijk de luchtdruk weer wegnemen. Zowel bij het toelaten als het 

wegnemen van de luchtdruk moet de luchtzuiger duidelijk hoorbaar tegen de 

aanslagpunten klikken. Plaats daarna de rembekrachtiger op de testop

stelling . 
Verbind een luchtleiding· aan de luchtinlaatnippel van het regelklephuis. In 

de luchtleiding moet een afsluitkraan en een luchtdrukmeter worden op

genomen, tevens moet een regelkraan in de luchttoevoerleiding worden 

aangebracht, om de toegelaten luchtdruk te kunnen regelen. 

Verwijder de stop uit het deksel van het regelklephuis en plaats een lucht

drukmeter in de vrijgekomen opening . Deze meter is de luchtdruk controle

meter. 
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Breng een remvloeistofvoorraadtankje aan op een hoofdremcylinci1;r en 

ve,bind een remvloeistofleiding aan de uitlaatop.ening van de hydraulische 

cylinder van de rembekrachtiger. In deze leiding moet een afsiuitkraan en een 

oliedrukmeter worden ~angebracht. Deze meter geeft de uitgaande druk 

(werkdruk) aan van de hydraulische cy,inder. 

Breng een remvloeistofleiding aan op de uitlaatopening van de hoofdrem

cylinder en verbind deze leiding met de remvloeistof-inlaatopening in het 

rembekrachtigerdeksel. In deze leiding moet eveneens een afsluitkraan en 

een oliedrukmeter. worden aangebracht. Deze meter geeft de druk aan van de 

remvloeistoftoevoer. In de toevoerleiding naar de oliedrukmeter (2) moet een 

afsluitkraan (1 a) worden aangebracht. 

Bevest ig een hefboom aan de drukstang van de hoofdremcylinder om ge

durende het testen, de hoofdremcylinder met de hand te kunnen bedienen. 

Opmerking: De oliedrukmeter (10) (afb. 188) moet een meetbereik hebben 

van tenminste 150 kg/cm' (2133 psi), terwijl de oliedrukmeter 

(2) een meetbereik moet hebben van minstens 30 kg/cm' 

(426.60 psi) . 

Voor het volledig testen van de rembekrachtiger moet de onderstaande 

volgorde in acht worden genomen. 

b. Ontluchten van de rembekrachtiger (afb. 188). 

Plaats de rembekrachtiger deugdelijk en verantwoord op de testopstelling. 

Sluit de remvloeistofleidingen (9) en (14) aan; de luchttoevoerleiding (5) 

echter nog niet aansluiten. 

Op
0

en de afsluitkraan (1) en draai de afsluitkraan (11) dicht. Open de ontlucht

nippel (3) en doe zoveel slagen met de hefboom (15), tot de remvloeistof, 

welke uit de ontlÛchtnippel stroomt, schoon is en vrij van luchtbellen . Sluit 

daarna de ontluchtnippel (3) en handel overeenkomstig het voorgaande met 

de ontluchtnippel (8). 

c. Test op remvloeistoflekken. 

(1) Lagedruk test. Draai zonodig de afsluitkraan (11) dicht en open de 

kranen (1) en (1a). Beweeg de pomphefboom (15) langzaam, tot de olie

drukmeter (2) een druk aangeeft van 1.40 - 1.76 kg/cm' (20 - 25 psi). 

Stop het pompen, sluit de kraan (1) en controleer de meter gedurende 

30 sec; in dit tijdsbestek mag de druk niet zakken. Drukverlies wijst op: 

- de rubber cup van de drukstangafdichting laat vloeistof door; 

- de rubber cup van de regelzuiger laat vloeistof door; 

- de rubber afdichtring van de regelzuigercylinder lekt; 

- naar buiten lekkende aansluitingen, zoals overdrukventielhuis en 

ontluchtnippels. 
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(2) Hogedruk test. Open de kraan (1) sluit de kranen (1 a) en (11 ) en beweeg de 

pomphefboom (15) zolang, tot de oliedrukmeter (10) een druk aangeeft 

van 126.58 kg/c;m' (1800 psi). Stop het pompen, sluit de kraan (1) en contro

leer gedur_ende 1 minuut de oliedrukmeter; de druk mag in het hierboven 

genoemde tijdsbestek niet zakken. Als de druk langzaam afneemt moet 

de test worden herhaald; blijkt na de tweede test dat de druk weer zakt, 

dan- duidt dit op inwendige cq uitwendige vloeistoflekken. Drukverlies 

wijst op :· 

- lekken via ontluchtnippels van· de hydraulische cylinder en regelklep

huis; 

- lekken langs de schroefdraad hydraulische cylinder en huis overdruk-

klep ; 

- lekkages welke onder c (1) zijn genoemd.~ 

Open langzaam de kraan (1.1). 

Open de kraan (1a). 

d. Luchtlekken. 

Sluit de luchttoevoerleiding (5) aan op de nippel in het regelklephuisdeksel. 
Draai de afsluitkranen (1) en (11) dicht. Open de afsluitkraan (7) en laat - via 

de niet getekende regelkraan - luchtdruk toe, tot de meter (6) een druk aanwijst 

van 6.33 kg/cm' (90 psi). Sluit daarna de kraan (7) en controleer gedurende 

15 sec de meter (6) . In dit tijdsbestek mag de druk 0.14 kg/cm' (2 psi) afnemen. 

Als het drukverlies groter is dan hierboven is aangegeven wijst di( op: 

- een niet sluitende, lekke of gecorrodeerde hogedruk klep en/of de 

zitting in het regelklephuis; 

- lekkage van aansluitingen op het regelklephuisdeksel . 

e. Test op goede werking van de rembekrachtlger. 

(1) Hef testen van het openingspunt van de hogedruk klep (afb. 188). Het 

openingspunt l'::n de hogedruk klep _is bereikt, als de op de membraanas 

aangebrachte zitting aanligt tegen de atmosferische drukklep; bij verder 

verplaatsen van het membraan wordt de hogedruk klep juist vari zijn 

zitting gelicht. Het hierboven genoemde punt is bereikt als de wijzer 

van de luchtdrukmeter (4) juist uitslaat. De max toegestane openings

druk bedraagt 2.81 kg/cm ' (40 psi). 

(2) Het testen van de regelzuiger werking. Open de afsluitkraan (1) in de 

remvloeistof toevoerleiding (lagedruk) en sluit de kraan (11) van de rem~ 

vloeistof terugvoerieiding (hogedruk) . Open daarna de afsluitkraan 

(7) in de luchttoevoerleiding en laat een druk toe van 6.33 kg/cm ' 

(90 psi) ; de druk is af te lezen op de luchtdrukmeter (6). Beweeg daarna 

zeer langzaam de hefboom (15) van de hoofdremcylinder (13), tot de 

luchtdrukmeter (4) een druk aangeeft welke varieert van 0.07 -0.35 kg/cm' 

(1-5 psi). Stop onmiddellijk het pompen , sluit de kraan (1) en controleer 
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de oliedrukmeter (2); de druk mag max 2.81 kg/cm• (40 psi) bedragen. 

De aflezing op de luchtdrukmeter (4), in comoinatie met de aflezing 

op de oliedrukmeter (2), geeft aan of de regelzuiger, alsmede de atmos

ferische drukklep en de hogedruk klep goed functioneren. 

Opmerking: Zodra de luchtdrukmeter (4) druk aangeeft, móet het 

pompen worden gestopt, omdat door verder gebruik van de 

hoofdremcylinder de luchtzuiger van de rembekrachtiger 

in werking wordt gesteld. 

Als de oliedrukmeter (2) een hogere druk aangeeft dan hiervoor is 

genoemd, wijst dit op een slechte werking van de regelzuiger en/of van 

de atmosferische- en hogedruk kleppen-combinatie. 

(3) Test op maximum werking. Deze test moet met de nodige voorzichtigheid 

worden uitgevoerd. De maximum werking van de rembekrachtiger kan 
alleen worden bereikt ais de luchtzuiger en de hydraulische iuiger hun 

volledige weg kunnen afleggen. De maximum werking is eveneens 

alleen mogelijk als de hogedruk klep volledig wordt geopend, waardoor 

de lucht zich ongehinderd - via de omloopleiding - naar de ruimte achter 
· de luchtzuiger van de rembekrachtiger kan verplaatsen . 

Open de afsluitkranen (1) en (7) en sluit de kraan (11). Beweeg daarna 

langzaam de hefboom (15) van de hoofdremé:ylinder (13) tot de lucht

drukmeter (4) een druk aanwijst van 6.33 kg/cm' (90 psi). De hogedruk 

klep is nu volledig geopend. Stop het pompen en controleer de.oliedruk

meter (2) in de remvloeistof toevoerleiding (lage druk) en de oliedruk

meter (10) in de remvloeistof terugvoerleiding (hoge druk) . 

De oliedrukmeter (2) moet tijdens deze test een druk van 7.03 - 8.44 
kg/cm ' (100 - 120 psi) en de oliedrukmeter (10) een druk van 98.45-112.52 
kg/cm' (1400- 1600 psl) aanwijzen. 

Als de druk niet aan de voorgeschreven waarden voldoet, wijst dit op: 

- gezwollen of niet goed afsluitende rubber cup van de hydraulische 
zuiger; 

- gezwollen of niet goed afsluitende rubber cups _van de regelzuiger; 

- de kogelklep in de hydraulische zuiger sluit niet goed op zijn zitting; 

- de drukstangafdichting lekt; 

- cylinderwand van hydraulische cylinder gecorrodeerd en/of ge-
groefd. 

(4) Test op luchtlekken bij maximum werking. Met de rembekrachtiger in de 

stand (maximum werking) - zie ad (3) hierboven - moet de afsluitkraan (7) 

worden gesloten. Controleer vervolgens de luchtdrukmeter (4) geduren
de 15 seconden ; het drukverlies mag niet groter zijn dan 0.35 kg/cm' 
(5 psi) . 

Als het drukverlies groter is, wijst dit op : 
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- 1 uchtlekkage ,n omloopleiding, wartels of automatische tweeweg klep; 

- lekken van de afdichting van de luchJzuiger; 

- niet afdichten van de rubber pakkingring tussen luchtcylinder en 

rembekracht igerdeksel ; 

- afdichting memb(aan/regelklephuis lekt ; 

- versleten of gecorrodeerde atmosferische- en hogedruk kleppen-

combinatie en /of zittingen; 

- gescheurde of gegroefde luchtcylinder; 

- gescheurd of vervormd deksel van rembekrachtiger . 

(5) Test op remvloeisto{lehken bij maximum werking. Draai de in de lucht

toevoerleiding opgenomen afsluitkraan (7), evenals de kraan (11) dicht. · 

Beweeg ·de hefboom (15), tot de oliedrukmeter (2) een druk aangeeft van 

24.61 kg /cm' (350 psi) . De oliecîrukmeter (10) (hogedruk) moet dan een 

druk aangeven die evenredig hoger is. 

Stop het pompen, sluit de kraan (1) en controleer de twee oliedruk

meters (2) en (10) gedurende 15 sec. De druk mag in dit tijdsbestek niet 

minder worden. 

Als de druk langzaam zakt, herhaal dan het voorgaande. Als de druk 

gedurende de tweede test afneemt wijst dit op : 

- rubber cup van drukstangafdichting lekt; 

- de daarvoor bestemde rubber cup op de regelzuiger lekt ; 

- de afdichtring van de regelzuigercylinder laat olie door ; 

- cylinderwand van hydraulische cylinder gegroefd of gecorrodeerd; 

- cylinderwand van regelzuigercylinder gegroefd of gecorrodeerd . 

(6) Controle op terugkeer in de ruststand. Terwijl de oliedrukmeters (2) en 

(10) de voorgeschreven druk aangeven voor maximum werking, moet de 

luchtdruk worden opgeheven, terwijl tegelijkertijd de afsluitkraan (11) 

langzaam moet worden geopend. De luchtdrukmeter (4), alsmede de 

ol ,edrukmeters (2) en (10) moeten gelijktijdig en gelijkmatig op " O" 

terugvallen. Als de luchtdrukmeter (4) niet direct op "O" terugvalt, 

wiJst dit op : 
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drukveer van de luchtzuiger te slap of gebroken; 

-:-- te slappe of gebr-oken terugdrukveer van het membraan; 

- de regelzuiger komt niet goed terug; 

- de kogelklep in de hydraulische zuiger opent niet voldoende; 

- defecte overdrukklep (bodemklep) of de drukveer-gebroken; 

- gescheurd membraan en/of defecte zitting voor atmosferische 

drukklep; 

- versleten of gecorrodeerde atmosferische- en hogedruk kléppen

combinatie; 

- gecalibreerde doorlaatopening voor de remvloeistof gedeeltelijk 

verstopt. 

(7) Test op het doorstromen van de remvlo~istof. Tijdens deze test moet de 

luchtafsluitkraan (7) gesloten zijn. Open de afsluitkranen (1) en (11) en 

beweeg langzaam de hefboom (15) van de hoofdremcylinder (13). Con

troleer de remvloeistofstroom uit de terugvoerleiding (9) naar het rem

vloeistofvoorraadtankje (12). Maak de remvloeistof toevoerleiding (14) 

los van de aansluiting, evenals deterugvoerleiding (9)., verbind daarna de 

leiding (14) met de uitlaatopening van de hydraulische cylinder. Beweeg 

daarna nogmaals de hefboom (15) en controleer de remvloeistofstroom, 

welke nu uit de inlaatopening van het rembekrachtigerde.ksel stroomt. 

De beide remvloeistofstromen moeten ongeveer aa;; elkaar gelijk zijn. 

Als het verschil tussen de twee remvloeistofstromen te groot is, wijst 

dit op: 

- geen goede werking van de kogelklep in de hydraulische cylinder ; 

- defecte overdrukklep (bodemklep) in de hydraulische cylinder. 

f. Elndafwerklng. 

Sluit alle kranen van de testopstelling en verwijder de rembekrachtiger van de 

testbank. Tap de remvloeistof af, welke in de rembekrachtiger is achter

gebleven. Dicht alle openingen in de rembekrachtiger af met stoppen en /of 

deugdelijk plakband. 
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Hoofdstuk XXXII. AUTOMATISCHE TWEEWEGKLEP 

81. Beschrijving. 

a. Algemeen (afb. 157). 

Voor het verwijde.ren en aanbrengen van de automatische tweewegklep, 
zie de desbetreffende TH9-348. 

Aan het voertuig bevinden zich in totaal drie automatische tweewegkleppen:. 

één op de luchtcylinder van de rembekrachtiger; 

één ter hoogt!! van de electrische aanhangerrem-samenstelling (remklep); 

één vóór op het voertuig aan de binnenzijde van de linker chassislangs

ligger, ter hoogte van de rode remslangkoppeling. 

b. Constructie en doel van de automatische tweewegklep (afb. 189). 

De tweewegklep bestaat uit een huis waarin een plunjer vrij heen en weer kan 

bewegen. Het huis wordt aan weerszijden afgesloten door speciale rubber 

afdichtringen en twee eindstoppen. In de eindstoppen zijn van schroefdraad 

voorziene inlaatopeningen aangebracht voor het aansluiten van de lucht

leidingen. In het midden van het huis bevindt zich de uitlaatopening; deze 

opening blijft te allen tijde vrij van de beweegbare plunjer. 

Als de reminstallatie dmv de voetrem in werking wordt gesteld, verplaatst de 

luchtdruk zich vanaf het regelklephuis van de rembekrachtiger naar de auto

matische tweewegklep van de rembekrachtiger. De .plunjer wordt naar één 

zijde gedreven en de luchtdruk verplaatst zich naar de luchtcylinder van de 

ren:ibekrachtiger. Ook plant de luchtdruk zich voort naar de automatische 

tweewegklep ter hoogte van de electrische aanhangerrem-samenstelling 

(remklep); de plunjer in deze klep wordt eveneens naar één zijde gedreven 

waardoor de luchtdruk zich kan verplaatsen naar de commandoleidingen 

(gele kranen) voor opÏegger cq aanhangerrem-installati\! , In dit geval worden 

zowel de trekker, als de oplegger cq aanhanger afgeremd. 

Als de reminstallatie dmv de luchtremkraan onder het stuurwiel in werking 

wordt gesteld, verplaatst de luchtdruk zich naar de twecwegklep ter hoogte 

van de electrische aanhangerrem-samenstelling. De plunjer, wordt naar één 

zijde gedreven, waardoor de. luchtdruk zich voortplant naar de commando

leidingen (gele kranen). In dit geval wordt alléén de oplegger cq aanhanger 
afgeremd. 

In de twee hierboven beschreven situaties wordt de electrische aanhanger

rem-samenstelling (remklep) eveneens bekrachtigd door de luchtdruk en 

wordt dus een electrisch beremde aanhanger ook afgeremd. 

Als de reminstallatie dmv een slepend voertuig in werking wordt gesteld, 

verplaatst de luchtdruk van de trekker zich - via de commandoleiding (gele 

kranen) RV op het te slepen voertuig O naar de automatische tweewegklep 

van de rembekrachtiger. De plunjer wordt nu naar de andere zijde gedreven 

"'!'aardoor de druklucht wordt toegelaten in de luchtcylinder van de rem

bekrachtiger. 
Tegelijkertijd wordt, via een zijleiding, druklucht toegelaten naar de auto

matische tweewegklep aan de voorzijde van de linker chassislangsligger. 

De plunjer van deze tweewegklep wordt naar één zijde gedreven, waardoor 

de druklucht zich verplaatst naar de aan het rempedaal bevestigde lucht

cylinder, waardoor deze luchtcylinder wordt bekrachtigd en het rempedaal 

omlaag wordt bewogen. 

Als de blokkeerrem in werking wordt gesteld, verplaatst de druklucht zich 

vanuit de luchtketels - via de inschakelkraan voor de blokkeerrem - riaar de 

hiervoor genoemde tweewegklep. -Als gevolg hiervan wordt de plunjer in deze 

tweeweg klep naar de andere zijde gedreven en de druklucht doorgelaten naar 

de luchJcylinder, welke aan het rempedaal is verbonden. Hierdoor wordt de 

luchtcylinder bekrachtigd en wordt het rempedaal omlaag bewogen, waardoor 

de wielen blokkeren. 

82. Demonteren, reinigen, inspecteren en repareren. 

a. Demonteren (afb. 190). 

Plaats de automatische tweewegklep in een bankschroef met goede span

platen en draai de twee eindstoppen (1) en (6) van het huis (4). Verwijder de 

rubber afdichtringen (2) en (5), alsmede de cyllndrische plunjer (3). 

b. Reinigen. 

Reinig alle metalen delen in een goede schoonmaakoplossing; rubber delen 

moeten met spiritus worden gereinigd. 

c, Inspecteren en repareren. 

Controleer het huis op beschadigingen en scheurtjes. De schroefdraad van 

het huis en de eindstoppen moet in goede staat verkeren. Inspecteer de 

boring van het huis ·en het oppervlak van de plunjer, lichte beschadigingen 

-mogen worden hersteld ; vervang de twee rubber afdichtringen. 

83. Monteren en controleren. 

a. Monteren (afb. ·190). 

Smeer de plunjer en de boring in het huis licht met " Rubber lube" (PX-12) e·n 

plaats de plunjer (3) in het huis (4) . Breng twee nieuwe rubber afdichtringen 

(2) en (5) zodanig aan op de rand van het huis, dat de vlakke zijden naar de 
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kant van de eindstoppen zijn gericht. Plaats de eindstoppen (1) en (6) en 

draai deze goed vast. 

b, Controleren. 

Sluit de uitlaatopening af dmv een stop. Breng een luchtleiding aan op één 

van de twee inlaatopeningen en laat druk toe van ± 7 kg/cm' (± 100 psi) . 

Breng op de andere inlaatzijde zeepsop aan . Herhaal deze controle bij de 

:) 
DEEL 10 

Hoofdstuk XXXII 

tweede inlaatop!)ning . Luchtlekken, die binnen een tijdsduur van 3sec .een 

zeepbel vormen van ± 1" (± 25 mm), zijn ontoelaatbaar. 

Vervang zonodig cie plunjer en/of de rubber afdichtringen. Breng vervolgens 

een luchtleiding aan op de uitlaatopening van de tweewegklep en sluit de 

inlaatopeningen af dmv stoppen. Smeer de gehele tweewegklep in met zeep
sop en laat een luchtdruk toe van ±. 7 kg/cm2 ( ± .100· psi). Cqntroleer de 

eindstoppen op luchtlekken·. Bij deze con~role mag absoluut geen lucht-

lekkage worden geconstateerd. ' 
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Hoofdstuk XXXIII. OVERSTROOMVENTIEL 

84. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van het overstroomventiel, zie de 

desbetreffende TH9-348. 

Het overstroomventiel is in de verbindingsleiding tussen de _ twee lucht

ketels aangebracht. 

Het ventiel dient om eerst één luchtketel snel op een druk van4:20-4.50kg/cm2 

(60-64 psi) te laten komen, zodat de vereiste minimum remdruk vlugger 

wordt bereikt en dus het voertuig eerder bedrijfsklaar is. Zodra in de eerste 

luchtketel een druk bereikt is van 4.20 - 4.50 kg/cm2 (60-64 psi), treedt het 

overstroomventiel in werking, waarna de tweede luchtketel op druk wordt 

gebracht. 

b. Constructie en werking (afb. 191). 

Het overstroomventiel bestaat uit een lichtmetalen huis, een rubber kogelklep, 

een veerbelaste membraanplaat, e1;n rubber membraan, een zware regelveer 

en een deksel met stelschroef. 

Zodra de compressor lucht levert, sluit de rubber kogelklep (4); hierdoor is de 

luchtdoorlaat naar de tweede luchtketel afgesloten . De compressor vult dus 

alleen de eerste luchtketel. De druk, welke op deze wijze in de eerste lucht

ketel wordt opgebouwd, verplaatst zich ook naar de ringvormige ruimte onder 

het membraan (2). Zodra de druk in de eerste luchtketel een waarde heeft 

bereikt van 4.20 - 4.50 kg/cm2 (60 - 64 psi), drukt de samengeperste lucht het 

membraan - tegen de druk van de regelveer in - 9mhoog. De samengeperste 

lucht stroomt nu - via het van zijn zitting gelichte membraan en het lucht

kanaal (3) - naar de tweede luch_tketel. De voor het remmen benodigde druk

lucht kan, via de door een lichte drukveer belaste rubber kogelklep, onge

hinderd van de tweede naar de eerste luchtketel stromen. 

De openingsdruk voor het membraan kan worden afgesteld, door de stel

schroef (1) in- of uit te draaien. Door de stelschroef in te draaien wordt de 

door de regelveer op het membraan uitgeoefende druk groter, waardoor de 

druk in de eerste luchtkètel ook hoger moet zijn alvorens het membraan wordt 

geopend en de druklucht zich kan verplaatsen naar de tweede luchtketel. 

Door de stelschroef uit te draaien, wordt tiet tege11overgestelde bereikt. 

Opmerking: Zodra het overstroomventiel in werking treedt, blijft de witte 

wijzer van de luchtdrukmeter even stil staan, of loopt mogelijk 

iets terug. 
Aangezien dit een normaal verschijnsel is, behoeft hier geen 

aandacht aan te worden besteed. 

85. Revideren (afb. 192). 

a. Demonteren. 

Maak het overstroomventiel uitwendig goed schoon. Dnfäi de stelschroef (14) 

zover terug, tot de regelveer (8) geheel is ontspannen. Verwijder de bo1,1ten 

(12) met de veerringen (11) en neem het deksel (10) van het huis (5). Verwijder 

achtereenvolgens de veerschotel (9), de regelveer (8), de membraanplaat '(7) 

en het rubber membraan (6). · 

Verwijder de borgveer (1), draai de kogelklephouder (2) mbv een grote 

schroevedraaier uit het huis en verwijder de drukveer (3) en de rubber kogel

klep (4). 

b. Inspecteren. 

Reinig de metalen delen in een goede schoonmaakoplossing; blaas daarna 

goed droog met perslucht. 

Controleer het huis op beschadigingen, enz " Inspecteer de schroefdraad 

van het huis; lichte beschadigingen mogen worden hersteld . Conftoleer de 

zittingen voor het membraan en de rubber kogelklep. Het membraan en de 

rubber kogelklep moeten worden vervangen. 

c. Monteren (afb. 192). 

Leg de rubber kogelillep (4) op zijn zitting· in het huis, breng de drukveer (3) 

aan en schroef de kogelklephouder (2) in het huis. Breng de borgveer (1 )aan 

tegen de kogelklephouder; let o;:,, dat de borg veer goed aanligt in de boring. 

Plaats het rubber membraan (6) in de ligplaats van het huis; het gladde 

oppervlak van het membraan moet n;iar boven zijn gericht. 

. Breng de metalen membraanplaat (7) aan op het membraan; de nok van de 

plaat moet naar boven zijn gericht. Plaats de regelveer (8) om de nok van de 

membraanplaat en breng de veerschotel (9) aan op de regelveer. Plaats het 

deksel (10) op het huis (5) en breng de bouten (12) aan met de veerringen (11); 

draai de bouten kruiselings vast . Draai de stelschroef (14), met daarop een 

veerring en de borgmoer (13), in het deksel; draai de stelschroef zover in, 

dat de regelveer iets wordt ingedrukt. 

d. Afstellen. 

Monteer het overstroomventiel in de verbindingsleiding tussen de twee 

luchtketels. De luchtleiding vanaf de eerste luchtketel (dus vanaf de lucht

ketel, welke met de compressor is verbonden) moet aan de met een "V" 
gemerkte zijde van het ventiel worden verbonden . De samengeperste lucht 

moet in de richting van "V" naar "H" het ventiel passeren . Monteer ver
volgens een nauwkeurig aanwijzende luchtdrukmeter op de eerste luchtketel. 

Zodra in de ·eerste luchtketel een druk is bereikt van 4.20 - 4.50 kg/cm2 (60 - 64 

...il 
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psi) , moet het ventiel de sameng eperste lucht doorlaten. De afstelling van 

het ventiel geschiedt alsvolgt: 

draai de aftapstop van de luchtketel , welke niet met de compressor is 

verbonden, los en laat de druk in de eerste luchtketel langzaam oplopen, 

bv via een luchtregelkraan ; 

zodra de luchtdrukmeter de voorgeschreven druk aanwijst van 4.20 - 4.50 

kg /cm' (60 - 64 psi), moet uit de geopende aftapstop van de tweede 

luchtketel lucht ontsnappen; 

blijkt het ventiel niet te openen op de voorgeschreven druk, dan moet 

dit worden gecorrigeerd dmv de stelschroef ; vergeet niet daarna de borg

moer vast te draaien. 

Door de stelschroef in te draaien wordt de overstroomdruk verhoogd ; 

door de stelschroef uit te draaien wordt de overstroomdruk verlaagd. 

e. Storingen. 

DEEL 10 

Hoofdstuk XXXIII 

Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende storingen aan het 

overstroomventiel en de herstelling daarvan. 

Storing Oorzaak Herstelling 

De samengeperste lucht Stelschroef niet ver Stelschroef goed 

stroomt in de tweede lucht- genoeg ingedraaid. instellen. 

ketel; voordat de druk van Rubber kogelklep sluit Kogelklep reinigen; zo-

4.20-4.50kg/cm2 (60-64 psi) niet af of is vuil. nodig vervangen. 

is bereikt. 

Het overstroomventiel laat Stelschroef te ver inge- Stelschroef goed instel-

geen lucht door naar de draaid. len. 

tweede luchtketel. 

Eerste luchtketel komt niet Overstroomventiel ver- Overstroomventiel goed 

snel genoeg op de voor

geschreven minimum 

remdruk. 

keerd in de verbindings- monteren. 

leiding gemonteerd. 
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HOOFDSTUK XXXIV. LUCHTREMKRAAN VOOR OPLEGGER cq AANHANGER 

86. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de luchtremkraan, zie de des

betreffende TH9-348. 

De luchtremkraan stelt de bestuurder in staat de oplegger of aanhanger

reminstallatie, onafhankelijk van de trekker-reminstallatie, in werking te 

stellen. Ook kan de electrische-reminstallatie van een met electrische remmen 

uitgèruste aangehaakte last dmv deze luchtremkraan in werking worden 

gesteld. De luchtremkraan mag onder geen voorwaarde worden gebruikt 

om de remmen aan te zetten voor het parkeren van de oplegger cq aanhanger. 

Tijdens het parkeren moet de handrem worden aangezet, of gebruik worden 

gemaakt van wielblokken, aangezien de mogelijkheid bestaat dat tgv lekkage 

in het luchtremsysteem een drukvermindering ontstaat en de remmen worden 

gelost. De hierna beschreven kraan is van het oude type; voor het nieuwe 

type zie afbn. 193a en 194a. 

b. Constructie en werking (afb. _193). 

(1) Constructie. De-luchtremkraan bestaat uit een gegoten lichtmetalen huis 

met deksel. De bedieningshefboom (3) is dmv een verbindingsstuk (4) 

op de stelbout met vierkant (7) aangebracht, terwijl het vierkant van deze 
stelbout in de knevel (6) past. 

In het deksel (5) zijn tweè oplopende glijbanen gegoten waar de J(nevel 

• door het veerpakket (10) en de drukveer (9) - tegenaan wordt gedrukt, 

terwijl de diepte van de knevel instelbaar is dmv de stelbout met vierkant. 

In het huis bevinden zich een metalen drukstuk (16), een metalen 

plaat (19) een rubber zuiger (8) , een drukveer (9), een rubber inlaat

klep (11 ) met veerschotel (12) en een drukvèer (15). 

In het huis zijn drie aansluitopeningen aangebracht voor de lucht

leidingen. De luchtleiding vanaf de luchtketels is verbonden aan de met 

een "V" gemerkte aansluiting van de luchtremkraan. De leiding naar de 

commandoleidingen (gele kranen) en de electrische aanhangerrem

samenstelling (remklep) is verbonden aan de met een "A" gemerkte 

aansluiting van de luchtremkraan. De derde opening dient om de uitlaat

luchtleiding op aan te sluiten . 

(2) Werking. 

Remmen aanzetten. Door de bedieningshefboom (3) in de richting van 

"rer,;;nen aanzetten" te verplaatsen, wordt de knevel (6), via de schuine 

glijvlakken in het deksel, naar beneden bewogen. Dmv de afstandsbus 

(20) wordt de druk overgebracht op het veerpakket (10) en dus ook op het 

drukstuk (16). Aangezien de rand van genoemd drukstuk op de metalen 

plaat (19) rust, verplaatst deze plaat zich evenals de rubber zuiger naar 

/ 

beneden, tegen de druk van de veer (9) in. Dientengevolge wordt de 

rubber inlaatklep (11) van zijn zitting gelicht door het metalen drukstuk 

(16), waardoor de samengeperste lucht uit de luchtketels in de ruimte 

onder de zuiger (8) kan stromen. Aangezien .de commandoleidingen 

(gEle kranen) via.de aansluiting" A" met deze ruimte in verbinding staan, 

wordt de oplegger _.cq aanhanger-reminstallatie in werking gesteld. 

Daar de luchttoevoerleiding voor de electrische aanhangerrem-samen

stelling (remklep) ook met deze ruimte in verbinding staat, wordt een met 

electrische remmen uitgeruste àanhanger dus eveneens afgeremd. 

Evenwichtstoestand. Zodra. de druk van de samengeperste lucht in de 

ruimte onder de zuiger (8) iets hoger wordt dan de door het veerpakket 

(10) op deze zuiger uitgeoefende mechanische druk, wordt de zuiger 

- en dus ook het metalèr, drukstuk (16) - omhoog gedrukt, tot de inlaat

klep (11) door de veer (15) op zijn zitting is gebracht. Hierdoor wordt 

voorkomen dat de druk in deze ruimte en dus ook naar de commando

leidingen verder oploopt, omdat de opening van het drukstuk (16) 

afsluit op de inlaatklep (11). In het hierboven bedoelde geval heerst 

boven de zuiger (8) de druk van het veerpakket (10), terwijl onder de 

zuiger de luchtdruk en de druk van de veer (9) gezamenlijk een druk 

op de zuiger uitoefenen. Aangezien de druk boven de zuiger gelijk is 

aan de totale druk tegen de onderzijde van de zuiger, wordt deze niet 

verplaatst. Hierdoor is een evenwichtstoestand ontstaan, terwijl toch 

een bepaalde druk in het luchtremsysteem van de oplegger cq aan

hanger aanwezig is. 

Remmen lossen . Zodra de bedieningshefboom in de richting "remmen 

lossen" wordt verplaatst, vermindert de mechanische druk op het veer

pakket (10) - en dus ook op de zuiger (8). De door de luchtdruk en de veer 

(9) uitgeoefende druk tegen de onderzijde van de zuiger (8) krijgt hier

door de overhand, waardoor de zuiger naar boven wordt verplaatst. 

Als gevolg daarvan zal het in de zuiger aangebrachte drukstuk (16) van 

de inla<1_tklep (11) worden gelicht, waardoor de samengeperste lucht 

gelegenheid krijgt, via_ de opening in het drukstuk, naar de ruimte boven 

.de zuiger te ontwijken. Aangezien op deze ruimte de uitlaat-luçhtleiding 

is aangesloten wordt de druk uit het oplegger- cq aanhanger-remsys

teem ongehinderd naar buiten afgevoerd. 

87. Demonteren, reinigen en inspecteren. 

a. Demonteren (afb. 194). 

Maak de luchtremkraan uitwendig goed schoon. Plaats de bedieningshef

boom in de stand "remmen los " en houd de hefboom in deze stand. Draai de 

boutjes (23) beurtelings los. houd het deksel goed vast en verwijder de boutjes 

.All 
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evenals de veerring en (24) . Neem he_! deksel (18) van het huis (1). Breng 

merktekens aan op de glijvlakken, zodat de ligplaats van de knevel kenbaar is, 

dit vergemakkelijkt het afstellen. 

Verwijder de knevel (20) en de afstandsbus (17) . 

Verwijder de rubber stofdop (29) en de moer (28). Draai de bedieningshef

boom (30) uit het verbindingsstuk (25) en neem het verbindingsstuk alsmede 

de fiber ring (27) af. Druk de stelbout met vierkant (19) uit het deksel en ver

wijder achtereenvolgens een drukring (21), de verende ring (22) en de tweed e 

drukring (21 ) . 

Neem het complete veerpakket (6) uit het drukstuk van de zuiger; demonteer 

zo nodig het veerpakket. Neem daartoe eers t de vrije lengte van het veerpakket 

op; meet over de klemplaten . 

Draai vervolgens het moertje (11) af en verwijder een klemplaat (9), de 

gebolde plaatjes (8), het busje (7) en de tweede klemplaat (9) . 

Draai de stop (15) uit het huis en verwijder de afdichtring (16) . Neem de druk

veer (14), alsmede de klepschotel (13) . en de inlaatklep (12) uit het huis. 

Neem tenslotte de zuigercombinatie uit het huis; demontear zonodig de 

zuiger door het drukstuk (5) voorzichtig uit de plaat (4) en de van een metalen 

kern voorziene rubber zuiger (2) te persen. 

b. Reinigen. 

Reinig de metalen delen in een goede schoonmaakoplossing, blaas daarna 

goed droog met perslucht. Rubber delen moeten met spiritus worden ge

reinigd. 

c. Inspecteren . 

Controleer het huis en het deksel op scheuren en beschadiging. Inspecteer 

de cylinderwand van het huis op scheurtjes en krassen; lichte beschadiging

en mogen worden bijgewerkt met polijstlinnen. Controleer de klepzitting en 

de pasrand van het huis, alsmede de schroefdraad voor de aansluitnippels, 

enz" 
De aansluitvlakken van het huis en het deksel moeten in goede staat verkeren . 

. Inspecteer de schuine glijvlakken en het deksel; vervang zo nodig het deksel. 

Controleer de stelbout met vierkant al~mede de knevel; deze moeten in goede 

conditie zijn. 

Inspecteer de rubber zuiger op beschadiging en/of overmatige slijtage; 

vervang zonodig de zuiger. Controleer de inlaatklep op beschadiging of 

vervorming; controleer tevens de zitting voor deze klep, welke wordt gevormd 

door de onderkant van het metalen drukstuk. 

Inspecteer de drukveer op verbogen of beschadigde windingen . De vriJe 

lengte van de drukveren is resp.: 

veer voor zuiger ± 36.40 mm( ± 1.440"); 

veer voor rubber klep ± 48.70 mm( ± 1.932"); 

veerpakket (gemeten over de klemplaten) ± 28.70 mm(± 1.132"). 

88. Monteren, controleren en afstellen (afb. 194). 

a. Monteren. 

Smeer het inwendige van het huis en het deksel, alsmede die delen welke in 

het huis en het deksel moeten worden aangebracht, licht in met speciaal vet 

"Rubber lube" (PX-12); dit vet voorkomt corrosie en tast rubber niet aan. 

Plaats de inlaatklep (12) in de metalen klepschotel (13) en breng het geheel in 

het huis . Plaats de veer (14) tegen de kleps_chotel , leg de afdichtring (16) in de 

rand van het huis en draai de stop (15) in het huis. Controleer of de zojuist 

aangebrachte klep goed aanligt op zijn zitting. 

Plaats een drukring (21) op de stelbout met vierkant (19), daarna de verende 

ring (22) en_ de tweede drukring (21). Breng het geheel vanaf de onderzijde in 

het deksel (18). Leg vervolgens de fiber ring (27) op de bovenzijde van het 

deksel, plaats het verbindingsstuk (25) op de stelbout (19) en draai de moer 

(28) enige slagen op de stelbout._ 

Breng de bepieningshefboom (30) aan in het verbindingsstuk (nog !'liet 

vastdraaien) en zet de hefboom in de stand "remmen los". Plaats de knevel 

(20) zodanig op het vie'lkant van de stelbout, dat - met de hefboom in de 

stand "remmen los" - de knevel volgens de aangebrachte merktekens aanligt 

op de 9lijvlakken in het deksel. Houd het geheel in deze stand en draai de 

bedieningshefboom goed vast in het verbindingsstuk. 

Controleer oi de knevel voldoende slag maakt om de luchtremkraan goed te 

laten functioneren. 

Breng de metalen plaat (4) aan op het drukstuk (5) en druk de rubber zuiger 

(2) zover op het drukstuk, dat de metalen plaat goed opgesloten ligt. 

Stel zonodig het veerpakket samen; let op, dat het oorspronkelijke aantal 

plaatjes weer wordt aangebracht. 

Plaats het busje (7) op het boutje (10), s.chuif één klemplaat (9) op het busje 

en breng telkens twee plaatjes (8) met de bolle kanten naar buiten gericht op 

het busje (7) aan. Nadat het vereiste aantal plaatjes is aangebracht, moet 

de tweede klemplaat (9) op het busje worden_ geplaatst. 

Draai vervolgens het moertje (11) zover op het boutje, tot de totale lengte van 

het veerpakket (gemeten over de klemplaten) ± 28.70 mm(± 1.132") bedraagt. 

Let op, dat de klemplaten van het veerpakket 90° tov elkaar zijn gedraaid, 

borg daarna het moertje dmv een centerpunt. 

Breng het aldus gevormde geheel in het drukstuk van de zuigercombinatie en 

plaats de afstandsbus (17) op het zojuist aangebrachte veerpakket. Druk de 

zuigercombinatie voorzichtig in de boring van het huis en plaats het deksel 

in de juiste stand op het huis; let op, dat het vierJ\ant van de stelbout goed in 

de afstandsbus wordt geplaatst. Draai de boutjes (23) in en zet deze kruise

lings goed vast. 

Draai de moer (28) zover aan, dat de hefboom soepel beweegbaar is en toch 

in iedere gewenste stand blijft staan. 
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b. Controleren en afstellen. 

De luchtremkraan moet aan de volgende algemene eisen voldoen: 

REMSYSTEEM 

bij "vol remmen" moet de geleverde druk tenminste 6 kg/cm' (85.32 psi) 

bedragen; 

de geleverde druk moet overeenkomen met de stand van de hefboom; 

zowel in de stand "vol remmen" als in de stand '_'remmen los" mag een 

lë?kkage in één seconde een zeepbel veroo,rzaken van ten hoogste 25.40 

mm (1") diameter (controleren met een zeepsopoplossing); in een 

dergelijk geval is een vervormde, beschadigde of vuile rubber (inlaat) 

klep meestal de oorzaak van de lekkage. 

Maak de klep grondig schoon of vervang zonodig. 

Controleer de druk, welke ·via de luchtremkraan aan het oplegger- cq 

aanhanger-remsysteem wordt geleverd; geschiedt het testen op het 

voertuig, dan moet de testmanometer worden aangesloten op het einde 

van de commandoleiding (gele kraan) van de trekller. In de werkplaats 
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kan gebruik worden gemaakt van de daar aanwezige compressor. 

De testmanometer moet in dit geval worden aangesloten op de met "A" 

gemerkte aansluiting van het huis, terwijl de toevoerleiding vanaf de 

compressor op de met "V" gemerkte aansluiting van het huis moet 

worden aangesloten. Blijkt tijdens de test, dat de luchtremkraan bij 

"vol remmen" niet de minimum druk van 6 kg/cm' (85.32 psi) doorlaat, 

dan moet dit worden gecorrigeerd. 

Plaats daartoe éle bedieningshefboom (30) in de stand "remmen los" 

draai de moer (28) een paar slagen terug en draai de bedieningshefboom 

eveneens een paar slagen terug. Draai vervolgens de stelbout iets naar 

rechts (de afstelling moet nauwkeurig geschieden) . Controleer of de 

bedieningshefboom in de stand " remmen los" is blijven staan en draai 

de hefboom daarna goed vast in het verbindingsstuk. Draai de moer op 

de stelbout zover vast, dat de hefbqom in iedere gewenste stand blijft 

staan. 

Controleer nogmaals of de luchtremkraan de vereiste druk doorlaat. 

Plaats tenslotte de rubber dop (29) op de moer (28) . 
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Hoofdstuk XXXV. LUCHTCYLINDER 

89. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de complete luchtcylinder, zie de 

desbetreffende TH9-348. 

De luchtcylinder is links voor (boven de stuurstang), tegen de buitenzijde van 

de linker chassislangsllgger gemonteerd. 

De drukstang van de luchtcylinder is via een verbindingsstàng aan het rem

pedaal verbonden ; zodra de cylinder wordt bekrachtigd, wordt het rempedaal 

omlaag bewogen en de reminstallatie in werking gesteld . 

Het bekrachtigen van de luchtcylinder kan op twee manieren gesch ieden : 

als het voertuig moet worden gesleept en de reminstallatie van het te 

slepen voertuig door het trekkende voertuig in werking wordt gesteld; 

als de blokkeerrem wordt gebruikt, zie ook afb. 157. 

b. Constructie en werking (afb. 195). 

De van staalplaat vervaardigde luchtcylinder bestaat uit twee delen. welke 

door bouten, moeren en veerringen met elkaar zijn verbonden. In de cylinder 

bevindt zich een uit twee delen bestaande zuiger, waartussen een geleidebus 

en een rubber keerring is geklemd. Een drukveer dient om de zuiger in de 

ruststand terug te brengen . De cylinderwand, waarop de rubber keerring 

moet afdichten, is zuiver glad gepolijst. Als de luchtcyl inder in werking 

wordt gesteld, wordt de samengeperste lucht achte: de zuiger in de cylinder 

toegelaten, waardoor de zuiger, met de daarln aanliggende drukstang, word t 

verplaatst. Aangez ien deze drukstang - via een verbindingsstang - met het 

rempedaal is verbonden, wordt het rempedaal omlaag bewogen en de 

reminstallatie van het voertuig in werking gesteld. 

Zodra de bekrachtiging van .de luchtc,!inder wordt beëindigd , wordt de zuiger 

door de veer in zijn ruststand teruggebracht. De drukstang volgt - onder 

invloed van de rempedaalveer - deze beweging onmiddell ijk. 

Bij het indrukken van het rempedaal bij normaal remmen , blijft de zuiger in de 

luchtcylinder op zijn plaats en verplaatst alléén de drukstang. 

Een op de drukstang aangebrachte rubber ring dient als geleider voor de 

drukstang in de geleidebus bij normaal gebruik van de voetrè;;; . 01o; :e voor

komen dat de teruggaande beweging van de drukstang (onder invloed van de 

rubber geleidering in de geleidebus) te traag geschiedt, is in de geleidebus 

een compensatiegaatje aangebracht. Tevens zijn op de bevestigingsflens 

van de cylinder twee van metaalgaas voorziene luchtfiltertjes gemonteerd, 

waardoor lucht naar het inwendige van de cylinder kan stromen, of uit de 

cylinder kan worden afgevoerd. 

Bij geloste remmen (ruststand van de zuiger in de luchtcylinder) moet de 

afstand tussen de drukstang en de zuigerbodem .oso·· (2 mm) bedrag en. 

c. Gegevens. 

Fabrikaat 
Type . 

Werking 

Drukveer, vrije lengte 

Afstand drukstangeinde fot zuigerbode·m 

90. Revideren. 

a. Demonteren (afb. 196). 

Westinghouse 

2184-08 

luchtdruk 

6.500" (165 mm) 

.080" (2 mm) 

Verwijder de twee stalen klembanden (17) van de rubber stofhoes (19) . 

Maak de stofhoes vrij van het luchtcylinderdeksel en neem vervolgens de 

drukstang (20) uit de geleidebus (3). Verwijder de stofhoes van de drukstang ; 

zonodig de kerf.stift (21) uit de drukstang nemen en het zeskant (22) van de 

drukstang schroeven. Verwijder de rubber geleidering (18) uit de groef van de 

drukstang. 

Verwijder de vijf moeren (16) , de veerringen (15) en de bouten (10) uit de 

aansluitflenzen en neem de twee luchtfilterkapjes (9) met el ementen (8) af . 

Neem de twee cylindergedeelten van elkaar en verwijder de drukveer (12), 

alsmede de pakking (13). 

.Neem vervolgens de complete geleidebus (3) met de zuiger uit de cylinder (6) . 

Verwijder de zuigerkop (1) van de zuigerbodem (5) mbv het speciale gereed

schap (0231854) . Neem achtereenvolgens de rubber keerring (2) , de geleide

bus (3) en de rubber ring met metalen binn enring (4) uit de zu igerbodem . 

b. Reinigen, inspecteren en repareren. 

Reinig alle metalen delen in een goede schoonmaakoplossing en blaas de 

delen goed droog met perslucht. Rubber delen moeten worden vervangen. 

Controleer de drukve-u; de vrije lengte moet 6.500'" (165 mm) bedragen . 

Inspecteer de cylinder op breuk, beschadiging en /of deuken, controleer de 

schroefdraadverbindingen . Controleer de drukstang op verbuiging ; indien 

richten niet meer mogelijk is, moet de drukstang worden vervangen . 

c. Monteren (afb. 196). 

Draai het zeskant (22) op de drukstang (20) en breng de kerf st ift (21) aan. 

Plaats de rubber ring met metalen binnenring (4) in de zu igerbodem (5) en 

plaats hierop de geleidebus (3) . Sch ui f de rubber keerring (2) over de geleide

bus, met de opstaande rand naar de zuigerbodem gericht. Schu if daarna de 

zuigerkop (1) over de geleidebus en draai het geheel vast mbv het speciale 

gereedschap (0231854) . Smeer de cylinderwand, alsmede de rubber keerring 

in met "Rubber lube" (PX-12) en breng het geheel in de cylinder (6) . 
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Schuif de bevestiging sflen s (7) in de juiste stand over de cylinder en plaats 

de drukveer (12) tegen de zuigerkop in de cylinder. Breng een nieuwe papier

pakking (13) aan op dE< be,est igingsflens en plaats het cylinderdeksel (14) 

op de veer (12) . Druk het geheel omlaag, breng de luchtfilterkapjes (9) met 

elementen (8) op de juiste plaats aan en zet de cylinderdelen vast met de 

bouten (10), de veerringen (15) en de moeren (1ti) . Plaats de rubber stofhoes 
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(19) op de drukstang (20) en breng een klemband (17) aan. Druk vervolgens de 

rubber geleidering (18) in de daarvoor bestemde groef van de drukstang. 

Breng de drukstang in de cylinder, monteer de stofhoes op het cylinderdeksel 

en breng de tweede klemband (17) aan. 

Schuif tenslotte de klembeugel (11) op de cylinder. 
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Hoofdstuk XXXVI. WIELREMMEN 

91. Beschrijving. 

a. Algemeen (afb. 197). 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de voor- en achterwielremcylinders, 

remschoenen en remtrommels, zie de desbetreffende TH9-348. 

De remschoenen worden tijdens het remmen door één wielremcylinder 

(per wiel) tegen de remtrommel gedrukt. Elke remankerplaat is aan de onder

zijde voorzien van twee remschoenankerbouten met excentriek; de rem

schoenankerbouten met excentriek zijn als één geheel uitgevoerd. De anker

bouten vormen het vaste punt, tevens scharnierpunt, voor de remschoenen. 

Aan de bovenzijde zijn twee excentriekbouten (stelnokken) in de remanker

plaat aangebracht. Als de remmen zijn gelost, rusten de in de remschoenen 

gemonteerde bevestigingspennen voor de remschoentrekveer tegen de 

excentriekbouten. 

Het instellen van de remschoenen in de remtrommels geschiedt. door het 

verdraaien van de remschoenankerbouten en de excentriekbouten; het 

nastellen van de remschoenen vindt plaats door alléén de excentriekbouten 

te verdraaien. 

De remtrommels, welke vóór en achter gelijk zijn, zijn voorzien van ins!)ectie

openingen, waardoor het mogelijk is de speling tussen de remvoeringen 

en de remtrommels te controleren . 

Gezien de constructie van de remmen is één van de remschoenen steeds 

zelfbekrachtigend, terwijl de andere remschoen slepend (zelflossend) is. 

De remankerplaten, de remschoenen, alsmede de remankerbouten met 

excentriek zijn ond erling verwisselbaar. De voor- en achterwietremc~linders 

zijn, gezien het verschil in diameter, niet onderling verwisselbaar. 

Voor het instellen, evenals het nastellen van de speling tussc:, remvoering en 

remtrommel, zie de desbetreffende TH9-348. 

b. Gegevens. 

Remtrommel: 

fabrikaat 

diam nieuw 

max uit te draaien materiaaldikte 

diam max 

max onrondheid remoppervlak 

Remvoering : 

fabrikaat 

lengte x breedte x dikte 

: Timken 

: 16.500 ± .005" (418.10 ± 0.127 mm) 

: .0625" (1 .59 mm) 

: 16.625 ± .005" (421 .28 ± 0.127 mm) 

: .006" (0.152 mm) 

: World Bestos Corp (Raybestos) 

: 15 X 5.50 X .375" 

(380 x 140 x 9.52 mm) 

totale remoppervlakte : 6384 cm' 

speling tussen remvoering en rem-

trommel bij remschoenankerbouten : .010" (0.25 mm) 

bij excentriekbouten (stelnokken) · : .020" (0.50 mm) 

Voorwielremcylinder: 

fabrikaat 

uitvoering 

aantal per wiel 

diam 

speling tussen zuiger-en cylinderwand : 

: Wagner 

: hydraulisch 

: 1 

: 1.750" (44.12 mm) 

nieuw : .0035" (0.09 mm) 

max 

vrije lengte drukveer 

Achlerwie lremcylinder : 

fabrikaat 

uitvoering 

aantal per wiel 

diam 

speling tussen zuiger en cylinderwand : 

: .0075" (0.19 mm) 

: 3.125" (79.38 mm) 

: Wagner 

: hydraulisch 

: 1 

: 2'' (50.80 mm) 

nieuw : .0035" (0.09 mm) 

max 

vrije lengte drukveer 

92. Demonteren. 

a. Naven en remtrommels. 

: .0075" (0.19 mm) 

: 3.125" (79.38 mm) 

Voor het verwijderen van de remtrommels, naven en wielremcylinders, zie 

de desbetreffende TH9-348. 

b. Remankerplaat en remschoen en (afb. 198). 

Verwijder de remschoentrekveer (11) van de bevestigingspennen (9) . Neem 

met een tang de C-vorm ige borgringen (8) van de geleidepennen, verwijder 

de sluitringen (6), de C-vormige borgringen (12) en neem de borgplaat (13) 

van de ankerbouten . Licht de re mschoenen (7) uit de drukgaflels (4) en neem 

de remschoenen van de ankerbouten. Breng een klem aan op de wielrem

cylinder. Zonodig moeten de geperforeerde lagerbussen (15) uit de rem

schoenen worden geperst. Verwijder zonodig de bevestigingspennen uit de 

remschoenen. 

Verwijder de moeren (17) van de remschoenankerbouten (14), neem de veer

ringen (16) af en tik vervolgens de remschoenankerbouten uit de remanker

plaat. 
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Maak de renwloeistofl eiding los van de aansluiting op de wielremcylinder. 

Verw iJ der de moeren van de tapeind en waarmede de remankerplaat aan het 

fuséehuis van de voorbrug is gemonteerd . Verwijdt:r de stofplaat en de 

remankerplaat. 

Opmerking : De remankerplaten van de achterbruggen zijn met kl inknagels 

op de nenzen van de achterbrughuizen bevestigd . Voor het 

verwisselen van een remankerplaat van de achterbruggen 

moeten de kl inknagels worden verwijderd . 

c. Wielremcylinder (afb . 199). 

Zonod ig moet de wielremcylin der van de remankerplaat word en verwijderd · 

Neem de drukgaffel (4) (afb. 198) uit de wielremcylinder. Verwijder achter

eenvolgens de rubb er stofkappen (1) , de metalen zuigers (2), de rubber 

zuigercu ps (3) en de drukveer (6) . Draai de ontluchtnippel (5) uit het huis (4). 

93. Inspecteren en repareren. 

a. Remtrommel. 

Reinig de remtrommel uit- en inwendig zorgvuldig van vuil, enz .. 

Inspecteer de remtrommel op kromtrekken, gietgallen, scheuren of gegroefde 

remoppervlakken. Controleer op een draaibank cq speciale remtrommel

draaibank, of het remoppervlak rond is. De onrondheid mag maximaal 

.006" (0.152 mm) bedragen ; bij een te grote afwijking moet de remtrommel 

worden uitg edraaid. De uit te draaien materiaaldikte mag ten hoogste .0625" 

(1.59 mm) bedragen; na het uitdraaien mag de diam van de remtrommel max 

. 125" (3.18 mm) groter zijn dan de oorspronkelijke nieuwmaat. 

b. Remschoen met remvoering. 

Reinig de remschoen grondig en vervang als het drukeinde is beschadigd, 

de schoen verbogen, ernstig door roest is aangetast, of de gaten voor de 

remschoenankerbouten zijn uitgeslagen . 

Controleer de passing van het excentrische gedeelte van de ankerbout in de 

lagerbus van de remschoen ; zonodig de lagerbus en/of ankerbout vervangen . 

Vervang de remvoeringen als deze vet, beschadigd, te ver of ongelijkmatig 

zijn gesleten of de klinknagels loszitten. Gebruik uitsluitend door de fabriek 

geleverde remvoeringen; deze zijn gebogen, geboord en pasgemaakt. 

Verwijder de oude remvoering door de klinknagels uit te driJven met een 

doorslag of persdoorn. Maak de ligplaats voor de remvoering grondig schoon 

en plaats een nieuwe remvoering . Gebruik bij voorkeur een speciale rem

voeringklinkmachine om de nagels te klinken. Werk daarbij van het midden 

uit naar de einden toe, waarbij de remvoering mbv een klemband stevig tegen 

de remschoen moet word en gedrukt. 

Slijp de remvoeringen concentrisch op een daarvoor geschikte slijpbank 

(de remschoen opspannen op een daarvoor geschikte mal) . 

Ook als de remvoeringen noç bruikbaar zijn, moeten deze - alvorens de 

rems choenen weer te monteren - worden geslepen. 

Het slijpen van de remvoeringen kan eveneens geschieden mbv een hand

slijpmachine die om de astap draait. 

c. Wielremcylinder en remleidingen. 

Reinig de delen van de wielremcylinder grondig in een daarvoor geschikte 

sr:hoonmaakoplossing, blaas de delen goed droog met perslucht en maak de 

remvloeistofkanalen grondig schoon . 

Inspecteer het huis op scheuren, afgebroken randen, enz .. Controleer de 

boring op groeven, overmatige slijtage en corrosie. Controleer de speling 

tussen de metalen zuigers en de cylinderwand; de minimum speling is .0035" 

(0.09 mm), de maximum speling mag niet groter zijn dan .0075" (0.19 mm). 

Vervang de metalen zuigers en zonodig ook de cylinder als de speling de 

gestelde waarde te boven gaat. 

Vervang de rubber zuigercups en de rubber stofkappen. Controleer de druk

veer; de vrije lengte moet 3.125" (79.38 mm) zijn. Controleer de ontluchtnippel; 

de schroefdraad en het conische afdichtvlak moeten in goede staat verkeren. 

Inspecteer de drukgaffels op beschadiging, enz.; vervang zonodig. 

Inspecteer de metalen en flexibele remvloeistofleidingen op beschadiging 

en/of breuk. Bij de minste twijfel moeten deze delen worden vervangen . 

d. Remankerplaat. 

Controleer de boutgaten voor de bevestiging van de remankerplaat op 

het fuséehuis . Controleer tevens de boutgaten voor bevestiging van 

de wielremcylinder en de remschoenankerbouten. Controleer of de 

geleidepennen voor de remschoenen goed vastzitten. Inspecteer de anker

plaat op verbuigen en beschadiging . Controleer de bevestiging van de 

bovenste excentriekbouten (stelnokken) op de ankerplaat, de nokken mogen 

niet ingeslagen of beschadigd zijn; vervang zonodig de desbetreffende delen. 

94. Monteren. 

a. Wielremcylinder (afb. 199). 

Dompel de rubber delen in schone remvloeistof en bestrijk de metalen delen, 

welke in de cylinder ~oeten worden ingebracht, met een speciale vetsoort 

"Rubber lube" (PX-12) welke geen rubber aantast en corrosie van de metalen 

delen voorkomt. 

Plaats één van de metalen zuigers (2) in het huis (4) en breng één rubber 

zuigercup (3) in de juiste stand tegen de metalen zuiger. Breng de drukveer 

(6.) aan tegen de rubber zuigercup en plaats de tweede rubber zuigercup (3) 

in de juiste stand tegen de drukveer. Plaats vervolgens de tweede metalen 

zuiger (2) tegen de rubber zuigercup en breng de rubber stofkappen aan op 

de randen van het huis. 

Draai de ontluchtnippel (5) in het huis. Plaats de drukgaffels (4) (afb. 198) en 
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breng een ijzerdraad aan om de beide druk gaffels. Dicht alle openingen van 

de remcylinder af met deugdelijk plakband. 

b. Remankerplaat en remschoenen (afb. 198). 

Plaats de remankerplaat op de tapeinden tegen het fuséehuis van de voor- . 

brug en breng de stofplaat aan tegen de ankerplaat. Breng de veerringen en 

de moeren op de tapeinden en draai de moeren kruiselings goed vast. 

Opmerking: De remankerplaten voor de achterbruggen zijn met klinknagels 

op de flenzen van de ashuizen bevestigd. In verband hiermede 

moet het aanbrengen van de ankerplaten op de achterbruggen 

door terzake kundig personeel worden uitgevoerd. Gebruik 

uitsluitend door de bevoorrading _verstrekte klinknagels (af

meting• /16 x 15 
/ 8"). 

Monteer de wielremcylinder (3) tezamen met de beschermkap (2) op de 

remankerplaat (1). Plaats de verende clip (5) en daarna één grote sluitring (6) 

op de geleidepennen voor de remschoenen. 

Plaats de remschoenankerbouten in de !lnkerplaat, breng de veerringen (16) 

aan en draai de moeren (17) op de ankerbouten; draai de moeren echter nog 

niet vast. Draai de ankerbouten zodanig, dat de ingeslagen merktekens zo 

dicht mogelijk bij elkaar staan. 
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Pers zonçidig nieuwe geperforeerde lagerbussen (15) in de remschoenen (7). 

Breng de bevestigingspennen (9) met nieuwe splitpennen (10) aan in de 

daarvoor bestemde gaten in de remschoenen. 

Plaats de remschoenen op de remschoenankerbouten en op de geleide

pennen en breng de drukeinden van de remschoenen in de drukgaffels van de 

wielremcylinder. Breng de twee overige sluitringen (6) aan op de geleide

pennen en plaats nieuwe C-vormige borgringen (8) in de groeven van de 

geleidepennen. Plaats de borgplaat (13) op de uiteinden van de remschoen

ankerbouten en breng nieuwe C-vormige borgringen (12) aan in de groeven 

van de ankerbouten. 

Breng de remschoentrekveer (11) aan op de bevestigingspennen (9) . Draai 

tenslotte de bovenste excentriekbouten (stelnokken) zodanig , dat de rem

scnoenen zover mogelijk naar binnen worden gebracht . 

c. Naven en remtrommels. 

Breng de naven en remtrommels aan en stel de wiellagers af, zie hiervoor 

de desbetreffende TH9-348. 

d. Remmen afstellen. 

Zie hiervoor de desbetreffende TH9-348. 
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Hoofdstuk XXXVII. HANDREM 

95. Beschrijving. 

a. Algemeen (afb. 200)'. 

De mechanische handrE:m - een zg transmissierem - omvat een remschijf, 

vier vlakke met remvoering beklede remsegmenten en een bedienings

mechanisme om de handrem in werking te stellen cq te lossen. 

De remschijf is gemonteerd op de uitgaande as van de reductiebak. De 

remsegmenten zijn verdeeld in twee groepen van elk twee segmenten. 

Elke groep (met het daarbij behorende hefboommechanisme) is onder

gebracht in twee afzonderlijke remsegmenten-huizen. De twee remsegmen

ten-huizen zijn met tapbouteri op een U-vormige dwarsbalk bevestigd, 

terwijl de dwarsbalk met bouten en moeren op de chassislangsliggers is 

gemonteerd. 

Tevens is de reductiebak op één punt aan de hierboven genoemde dwarsbalk 

opgehangen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de remsegmenten, remschijf en het 

bedieningsmechanisme, alsmede het afstellen van de handrem, zie de 

desbetreffende TH9-348. 

b. Handremmechanisme (afbn . 201 en 202). 

De handremhefboom is naast de bestuurderszitplaats op het cabineframe 

aangebracht. Het tandsegment van de handremhefboom is verbonden met 

een handremhefboomas, welke aan weerszijden in een lagersteun rust. 

Deze as is via een verbindingsstang verbonden met een hefboomas, welke 

(thv de achterste veerhand van de linker voorveer) op de linker chassislangs

ligger is.gemonteerd. De hefboomas is - via een verbindingsstang - verbon

den met een remas, welke in twee lagersteunen (aan de achterzijde) tegen 

de U-vormige dwarsbalk is aangebracht. Via twee verbindingsstangen zijn 

de hefbomen op de remas verbonden met het hefboommechanisme van de 

remsegmenten. De verbindingsstangen en hefbomen zijn door verstelbare 

gaffels met gaffelpennen aan elkaar verbonden . 

De scharnierpunten van de remsegmenten zijn voorzien van metalen lager

bussen; bij de overige scharnierpunten zijn nylon lagerbussen toegepast. 

c. Gegevens. 

Handremhefboom : 

fabrikaat 

type 

Remschoenen : 

aantal 

plaatsing 

Remsc hijf : 

fabr ik<1<1t 

: DAF 

: ratel 

:4 
: 2 aan 2 

: Americ<1n chain <1nd cable 

type 

diam 

dikte remschijf: 

nieuw 

min 

max af te slijpen materlaaldikte, aan 

weerszijden 

max slingering, gemeten aan de 

buitenomtrek 

max onevenwijcjigheid van de 

remoppervlakken 

96. Inspecteren en repareren. 

a. Handremmechanisme. 

: 6501755.8 

: uitwendig 16" (406.40 mm) 

inwendig 6¼" (158.80 mm) 

+ :020" 
: 1.1875" _ .000" 

+ 0.50 mm) 
(30.162 mm -0.00 mm) 

+ .O'lO'' 
: 1.1575" _ .000" 

+ 0.50 mm) 
(29.40 mm _ 0.00 mm) 

: .015" (0.38 mm) 

: .005" (0.127 mm) 

: .0025" (0.06 mm) 

Controleer de handremhefboompallen en het landsegment op overmatige 

slijtage of beschadiging. De drukveer van de hefboom en de trekveer van de 

pal moeten in goede staat verkeren ; vervang zonodig de betrokken delen. 

Controleer de lagersteunen va n de handremhefboomas en van de remas; 

vervang zonodig de nylon lagerbussen. Inspecteer de hierboven genoemde 

assen en de korte hefboomas, welke op dE: linker chassislangsligger is 

gemonteerd; de kerfvertanding van de assen mag niet getordeerd zijn . 

Controleer de hefbomen en de verbindingsstangen, alsmede de gaffels en 

gaffelpenn-:n; vervang de daarvoor in· aanmerking komende delen . 

Controleer het hefboommechanisme van de remsegmenten . alsmede de 

huizen waarin het mechanisme en de remsegment.;11 zijn o;,dergebracht. 

b. Remsegmenten en remvoering. 

Inspecteer de remsegmenten op breuk of andere beschadiging . Controleer 

de speling van de pennen in de lagerbussen van de remsegmenten ; vervang 

zonodig de lagerbussen en /of de pennen. Controleer tevens de speling van 

de pennen in de lagerbussen van de remschoenhefbomen ; vervang zonodig 

de lagerbussen en /of de pennen . Inspecteer de remvoering van de remseg

menten, vervang de remvoering als deze vet, beschadigd, te ver of ongelijk

matig is gesleten en/of de klinknagels loszitten. 

Verwijder de oude remvoering door de klinknagels uit te boren . Maak ver-
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volgens de ligplaats voor de remvoering grondig schoon. Controleer of de 

ligplaats goed vlak is. Plaats de nieuwe remvoering, klem de voering en het 

segment stevig tegen elkaar en breng de klinknagels aan . 

Gebruik uitsluitend door de bevoorrading verstrekte remvoeringen en 

klinknagels. 

c. Remschijf. 

Maak de remschijf grondig schoon met een geschikte schoonmaakoplossing . 

Let speciaal op de ruimte tussen de twee buitenplaten van de remschijf; 

als deze ruimte vuil is, wordt de koeling van de schijf belemmerd. Controleer 

. de boutgaten voor de bevestiging van de remschijf. Controleer de remschijf 

".'>i,, 

op slingeren; gemeten aan de uiters.te rand van de schijf, mag de afwijking 

.005" (0.127 mm) bedragen. Vervang zonodig de remschijf. 

Contro.leer de twee remoppervlakken op verbrande plekken, oppervlakte 

scheurtjes, groeven, enz.; slijp zonodig de remoppervlakken af op een vlak

bank. Na het afslijpen mag de dikte van de remschijf niet kleiner zijn dan 

1.1575" (29.40 mm); vervang zo nodig de remschijf. 

97. Monteren en afstellen. 

Voor het monteren en afstellen van de handrem, zie de desbetreffende 

TH9-348. 
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Hoofdstuk XXXVIII. INRICHTING VOOR BEDIENING ELECTRISCHE REMINSTALLATIE AANHANGER 

91. Beschrijving. 

a. Algemeen (afb. 203). 

De DAF voertuigen YA- en YB-616 zijn voorzien van een inrichting, welke in 

combinatie met het luchtdrukgedeelte van de reminstallatie van de trekker, de 

electrische remmen van een aangehaakte last in werking kan stellen. 

De hiervoor benodigde electrische stroom wordt door de accu's of de dynamo 

geleverd. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de samenstellende delen, zie de 

desbetreffende THS-348. 

b. Constructie en werking (afbn. 204 en 205). 

De benodigde electrische energie voor de electrische reminstallatie van de 

aanhanger wordt afgetakt van de aansluiting (1) op de startmotor, zie het 

electrisch schema VA- en YB-616. Via het contactblok onder het instrumen

tenpaneel is de stroomtoevoerkabel aangesloten op een remkrachtregelaar; 

vanaf deze remkrachtregelaar is de stroomtoevoerkábel aan_gesloten op een 

electrische aanhangerrem-samenstelling (remklep). Vanaf deze remklep is de 

toevoerkabel, via twee voorschakelweerstanden, aangesloten op punt (BR) 

van de 4-polige stekerdoos en op de punten (M) en (N) van de 12-polige 

stekerdoos, zie hiervoor TH9-1 _100. 

De op de trekker gemonteerde inrichting bestaat uit drie delen, welke onder

ling door kabels met elkaar zijn verbonden: 

een remkrachtregelaar; 

een electrische aanhangerrem-samenstelling (remklep); 

een voorschakelweerstanden-combinatie. 

(1) De remk.rachlregelaar. Deze is aangebracht op de uiterste linker zijde van 

het instrumentenpaneel. 
De regelaar is voorzien van een instelbare weerstand, waarvan de 

waarde kan variëren van 2.90 - 0 ohm. Hiertoe is de regelaar voorzien van 

een draaibare knop met daarachter een metalen plaat, waarop een 

schaalverdeling van 0-100 (0-100%) is aangebracht. Als de knop op 0 

wordt ingesteld, is de ingebouwde weerstand volledig ingeschakeld 

(waarde 2.90 ohm); als de knop op 100 wordt ingesteld, is de weerstand 
van de regelaar volledig uitgeschakeld. De remkrachtregelaar stelt de 

bestuurder in staat om het remvermogen van een met electrische 

remmen uitg~ruste aangehaakte last ivm gewicht, belasting en om

standigheden aan te passen aan het remvermogen van de trekker. 

(2) De e/ectrische aanhangerrem-samenslelling (remk.lep). Deze is ter hoogte 

van de reductiebak, tegen de binnenzijde van de rechter chassislangs

ligger aangebracht. 

-Evenals de remkrachtregelaar is de remklep voorzi_en van een inge

bouwde variabele weerstand. De remklep wordt door lucht bediend; 

de weerstand is dus afhankelijk van de toegelaten luchtdruk. De remklep 

is voorzien van een bedieningshuis, waarin een membraan en een 

drukstang met bolvormige kop is opgenomen. Op de drukstang is een 

hefboom aangebracht, welke - via een asje - een contactarm bedient. 

Deze contactarm is aan de onderzijde voorzien van een scharnierpunt. 

Zodra druklucht op het membraan van de remklep wordt toegelaten, 

wordt de _drukstang (en dus ook de hierop bevestigde hefboom) ver

plaatst. Dientengevolge draait de contactarm om zijn scharnierpunt, 

waardoor de contactarm geleidelijk tegen de in segmentvorm opge

stelde contactvingers wordt gebracht. Als gevolg hiervan wordt de 

ingebouwde weerstand van de remklep geleidelijk kortgesloten en 

wordt de stroomsterkte eveneens geleidelijk hoger. Hierdoor wordt de 

stroomsterkte door de spoelen van de wielmagneten ook hoger, waar

door de remkracht (het remvermogen) van de aanhanger groter wordt. 

Het op de remklep gemonteerde bedieningshuis is via een automatische 

tweewegklep aangesloten op de luchtleiding vanaf het regelklephuis 

Viln de rembekrachtiger naar de commandoleiding (gele kraan), zie ook de 

afbn. 157 en 203. Uit het bovenstaande volgt dus dat de druklucht, welke 

op het membraan van de remklep wordt toegelaten, afhankelijk is van 

de druk welke op het rempedaal wordt uitgeoefend en dat de waarde van 

de variabele weerstand in de remklep- en daardoor dus ook de stroom

sterkte door de remspoelen van de aanhanger - eveneens afhankelijk is 

van de druk welke op het rempedaal wordt uitgeoefend. 

Aangezien de luchtleiding vanaf de luchtremkraan voor de oplegger cq 

aanhanger - via de hierboven genoemde automatische tweewegklep -

eveneens met de remklep in verbinding staat, is de weerstandwaarde 

van de remklep dus ook afhankelijk van de druklucht, welke via de 

luchtremkraan wordt toegelaten op het membraan van de remklep en 

naar de commandole iding (gele kraan). 

Opmerk.ing: Zodra de luchtdruk op het mem~raan in de remklep een 

waarde heeft bereikt van 3 kg/cm ' (42.66 psi) , is de weer

stand r'!eds volledig uitgeschakeld, zie ook de tabellen in 

afbn . 204 en 205. 

Hieruit blijkt dat de remklep een synchroniserende functie heeft. De 

remklep zorgt er immers voor dat de stroomtoevoer door de remspoelen 

van de aanhanger steeds in overeenstemming is met de druklucht, 
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wellle in het luchtdrukgedeelte van de reminstallatie van de trekker 

wordt toegelaten . 

(3) De voorschakelweerstanden-combinatie . Deze is in de rechter chassis

langsligger - achter de remklep - aangebracht. De combinatie bestaat 

uit twee afzonderlijke weerstanden, welke tot taak hebben de bedrijfs

spanning voor de electrische reminstallatie van de. aanhanger te redu

ceren . De twee holle buizen zijn een keramisch produkt waar de weer

standdraad is ingegoten. Elke buis is voorzien van twee aansluitpunten, 

waarop de kabels moeten worden aangesloten. 

In geval een 1-assige aanhanger moet worden afgeremd, is slechts één 

van de twee weerstanden van de combinatie in een stroomkring opge

nomen, nl alléén de weerstand waarop de uitga?.nde zijde van de kabel 

18 Y is aangesloten . Deze kabel is verder aangesloten op punt (BR) van 

de 4-polige stekerdoos en op pent (M) van de 12-polige stekerdoos, 

zie ook afb. 204. In het hierboven bedoelde geval zien we dus een serie

schakeling van achteree;,volgens : de remkrachtregelaar, de remklep en 

één weerstand van de voorschakelweerstanden-combinatie. 

In geval een 2-assige aanhanger moet worden afgeremd zijn de beide 

voorschakelweerstanden in de stroomkring opgenomen, echter zijn de 

weerstanden nu parallel tov elkaar geschakeld. In dit geval zien we dus 

een serie-parallel-schakeling; de remkrachtregelaar en de remklep zijn 

in serie geschakeld met de nu parallel geschakelde voorschakelweer

standen-combinatie, zie ook afb. 205. De uitgaande kabels 18 Yen 39 Y 

van de weerstandencombinatie zijn doorverbonden met resp. punt (M) 

en (N) van de 12-polige stekerdoos. 

Waarschuwing : De steker voor de reminstallatie van een 2-assige aan

hanger mag nooit op de 4-polige stekerdoos worden 

aangesloten; vergelijk de tabellen in de afbn. 204 en 205. 

c. Gegevens. 

Remkrachtregelaar : 

fabrikaat 

weerstandwaarde 

Remklep : 

fabrikaat 

type 

uitvoering 

weerstandwaarde: 

bij 1 kg/cm' (14.22 psi) overdruk 

bij 2 kg/cm ' (28.44 psi) overdruk 

bi j 3 kg /cm' (42.66 psi) overdruk 

Voorschakelweerstanden-combinatie : 

fabrikaat 

aantal 

waarde, per weerstand 

Ohmite 

2.90 - 0 ohm 

Warner 

40205B1 - 3B24 

luchtbediening 

7 ohm 

1.65 ohm 

0 ohm 

Ohmite 

2 

3 ohm 

99. Inspecteren, repareren en controleren. 

a. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de remkrachtregelaar, de electrische 

aanhangerrem-samenstelling (remklep) en de voorschakelweerstanden 

combinatie, zie de desbetreffende TH9-348. 

Het testen van de hierboven genoemde componenten kan volgens twee 

verschillen de methoden worden uitgevoerd: 

door met een ohmmeter de weerstandwaarde van de componenten te 

bepalen: 

äe installatie te testen op stroomafname (stroomverbruik) als de rem

installatie (1net inbegrip van een aanhanger) in bedrijf is. 

Aang ezien de test op stroomverbruik alléén kan plaats vinden als de gehele 

reminst;;llatie (trekker en aanhanger) in bedrijf is, volgt hieruit dat een met 

electrische remmen uitgeruste aanhanger beschikbaar moet zij n o:n de test 

voll ,;dig en op de juiste wijze te kunnen uitvoeren. 

Aangezien niet altijd een electrisch beremd voertuig ter beschikking is en 

bovendien het stroomverbruik van de complete reminstallatie sterk afhankelijk 

is van de afmetingen van de remvoeringen, welke worden toegepast op de 

diverse typen electrisch beremde aanhangers, verdient het aanbeveling. de 

remkrachtregelaar, de remklep en de voorschakelweerstanden op hun 

weerstandwaarde te testen. Voor deze werkzaamhe::ten moet een nauw

keurig aanwijzende ohmmeter worden gebruikt, terwijl het meten moet 

plaats vinden in een ruimte waar een normale temperatuur heerst. 

b. Remkrachtregelaar. 

Maak de regelaar grondig schoon, besteed bijzondere aandacht aan de 

windingen van de weerstand en de stroomafnemer. 

Sluit de kabels van de ohmmeter aan op de twee aansluitklemmen van de 

regelaar. Draai de regelknop gehee] naar links (de weerstand is nu volledig 

ingeschakeld). De weerstandwaarde moet 2.90 ohm bedragen; een afwijking 

van ten hoogste 10 % is toelaatbaar. Draai vervolgens de regelklep langzaam 

naar rechts; de aanwijzing van de meter moet ongeveer overeenkomstig de 

stand van de regelknop zijn, zie oo~ de tabellen in _de afbn . 204 en 205. Als de 

regl!lknop geheel naar rechts is gedraaid, is de weerstand volledig uit

geschakeld en moet de wijzer van de ohmmeter op O staan. Bij te grote 

afwijkingen moet de remkrachtregelaar worden vervangen. 

c. Electrische aanhangerrem-samenstelling (remklep} (afb. 206). 

(1) Afstelling. De remklep is in de fabriek zodanig afgesteld, dat de elec

trische remmen van een aangehaakte last iets eerder in werking treden 

dan de remmen van de trekker. Het zal practisch niet voorkomen dat de 

afstelling van de remklep moet worden gewijzigd . Mocht het echter 
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noodzakelijk zijn om het tijdstip waarop de electrische reminstallatie 

van de aanhanger in werking treedt te vervroegen, , dan kan dit op de 

hierna beschreven wijze geschieden. 

Merk de stelschroef (1) tov het bedieningshuis. Verwijder vervolgens de , 

borgplaat met schroefje (2) en draai de stelschroef één volle slag terug 

(linksom). Plaats de borgplaat en breng de schroef aan, zodat de stel

schroef geborgd is. 

Opmerking: Hoe verder de stelschroef wordt ternggedraaid, hoe 

eerder de electrische reminstallatie van de aanhanger 

in werking treedt. 

Waarschuwing : De stelschroef mag ten hoogste twee volle slagen terug 

(linksom) worden gedraaid. Als de stelschroef méér 

dan twee slagen wordt teruggedraaid, bestaat de 

mogelijkheid dat de schroefdraad op de stel_sch·roef en 

de schroefdraad in het huis wordt beschadigd door de 

grote kracht, welke de drukstang via de drukveren op 

de stelschroef uitoefent. 

(2) Demonteren . (afb. 206). Verwijder de tien boutjes met veerringen ·en 

moeren en neem het deksel (12) en het membraan (13) af. Maak de vrij

gekomen delen grondig schoon. alsmede de ruimte tussen de bol

vormige kop van de drukstang en de wand van het huis. 

Verwijder vervolgens het boutje (14) en het deksel (13), zie afb. 207. 

Merk de stelschroef (1) zodanig tov het huis, dat deze bij het n:ionteren 

weer in de oorspronkelijke stand Ï1an worden geplaatst. Verwijder de 

stelschroef en de borgplaat met schroefje (2) uit het huis. Verwijder 

achtereenvolgens de hoofdveer (3), de hulpveer (5), de veergeleider (4) 

en de drukring (6) . Maak alle delen en het inwendige van het huis 

grondig schoon en blaas droog met perslucht. 
Controleer de drukstang en de hefboom op beschadiging of overmatiQe 

slijtage. De drukveren en de veergeleider moeten in goede staat ver

keren. 
Voor het demonteren van de contactarm (41) moeten de gaffelpennen 

(49) en (50) alsmede de borgring (45) worden verwijderd (afb. 207). 

Voor he\ demonteren van de weerstand met contactvingers (38) moeten 

de boutjes (40) worden verwijderd (afb. 207). 

(3) Monteren (afb. 206) . Plaats achtereenvolgens de drukring (6), de hulp-
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veer (5), de veergeleider (4) en de hoofdveer (3) op de drukstang (9). 

Draai de stelschroef (1) in het huis; draag zorg, dat de stelschroef 

nauwkeurig in de oorspronkelijke stand wordt geplaatst, aangezien 

anders het tijdstip waarop de remmen van een aanhanger in werking 

treden ontregeld is. Breng de borgplaat met het schroefje (2) aan, zod3t 

de stelschroef geborgd is. Smeer alle bewegende delen met olie, in het 

bijzonder daar waar de drukstang in de lagerbus draagt. 

Breng een nieuw membraan (23) aan en plaats het deksel (24) op het 

membraan (afb. 207). Breng vervolgens de boutjes (25) aan met veer

ringen (20) en moeren (19) (afb. 207). Draai de boutjes kruiselings goed 
vast. 

(4) Controleren. Controleer de aansluitingen voor de electrische kabels; 

deze moeten schoon zijn en goed vastzitten. Controleer tevens de 

koperen strip van de contactarm en de uiteinden van de contact

vingers; deze delen moeten goed schoon zijn. 

Monteer een luchtleiding in de daarvoor bestemde opening in het 

deksel. In de luchtleiding moet een luchtdruk-regelkraan en een nauw

keurig aanwijzende manometer worden opgenomen. 

Breng vervolgens de kabels van een goede ohmmeter aan op de twee 

aansluitingen op de remklep. Laat druklucht van 1 kg/cm• (14.22 psi) toe 

en controleer de aanwijzing van de meter; de weerstand moet een 

waarde hebben van 7 ohm (zie ook de tabellen in de afbn. 204 en 205). 

Bij een overdruk van 2 kg/cm' (28.44 psi) moet de weerstand 1.65 ohm 

bedragen; bij een overdruk van 3 kg /cm' (42.66 psi) moet de wijzer van 

de ohmmeter op 0 staan. Een afwijking van ten hoogste 10 % in de 

weerstandwaarde is toelaatbaar. 

Als de remklep niet aan de bovengenoemde eisen voldoet, moeten de 

contactvingers en de koperen strip van de contactarm met polijst

papier worden geschuurd; blaas daarna goed schoon met perslucht. 

Vervolgens moet de test worden herhaald. 

d. Voorschakelweerstanden. 

Maa~ de weerstanden grondig schoon; blaas daarna goed droog met pers

lucht. Plaats de kabels van de ohmmeter op de twee aansluitpunten van één 

van de weerstanden. De weerstand moet 3 ohm bedragen. Handel overeen

komstig het voorgaande met de tweede weerstand. Een afwijking van ten 

hoogste 10 % in de weerstandwaarde is toelaatbaar; vervang zonodig de 

voorschakelweerstand(en). 
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100. Algemeen. 

a. Constructie (afb. M). 

Het stuursysteem is van het mechanische worm- en sector type, met 

hydraulische bekrachtiging. Het complete stuurhuis - met de zich hierin 

bevindende overbrenging en hydraulische bediening - is als een blok

·constructie uitgevoerd. 

Het complete stuurhuis bestaat uit twee hoofddelen nl: 

het samengestelde stuurhuis, waarin ondergebracht· de hydraulische 

bekrachtigingszuigers en de worm en sectoras met mechanische 

overbrengingsdelen; 

het samengestelde kleppen huis, waarin ondergebracht de hydraulische 

verdeel- en reactiekleppen, het onderste deel van de stuuras met 

commandoblok voor de verdeel- en reactiekleppen, de kruiskoppeling 

en de mechanische overbrengingsdelen. 

De mechanische overbrenging van het bovenste deel van de stuuras 

(stuurkolom) op het onderste deel van de stuuras (stuurhuis) geschiedt 

dmv een koppelbus, terwijl de mechanische overbrenging iussen het 

onderste deel van de stuuras en de wormas plaats vindt dmv tandwielen. 

Het stuurhuis behoort tot het parallel type, dwz dat de hartlijnen van de 

stuuras,' wormas en hydraulische bekrachtigingscylinders met elkaar 

parallel lopen en tov de verticale hartlijn van de sectoras onder een 

zelfde hoek staan (afb. 209). Twee verdeel- en twee reactiekleppen • welke 

paarsgewijze in de langszijde van het kleppenhuis zijn aangebracht - ver

zorgen de hydraulische bediening van het stuur vla twee bekrachtigings

cylinders met zuigers en drukstiften, Welke onderling met een koppelstuk 

zijn verbonden. De door de drukstiften afgegeven krachten worden, via een 

op de sectoras aangebrachte drukrol, op de stuurarm overgebracht. De 

drukrol is evenals de sectorrol in een gaffelstuk op de sectoras aangebracht. 
De toevoer en de terugvoer van de hydraulische vloeistof in de bekrachti

gingscylinders wordt geregeld door de in het kleppenhuis aangebrachte 

bedieningskleppen, welke weer gecommandeerd worden door het com

mandoblok, dat op het onderste deel van de stuuras is aangebracht. Het 

commandoblok komt in werking wanneer de stuuras dmv het stuurwiel naar 
links of rechts wordt bewogen. 

Een stuurbekrachtigingspomp, van het tand- en rotor type, zorgt voor de 

benodigde hydraulische druk, terwijl een in het pomplichaam opgenomen 

gecombineerde druk- en regelklep zorgt dat de pompdruk niet oploopt 

boven 70- 75 kg/cm' (1000-1070 psi). 

De stuurbekrachtigingspomp wordt door een tandwiel aangedreven vanaf 

het nokkenastandwiel van de motor. De vloeistofcirculatie van de stuur-

BESCHRIJVING 

bekrachtiglngspomp loopt via drie leidingen naar het stu1,1rhuls. Eén leiding 

loopt van het vloeistofvoorraadtankje · naar de stuurb.ekrachtiglngsi:,omp 

(zuigleiding), één van de stuurbekrachtlgingspomp naar het stuurhuis 

(druklei_ding) en één van het stuurhuis weer naar het vloelstofvoorraad

tankje (terugvoerleiding) . De doorstroomregelklep, welke is opgenomen in 

de gecombineerde druk- en regelklep, zorgt dat het hydraulische systeem, 

onafhankelijk van het motortoerental, steeds van een constante olietoevoer 
wordt voorzien. 

In het vloeistofvoorraadtankje is een filterelement aangebracht, dat in de 

terugvoerleiding is opgenomen. Indien de motor niet draait, of indien er 

• storingen in het hydraulisch circuit optreden, blijft altijd nog een mecha

nische besturing verzekerd. De hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting 

vereist weinig onderhoud daar het inwendige van het stuurhuis in het 

hydraulische circuit is opgenomen. De hydraulische vloeistof dient tevens 

ais smeermiddel. <::ontrole van het peil in . het vloeistofvoorraadtankje is 

periodiek voorgeschreven en dient met draaiende motor te geschieden, zie 
de desbetreffende TH9-348. 

b. Mechanisch stuurgedeelte. 

De wormas met worm en de sectoras met sectorrol vormen tezamen het 

hart van de mechan ische besturing. Op het einde van de sectoras is de 

stuurarm aangebracht ; de met de stuurarm verbonden stuurstang vormt de 

verbinding met de fuséearm op het linker fuséehuis. De beide fuséehuizen 

zijn voorzien van aangegoten spoorstangarmen, welke dmv kogelbouten 

met de spoorstang zijn verbonden. De stuuras, tussen het stuurwiel en de 

stuurworm, bestaat uit drie afzonderlijke delen. De wormas - welke êén 
geheel vormt met de stuurworm - is aan de bovenzijde voorzien van een 

tandwiel met rechte vertanding, welk ingrijpt op een zelfde tandwiel , dat op 

de onderste stuuras is aangebracht. Op de onderste stuuras, welke door 

een kru iskoppeling in twee delen is verdeeld, is het commandoblok aan

gebracht. Tussen het commandoblok en het tweede tandwiel is een ge

lagerde instelrol op de as aangebracht. De instelroi met de instelschroef 

maken een spelingvr ije afstelling mogelijk tussen de beide tandwielen. 

Het bovenste gedeelte van de onderste stuuras - welke· uit het koppelings

huis steekt - is middels een koppeibus verbonden aan de bovenste stuuras. 

De bovenste stuuras is gelagerd in de stuurpijp van de stuurkolom, het 

boveneinde draagt het stuurwiel ; stuurpijp, bovenste stuuras (met drukveer 

en lagering) en de koppelbus vormen tezamen de stuurkolom, zie de afbn. 

210 en 213. 

c. Hydraulisch stuurgedeelte. 

(1) Bel<rachtigingscylinders. De hydraulische kracht van het " hydraguide" 

stuur werkt op twee zuigers, welke hun druk via de drukstiften afgeven 
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op een in een gafielstuk aangebrachte drukrol op de sectoras; dit 

gaffelstuk vormt één geheel met de sectoras en de sectorrolgaffel. De 

twee zuigers in de bekrachtigingscyli nders zijn onderling met elkaar 

verbonden door een koppelstuk; dit koppelstuk voorkomt tevens 

verdraaien van de zuigers in de cylinders. De zuigers bewegen zich -

onder invloed van de opgewekte hydraulische kracht - rechtlijnig in de 

cylinders als het stuurwiel naar links of rechts wordt gedraaid. Om een 

zuivere spelingvrije en wrijvingsarme overbrenging te verkrijgen, zijn in 

de koppen van de zuigers gehard stalen drukstiften geperst, welke 

de krachten, via de drukrol met gaffelstuk, op de sectoras overdragen. 

De zuigers hebben tov de boring van de cylinders een zekere speling, 

welke dmv zuigerringen wordt afgedicht. De afdichting bestaat uit een 

gesloten synthetische rubber ring en een open polyamide afdichtring, 

welke in hoofdzaak de afdichting overneemt en een vroegtijdige 

slijtage van de synthetische rubber ring voorkomt, zie afb. 217. 

(2) Kleppenhuis mei bedieningskleppen. De onderste stuuras is boven de 

kruiskoppeling met een kogel- en een naaldlager in het koppelingshuis 

gelagerd, terwijl het onderste deel (onder de kruiskoppeling) vrij kan 

pendelen. Dit pendelende gedeelte leidt, via het commandoblok dat 

hierop is aangebracht, de zijdelingse beweging in van de viP-r be

dieningskleppen in het kleppenhuis. 

Naar gelang hun functie worden de bedieningskleppen verdeeld in 

twee groepen. 

De eerste groep omvat de twee verdeelkleppen; dit zijn de twee kleppen 

welke het verst verwijderd staan tov de horizontale hartlijn van de 

onderste stuuras en boven in het kleppenhuis recht tegenover el:-aar 

zijn aangebracht. 

De tweede groep omvat de twee reactiekleppen; dit zijn de twee 

kleppen welke onder in het kleppenhuis recht tegenover elkaar zijn 

aangebracht en uiterlijk kenbaar zijn aan de centraal aangebrachte 

drukveren. 

Een diagonaal tegenover elkaar staand verdeel - en reactiekleppenpaar 

· -regelt de hydraulische vloeistofhoeveelheid en de _hydraulische 

vloeistof druk voor één bekrachtigingscylinder. 

Elke bekrachtigingscylinder is daarom met één verdeel- en één 

reactieklep verbonden dmv een omloopleiding. De doorlaat

openingen van alle kleppen zijn gecalibreerd en de slag begrensd, 

zodat de onderste stuuras met commandoblok alleen over de be

paalde afstand - benodigd voor het openen en sluiten van de kleppen -

zijdelings kan uitpendelen, zie afb. 214. 

d. Werking. 

Zoals reeds hiervoor beschreven werkt het stuur mechanisch en wordt hier

bij hydraulisch bekrachtigd (ondersteund), met gevolg dat de bestuurder 
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slechts een gering gedeelte van de totaalkracht behoeft aan te wenden om 

het voertuig te besturen. 

Het snelle reageren van het hydraulisch bekrachtigde stuur ligt in het 

aanwenden van een hydraulische kracht, welke afhankelijk is van het 

draaimoment van de stuuras. Elke beweg ing van het stuurwiel - hoe 

klein ook - bewerkstelligt een draaimoment in de stuuras en leidt hierdoor 

een grotere of kleinere hulpkracht in, welke de mechanisch aangewende 

kracht ondersteunt. 

Wordt dus aan het stuurwiel een mechanische kracht ingeleid, dan plant het 

draaimoment van de bovenste stuuras zich, via koppelbus en kruiskoppe

ling, voort op de pendelende onderste stuuras met commandoblok en 

tandwiel en van dit tandwiel op _het tandwiel van de wormas met worm. 

Door de weers1< .id, welke optreedt bij de aandrijving (worm, sectorrol, 

stuurstang, fusée's, wielen, enz.), tracht het tandwiel van de pendelende 

onderste stuuras af te rollen over het tandwiel van de wormas en dus tevens 

proberen uit de tandingrijping te komen . Hierdoor wordt de pendelende 

onderste stuuras met commandoblok verplaatst. Op de pendelende on

derste stuuras is echter ook nog een gelagerde instelrol aangebracht, welke 

afstèlbaar is door een instelschroef. Door de instelrol dmv de instelschroef 

op de juiste manier af te stellen, kan 11et tandwiel van de pendelende 

onderste stuuras bij zijn afro.lende beweging niet uit zijn aangrijping 

treden en zich dus ook niet naar boven verplaatsen. Gevolg hiervan is dat 

alleen nog een zijdelingse verplaatsing mogelijk blijft. Bij het zowel naar 

links als naar rechts draaien van het stuurwiel, verschuift het commando

blok pendelend tussen de bedieningskleppen in het kleppenhuis. 

Door deze zijdelingse verplaatsing van het commandoblok worden de aan

liggènde plunjers van de bedieningskleppen verschoven (ingedrukt) en de 

kleppen in werking gesteld (afb. 208). 

In afb. 215 is_bet hy~raulische vloeistofcircuit schematisch voorgesteld in de 

neutrale stand, dwz dat er via het stuurwiel geen kracht is - of wordt inge

leid . 

In afb. 216 is het hydraulische vloeistofcircuit schematisch voorgesteld met 

in werking zijnde bedieningskleppen, dwz er is via het stuurwiel een kracht 

ingeleid. Staat het commandoblok in .de neutrale stand, dan zijn zowel de 

verdeel - als de reactiekleppen in het kleppenhuis geopend en kan de 

hydraulische vloeistof - met naar verhouding geringe druk - vrij door het 

hydraulische circuit en de bedieningskleppen circuleren. 

De bedieningskleppen voldoen aan een zeer nauwkeurige afwerking en 

samenstelling zodat een door het commandoblok ingeleide plunjerver

schuiving van 0.10 mm (.004 " ) reeds voldo·ende is om een hydraulische 

kracht in te leiden. 

De in de reactiekleppen aangebrachte drukveren en de terugwerking van de 

hydraulische druk (reactie) zorgen er voor, dat de plunjers van de be

dieningskleppen in het nauwste contact worden gehouden met het com

mandoblok. De• bedieningskleppen blijven zodoende gevoelig voor de 
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geringste .zijdelingse beweging van de pendelende onderste stuuras met 

commandoblok. De plunjerverschuiving van de bedieningskleppen regelt 

dus de stroomrichting van de hydraulische vloeistof. 

Door het verschuiven van het commandoblok (afb. 216) kan de door de 

stuurbekrachtigingspomp afgegeven vloeistof ongehinderd door de vol

ledig geopende linker verdeelklep in de rechter bekrachtigingscylinder 

stromen. 

Door de hydraulische vloeistofdruk verschuift de zuiger in de cylinder in de 

aangegeven pijlrichting. Daar de terugvoerleiding via de bovenste rechter 

reactieklep is gesloten, blijft de in de bekrachtigingscylinder heersende 

druk gehandhaafd, waardoor de reeds verschoven ·zuiger bekrachtigd in ~e

zelfde stand wordt gehouden. 
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het stuurwiel geheel losgelaten, dan biedt het stuurwiel op dat mom"!nt 

geen weerstand meer; via de onderste pendelende stuuras keert het com

mandoblok terug in de neutrale stand, met als gevolg een terugvallende 

hydraulische druk en een daarmee gepaard gaande terugke3r van de 

voorwielen in de stand rechtuit . 

Bij het rijden in zwaai terrein of over zeer slechte wegen treedt bij het 

geven van tegenstuur onmiddellijk een reactiekracht op, welke het tegen

sturen ondersteunt. Deze direct werkende reactiekrachten vormen dan een 

blokkerende werking en voorkomen derhalve terugslag va'l het stuurwiel. 

Zelfs indien tijdens de ril plotseling een van d~ voorbanden zou springe'n 

of leeglopen, dan houden de ingeleide- en direct werkende reactiekrachten 
het voertuig op de weg. · 

De linker zuiger wordt in dezelfde mate en in dezelfde_richting verschoven, 

daar de twee zuigers door het koppelstuk onderling met elkaar zijn ver

bonden. Hierdoor wordt d 3 hydraulische vloeistof in de linker cylinder 

verdrongen en zal via de bovenste, volledig geopende, linker reactieklep 

in het stuurhuis ontwijken en vandaar naar ·het vloeistofvoorraadtankje 

terugvloeien. Hydraulische vloeistof kan in de linker bekrachtigingscylinder 

niet meer worden toegevoerd, daar nu de rechter onderste verdeelklep 

geheel is gesloten. Om de _werking van de bedieningskleppen en de ver

schillende standen van het commandoblok duidelijker te doen uitkomen, 

zijn in afb. 217 de verschillende ldepstanden nog eens vereenvoudigd voor

gesteld. De plunjers zijn hierbij als zuigerklepjes getekend om de ver

schillende klepfuncties duidelijkerte doen !Jitkomen. 

e. Gegevens·. 

Aannemende dat bij bovenstaande omschrijving het stuurwiel naar rechts 

werd gedraaid, zal bij het naar links draaien van het stuurwiel het tegen

gestelde plaats vinden en dus de linker cylinder worden bekrachtigd. 

Naarmate de reactiekleppen meer worden gesloten, wordt de hydraulische 

vloeistofdruk op de zuigers groter, waaruit volgt, dat wanneer het stuurwiel 

krachtiger wordt gedraaid, ook de bekrachtig ing toeneemt. 

Heeft de bestuurder op het stuurwiel een kracht ingeleid en houdt hij 

daarna het stuurwiel in dezelfde stand vast, dan bi•ijft de hydraulische 

vloeistofdruk en dus ook de stuurbekrachtiging gehandhaafd, met de 

hiermede overeenkomende stand van de voorwielen. De vloeistofdruk valt 

pas terug, indien het stuur weer in de neutrale stand - dus recht vooruit -

terugkomt. Wordt echter - na een bekrachtiging via het stuurwiel ingeleid -

Fabrikaat 

Model 

Type 

Overbrengingsverhouding 

tandwielen 

Totale overbrengingsverhouding 

Uitslag stuurarm 

Stuurwiel diameter 

Toelaatbare vooras belasting 

Zuigerkracht 

Hydraulisch draaimoment van de 

sectoras 

Smering 

Z. F . .,GEMMER" 
7480.300.108 

Hydraguide "80" 

1 : 1 

24.70 : 1 

80° (5 ½ stuurwiel omwenteling) 

550 mm c21•1.") 

6000 kg (13200 lb) 

5650 kg (12430 lb) bij een druk van 

70 kg/cm ' (1000 psi) 

322 mkg (2328 ft. lb) bij een druk van 

70 kg/cm ' (1000 psi) 

olie automatische versnellingsbak 

(zie smeerkaart SK9 - 348) 

Opmerking : Type nr. van compleet stuurhuis zonder stuurarm, stuur
kolom en stuurw!el 7480.455.107. 

Dit is het nummer dat op het type plaatje van het stuurhuis 
is vermeld! 
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101. Algemeen. 

In dit hoofdstuk worden behandeld het verwijderen, demonteren, inspecteren, 

repareren en monteren en het zonodig verrichten van afstellingen. Toegestane 

reparaties aan de stuurinrichting bestaan in hoofdzaak uit het vervangen van , 

gesleten of defecte delen en de hiermede samenvallende controle en afstelling. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de complete spoorstang wordt ver

wezen naar de desbetreffende TH9-348 ; voor het revideren van de spoorstang 

zie Deel 7, Voorbrug. 
J . 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de complete stuurstang, alsmede van 

de flexibele leidingen met aansluitingen en koppelingen, wordt voor zover nodig 

verwezen naar de desbetreffende TH9-348. 

102. Verwijderen van het complete stuur en demonteren tot hoofd
delen. 

a. Algemeen. 

Voor een algehele toegankelijkheid en een doeltreffende werkwijze wordt bij 

de nu volgende beschrijving het complete stuurhuis met stuurkolom van het 

voertuig verwijderd. Kleine demontagewerkzaamheden kunnen echter met 

aangebrachte stuurinrichting worden uitgevoerd. Inspecteer alvorens met 

het demonteren te beginnen het stuurhuis, de hydraulische leidingen, de 

koppelingen en de stuurbekrachtigi~gspomp op lekkage's; noteer de 

lekpunten voor latere inspecties. Handel met de flexibele zuig-, druk- en 

terugvoerleidingen, alsmede met de verbindingen op overeenkomstige wijze 

als hiervoor omschreven; reinig daarna pas grondig met kerosine om het 

binnendringen van stof en vuU bij het demonteren te voorkomen . 

Zorg voor voldoende en schone ruimte, zodat de delen in volgorde van 

demonteren kunnen worden weggelegd; dit voorkomt tijdverlies bij het 

monteren . 

Worden de delen na de inspectie niet direct weer gemonteerd, smeer dan 

alle blanke delen, kogellagers, enz. licht in met dunne olie en dek ze af tegen 

stof en vuil. Het complete stuur bestaat uit de navolgende hoofddelen : het 

stuurhuis , het kleppenhuis, het koppelingshuis en de stuurkolom met 

stuurwiel. Raadpleeg zonodig de afbn. 213,218 en 219. 

b. Stuurstang {afb. 220). 

Verwijder de stuurstang zoals is beschreven in de desbetreffende TH9-348. 

c. Stuurarm (afb. 219). 

De stuurarm kan alleen worden verwijderd nadat het complete stuurhuis van 

het voertuig is afgenomen, zie punt 102e (1 ) . 

REVIDEREN 

d. Stuurkolom (afb. 213). 

Licht de claxondrukknop (181) uit het stuurwiel (180) en maak de kabel los. 

Draai met een dop- of pijpsleutel de moer (178) van de bovenste stuuras (161) 

en trek het stuurwiel af. Verwijder de claxonkabel van hêt slèepcontact (179) 

en schroef het sleepcontact uit de stuurpijp (169), (zie ook afb. 221). Draai de 

twee tapbouten uit waarmede de klembeugel van de luchtremkraan voor op

legger cq aanhanger is bevestigd en neem de klembeugel af. Verwijder de 

bouten met moeren en veerringen waarmede de stuurkolom tegen de onder

zijde van het instrumentenpaneel is bevestigd en neem de klembeugel af. 

Verwijder de schijfspie (177) uit het conische boveneinde van de bovenste 

-stuuras en verwijder achtere.envolgens de drukveer (176) en de centreerring 

(175). Los de klembout (171) zover tot de spanning op de klemstrop (170> 

- welke op de Ol'.)derzijde van de stuurpijp is aangebracht - is opgeheven en 

schuif de stuurpijp omhoog. Verwijder de stuurpijp met het steun lager (174). 

Verwijder de onderste klembout (166) met moer en borgplaatjes (168) en 

(167) uit de koppelbus (165) en neem de bovenste stuuras met de koppelbus · 

af. 

e. Stuurhuis compleet (afbn. 218 en 219). 

(1) Verwijderen van het complete stuurhuis. Draai de bout los en verwijder 

de bevestigingsbeugel en de viltstrook waarmede de flexibele druk- en 

terugvoerleidirig aan de linker voorzijde - op de chassislangsligger -

naast de radiatormantel zijn opgehangen; hierdoor komen de twee 

zelfsluitende "Lockheed" koppelingen vrij te liggen. Draai met de twee 

haaksleutels (JN006-4011535) (5120-17-020-3662) en (JN006-4011534) 

(5120-17-020-3661) (speciaal gereedschap 2e echelon) de paars ge

kleurde koppelbus van elke koppeling los en neem de koppelingen af 
(afb. 222). 

Aangezien de "Lockheed" koppeling zelfafdichtend is wordt voor

komen dat er hydraulische vloeistof verloren gaat. 

Draai aan de bovenzijde van het kleppenhuis (55) en stuurhuis (115) de 

verbindingen los van de vrijgekomen flexibele druk- en terugvoer

leiding, draai de banjobouten (43) en (126) geheel uit en verwijder de 

flexibele druk- en terugvoerleiding en de afdichtringen (42) en (127). 

Verwijder de zeskante aftapstop (117) met pakkingring (116) onder uit 

het stuurhuis en tap de hydraulische vloeistof af. 

Bewaar de vloeistof voor een .eventueel latere controle op aanwezigheid 

van metaaldelen, enz" Dicht hierna alle vrijgekomen openingen zorg

vuldig af, om binnendringen van stof en vuil te voorkomen. Verwijder 

de vier tapbouten met veerringen uit de rechter zijde in de draagstoel 

van het stuurhuis. Draai aan de linker zijde van het stuurhuis de tap

bout met veerring uit, waarmede het steunbeugeltje van het linker 

voorspatscherm aan het stuurhuis is bevestigd en verwijder het 
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steunb eugeltje. Verwijder de twee bouten met veerringen uit de onder

zijde in de klembeugel en de stuurhuisdraagstoel, waarmede het 

cylindrische lagerhuis van de sectoras in de draagstoel is vastgeklemd. 

Neem de klembeugel af en verwijder het complete stuurhuis van het 

voertu ig. Verwijder de splitpen (125) uit het schroefdraadeinde van de 

sectoras (78) en draai de kroonmoer (124) af. 

Trek met een trekker de stuurarm (123) van de sectoras. 

Opmerking : In géén geval mag de stuurarm worden verwijderd door 

het slaan van een wig tussen de stuurarm en het stuur

huis; hierdoor wordt het stuurhuis in- en uitwendig, 

alsmede de drukpuntinstelling onherstelbaar beschadigd . 

(2) Stuurhuis met bekrachtigingscylinders . Klem het complete stuurhuis, 

met het cylindrische lagerhuis van de sectoras, verticaal tussen een 

bankschroef met spanplaten; draai de bankschroef met overleg vast 

(afb. 223) . Verwijder de acht banjobouten (98), welke in de koppen van 

de bekrachtigingscylinders (103) en in het kleppen huis (55) zijl\ aan

gebracht. 

Verwijder het moertje (59) en de veerring (60) van het klemboutje (63) 

en neem de klembeugel (61) van de bevestigingsbeugel (62), welke 

onder de bovenste zijdekselbout is aangebracht. Verwijder de twee 

vrijgekomen drukleidingen (101) en (99) en de twee terugvoerleidingen 

(102) en (100) met afdichtringen (97) van de bekrachtigingscylinders 

en het kleppenhuis (afb. 224). 

(3) Kleppenhuis met bedieningsJ,,Jeppen. Dràai de vier moeren (58) met 

veerringen (57) uit, waarmede het kleppenhuis (55) dmv de centreer

flens (92) op het stuurhuis is bevestigd. Neem het complete kleppen

huis van het stuurhuis en verwijder ·de afdichtring (93) (afb. 225). 

Het is niet mogelijk het complete koppelingshuis met kruiskoppeling 

van het kleppenhuis te verwijderen zonder het kleppenhuis verder te 

demonteren. Demonteer het kleppenhuis als volgt. 

Klem het kleppenhuis met koppelingshuis zodanig in de bankschroef, 

dat het koppelingshuis (16) verticaal riaar beneden wijst en de kleppen

deksels (47) en (48) naar de voor- en achterzijde van de bankschroef 

zijn gekeerd. Verwijder uit elk kleppendeksel de zes tapbouten (52) 

met verende sluitringen (54). 

Steun de kleppendeksels ltan de onderzijde met de handpalm en tik aan 

de bçivenzijde met een kunsthars hamer op de rand van de deksels; 

de kleppendeksels schrikken hierdoor los van het kleppenhuis. Neem 

de deksels af en zorg dat de drukveren (51a) van de reactiekleppen (51) 

achter de kleppendeksels niet wegspringen (afb. 226) . Verwijder de 

drukveren en neem de twee afdichtringen (49) en de twee afdichtringen 

(35) aan weerszijden uit het sluitvlak van de kleppendeksels (afb. 227) . 

Verwijder de borgbout (41) met sluitring (40) waarmede de instelplaat 

(39) is geborgd. Licht met een schroevedraaier de instelplaat van de 

kerfvertanding van de stelschroef (38) (afb: 228) . 

Draai de stelschroef met aldichtring (37) uit de schroelstop (36) en 

verwijder de schroefstop uit het kleppenhuis (afb. 229). Plaats het 

kleppenhuis nu zodanig met de bevestigingsflens in de bankschroef, 

dat het koppelingshuis verticaal naar boven is gericht, terwijl de.nog in 

het kleppenhuis aanwezige bedienings~.leppen naar de voor- en de 

achterzijde van de bankschroef zijn gekeerd . 

Verwijder aan één zijde van het kleppenhuis de veergeleidehuls uit de 

reactieklep, plaats de trekker (0240005) in da reactieklep en op het klep

penhuis en trek de klep voorzichtig uit het kleppenhuis (afbn. 230, 231 

en 232). 

Plaats de t rekker (0240003) in de verd eelklep en op het kleppenhuis en 

trek de verdeelklep voorzichtig -uit het kleppen huis (albn. 233 en 234) . 

Verwijder de andere reactie- en verdeelklep op overeenkomstige wijze. 

Opmerking : Gebruik bij de hierboven genoemde werkzaamheden de 

voorgeschreven speciale- en goed passende gereed

schappen . De kleppendeksels en het kleppenhuis zijn nl 

van gegoten lichtmetaal vervaardigd en zeer gevoelig 

voor beschadigingen. 

(4) Koppelingshuis mei kruiskoppeling en onderste stuuras. Verwijder het 

gedeeltelijk gedemonteerde kleppenhuis niet uit de bankschroef. 

Tik de omgeslagen lippen van de borgring (18) terug uit de uitsparingen 

van de borgringmoer (17). 

Draai met een dubbele haaksleutel van ± 90 mm de borgringmoer 

enkele slagen los, zie afb. 235. Draai vervolgens met een haaksleutel 

van 75 mm het koppelingshuis (16) los van het kleppen huis (afb. ;!36), 

neem het koppelingshuis met complete onderste stuuras af (afb. 237) 

en verwijder de borgring en de afdichtring (19). Neem het kleppenhuis 

uit de bankschroef. 

103. Demonteren van de hoofddelen. 

a. Algemeen. 

Zorg, alvorens te demonteren, voor een schone en stofvrije omgeving en 

tevens voor voldoende en schone ruimte om de gedemonteerde delen 

geordend naast elkaar te kunnen leggen. Draag geen vuile werkkleding en 

zorg voor schone poetsdoeken, zodat vuile handen en- gereedschappen 

regelmatig kunnen worden schoongeveegd. 

b. Stuurkolom (afb. 213). 

Verwijder de bovenste klembout (166) met moer en borgplaatjes (167) en 

(168) uit de koppelbus (165) en schuif de koppelbus van de kerfvertanding 

van de bovenste stuuras (161 ). Maak de claxon kabel (164) los van de soldeer

plaats op de sleepring (163) en trek de kabel uit de stuuras Verwijder 

indien nodig , de sleepring met isolatiebus (162) door deze met geschikt 

hulpgereedschap naar de onderzijde van de stuuras te clrukken . 
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Verwijder de klembout (171) met de klemstrop (170) van de stuurpijp (169) . . 

Plaats een passende metalen staaf aan de onderzijde in de stuurpijp en tik 

het steunlager (174) naar de bovenzijde uit de stuurpijp. Verwijder de andere 

klembout (166) met moer (168) en borgplaatjes (167) uit de koppelbus. 

Het op de stuurpijp aangebrachte opsluitrubber en het afdichtrubber 

worden - mits in goede staat - niet van de stourpijp verwijderd. 

c. Stuurarm. 

Verwijder de splitpen uit de kogelbout en de kroonmoer en draai de 

kroonmoer af. Steun de stuurarm op een paar zacht metalen blokken, met 

het schroefdraadeinde van de kogelbout verticaal naar boven gericht. 

T ik met een zacht ·metalen hamer op het schroefdraadeinde, waardoor de 

kogelbout losschrikt uit de conische zitting in de stuurarm. 

d. Stuurstang (afb. 220). 

Verwijder aan weerszij den uit de stuurstang (1) de spl itpennen (7) waarmede 

de afstelstoppen (6) in het stuurarmeinde (4) en fuséearmeinde (5) zijn 

geborgd; draai de afstelstoppen geheel uit. Verwijder uit het stuurarmeinde 

achtereenvolgens de veerschotel (8), de drukveer (9) en de twee kogel

schalen (10). Verwijder uit het fuséearmeinde (5) achtereenvolgens de kogel

schalen (10), de drukveer (9) en de veerschotel (8). Draa i beide einden 

van de stuurstang en verwij der hierna de borgmoeren (2) en (3) . Verwijder, 

indien nodig, de smeernippels (11 ) . De stuurstang is aan het fuséearmeinde 

voorzien van rechtse schroefd raad en aan het stuurarmeind e van linkse 

schroefdraad : Raadpleeg zonodig de desbetreffende TH9-348. 

e. Stuurhuis met zuigers (afb. 219). 

Klem het stuurhuis met het cylindrisch e lagerhu is van de sectoras verticaal 

in een bankschroef met spanplaten ; de beide cylind_ers zij n hierb ij naar de 

achterzijde van de bankschroef gekeerd, zie afb. 225. 

Verwijder de borgring (95) uit de top van de wormas (90) . Plaats een trekker 

op de wormas en het tandwiel (94), trek het tandwiel van de wor mas (afb. 238) 

en verwijder de schijfspie (91). 

Verwijder mbv de paspentrekker (0240010) de vier paspennen (64) , welke 

diagonaal tegenover elkaar in het zijdeksel (70) en het stuurhuis (1 15) zijn 

aangebracht. 

Trek ·de paspennen slechts zover omhoog tot ze vrijkomen van het stuur

huis ; de paspennen worden bij het demonteren niet uit het zij deksel ver

wijderd (afb. 239) . 

Verwijder de borgmoer (68) van de stelschroef (76). Verwijder de zes tap

bouten (67), de twee moeren (69) met de verende s!uitringen (66) · en het 

bevestingsbeugeltje (62) onder de bovenste bout van het zijdeksel. Plaats 

het stuurhuis nu zodanig met hèt wormashuis in de bankschroef, dat de 

wormas horizontaal i_n hel verlengde van de bankschroefbekken staat. 

Draai met een schroev.edrnaier de stelschroef (76) naar rechts (dus naar 
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binnen), hierdoor wordt het zij deksel gelicht en komt los van het stuurhuis. 

Draai nu de stelschro~f nog verder naar rechts, totdat deze geheel - naar da 

binnenzijde - uit het zijdeksel is geschroefd. 

Neem het deksel af en verwijder de pakking (72) (afb. 240) . Verwijder, Indien 

nodig, het naaldlager (77) m~t een ko_~ellagerbinnentrekker. 

Opmerking: Probear niet op andere wijze het zijdeksel van het stuurhuis te 

verwijderen, dit is nl niet mogelijk en veroorzaakt alleen Ón

nodige en niet meer te herstellen beschadigingen. 

Klem het stuurhuis nu zodanig in de bankschroef, dat de worm:is horizon

taal naar rechts wijst. Merk met een centerpunt de beide bekrachtigings

cylinders (103) tov het stuurhuis (115) naar stand en plaats. 

Draai met een dub_bele haaksleutel van ± 125 mm _de ringmoeren (104) op de 

cylinders enkele slagen los (afb. 241). 

Schroef de beide cyl inders met de ringmoeren en de afdichtringen (105) van 

het stuurhu is (afb. 242) ; let op dat bij het uitschroeven de zu igers (108) 

- welke door het koppalstuk (114) met elkaar zijn verbonde;i - niet kantelen. 

Merk met een centerpunt de beide zuigers tov de cyl inders. 

Verwijder de borg ring (103) aan de drukzijde van _ één der zu igers, draai de 

drie inbusbouten (107) uit de kop en neam de zuiger van hel koppelstuk. 

Draai de wormas met worm geheal naar links cq naar rechts ; hierjoor neemt 

de sectoras (78) ook zijn uiterste stand naar rechts cq naar links in. 

De drukrol (81) benadert dan het dichtst de hartlijn van de zuigers mat 

koppel stuk, waardoor het mogel ,Jk is het koppelstuk met de nog hiera:in 

bevestigde zuiger uit het stuu rhuis te verwijderen (afo . 243) . Verwijder de 

zuiger van het koppelstuk. 

Plaats de zu igers op een vlakke metalen bus met de drukstif ten (113) naar 

beneden gekeerd en tik met een zacht metalen drijver de drukstiften uit de 

zu igers. Verwijder de afd ichtr ing (111) van de pen van de drukstift, maar 

houd de vufringen (11 2) bij de bet reffende drukstift ivm de afstelling bij het 

monteren. Draai de wo rmas nu zover naar links cq naar rechts, tot de 

sectoras met sectorro l in de midden stan d is gekomen . T ik met een rubber 

of kunsthars hamer voorzichtig tegen het schroefdraadeinde van de sector

as, tot deze geheel uit zijn lagers is geschoven en neem de sectoras met 

sectorrol en drukrol (81) u it het stuurhuis (afb. 244) . 

Verwijder de borgring (73) , waarmede de stelschroef (76) in het sectoras

einde is geborgd. Verwijder de hi erachter liggende vulring (74) en neem de 

stelschroef uit het sectoraseinde; bevestig de vul ring aan de stelschroef, 

om bij het monteren verze~erd te zijn dat de vulring weer op de ju iste plaats 

wordt aangebracht. Verwijder de afd ichtring (75) van de stelschroef. Plaats 

de sectoras verticaal onder een pers, met het schroefdraadeinde naar boven 

gekeerd . Steun de gaffel waarin de drukrol is gelagerd op een geschikt hulp

gereedschap en druk met een passende stempel de drukrolas (79) uit gaffel

stuk en drukrol. Neem de drukrol met lagernaalden (80) uit het gaffelstuk, 

schuif de lagernaalden uit de drukrol en houd ze zorgvuldig bij elkaar. 
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Opmerking : De sectoras mag niet verder worden gedemonteerd, dwz de 

sectorrol, waarin zich nog bevinden de sectorrolas met kogel

loopbussen en kogels, wordt dus niet uit het gaffelstuk ver

wijderd. De sectorrollagers zijn nl op de fabriek met een 

zekere voorspanning afgesteld en gemonteerd, waarna de 

sectorrolas aan het gaffelstuk is vast gelast. Bij defecten aan 

de sectorrol of aan de sectorrollagers moeten deze als één 

geheel word en vervangen. 

Merk de afstelflens (84) tov het stuurhuis (115). 

Draai de vier tapbouten (82) met verende sluitringen (83) uit en neem de af

stelflens met vulplaten (85) af. Bevestig de afgenomen vulplaten aan de 

afstelflens, dit om bij het monteren verzekerd te zijn van de juiste vulplaat

dikte. Verwijder de afdichtring (86) tussen de afstelflens en de buitenloop

ring (87) . Tik voorzichtig met een rubber of kunsthars hamer tegen de voor

zijde van de wormas (90) , hierdoor schuift de buitenloopring van het coni

sche rollager (89) uit zijn zitting . Neem de buitenloopring met rollager uit het 

stuurhuis, verwijder de afdichtring (88) uit de buitenloopring en neem de 

wormas uit het stuurhu is (afb. 245). Verwijder het conische rollager, dat 

aan de bovenzijde op de wormas is aangebracht. Merk de centreerflens (92) 

tov het stuurhu is, neem de centreerflens af en verwijder de afdichtring (88) 

uit de centreerflens . 

Wijzig de stand van het stuurhuis in de bankschroef zodanig, dat het 

cylindrische lagerhuis van de sectoras naar de voorzijde van de bankschroef 

wijst. Verwijder de borgr ing (122) uit het cylindrische lagerhuis, plaats aan 

de achterzijde het stempel (0240002) en tik de beide naaldlagers (119) en (120) 

en de oliekeerring (121) uit hun zittingen (afb. 246). 

f. Kleppenhuis met bedieningskleppen (afb. 218). 

Plaats het reeds gedeeltelijk gedemonteerde kleppenhuis (punt 102e (3)) 

zodanig in de bankschroef, dat de bevestigingsflens naar boven is gekeerd. 

Plaats het klemstuk (kukko 21 /3) in het naaldlager (96) (afb. 219) van de 

wormas, dat inwendig in het kleppenhuis is aangebracht. Plaats de onder

steuningsplaat, hulpgereedschap (XC) (afb. 247) op de aansluitflens, ver

wijder van de trekker (kukko 22/1) het juk en de twee steunpoten en draai de 

draadspil door het gat van de ondersteuningsplaat in het klenÎstuk. Draai de 

trekmoet aan tot op de plaat en trek het naaldlager uit zijn zitting (afb. 247). 

Opmerking: Bij latere uitvoeringen van het kleppenhuis is een wijziging 

aangebracht. Hierbij bevindt zich onder het naaldlager een 

metalen schijf voorzien van een tapgat. Door in dit tapgat een 

passende tapbout te draaien, kan mbv de ondersteuningsplaat 

het naaldlager uit zijn zitting worden gelicht en is het gebruik 

van de "Kukko" trekker overbodig . 

Draai de ontluchtnippel (34) uit de schroefstop (33). Verwijder, indien 

nodig, de schroefstop met de pakkingring (32) uit het kleppenhuis, raad

pleeg zonodig ook punt 102e (3). 

Neem het kleppenhuis uit de bankschroef. 

g. Koppelingshuis met kruiskoppeling en onderste stuuras (afb. 21'll). 

Klem het koppelingshuis in de bankschroef, de onderste stuuras met 

commandoblok moet hierbij verticaal naar boven zijn gericht (afb. 249). 

Verwijder de _borgring (31) uit het einde van de stuuras (13) en neem de 

vulring (28) af. Verwijder achtereenvolgens het commandoblok (30) met 

naaldlager (29), de vulring (28), de afstandsbus (27), de instelrol (26) met 

naaldlager (25) en de vulring (24). Verwijder vervolgens de borgring (23) en 

trek met een geschikte trekker het tandwiel (21) van de stuuras. 

Verwijder de schijfspie (22), zie ook afb. 250. Klem het koppelingshuis 

horizontaal tussen de bankschroef. Verwijder de borgring (1) uit de boven

zijde van het koppelingshuis (16) en tik met een kunsthars hamer de stuuras 

met kruiskoppeling en lagers voorzichtig naar de voorzijde uit het huis 

(afb. 251). 

Neem het koppelingshuis :.;:t de bankschroef. 

Plaats de stuuras ter hoogte van de kruiskoppeling in de bankschroef, met 

het van kerfvertanding voorziene gedeelte verticaal naar boven gericht. 

Neem de vulring (2) en de stofring (3) en daarna de oliekeerringhouder (5) 

met oliekeerring (7) en de afdichtring (6) af. Verwijder de borgring (8) .. en 

trek met een passende trekker het naaldlager (10) en het kogellager (9) 

gelijktijdig af (afb. 252). 

Verwijder de borgring (4) uit de oliekeerringhouder, plaats de oliekeerring

houder op een vlakplaat en steun de onderzijde op twee even hoge, zacht 

metalen blokken . Tik mbv het stempel (0240004) de oliekeerring uit de houder 

(afb. 253). Verwijder de vier borgringen (15) uit de beide gaffelstukken· (13) 

en (_11). Pers de vier lagerbussen (14) uit de beide gaffelstukken met het 

stempel (0240008) en neem de stuuras met kruisstuk uit elkaar. 

Opmerking : Het kruisstuk met de bronzen lagerbussen wordt slechts dan 

uit de onderste stuuras verwijderd, indien het kruisstuk en/of 

bronzen lagerbus!len moeten worden vervangen. 

104. Reinigen, inspecteren en repareren. 

a. Algemeen. 

Het reinigen, inspecteren en repareren van de gedemonteerde delen dient 

met grote zorg te geschieden. 

Pakkingen, afdichtringen, oliekeerringen, sluitringen, veerringen, borg

ringen, borgplaten, enz. moeten bij elke revisie worden vervangen, ook al 

zijn zij ogenschijnlijk nog in goede conditie. 

Het repareren bestaat in hoofdzaak uit het vervangen van onbruikbaar ge

worden delen en de e-1entueel hierdoor noodzakelijke afstellingen. 
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b. Reinigen. 

Reinig alle gedemonteerde delen in zuivere kerosine en blaas ze àaarna 

droog met perslucht. Gebruik na het reinigen geen poetsdoeken, daar los

latende draden oorzaak kunnen zijn van niet of slecht sluitende bedienings

kleppen. 

Gebruik voor het reinigen van rubber-, kunsthars-, of plastic delen nooit 

trichloor-aethyleen, daar dit de materialen of bindingen hiervan aantast. 

Voor het reinigen van deze d~len kan wel gebruikt worden P3, soda, enz. 

opgelost in water. 

Gebruik echter geen oververzadigde oplossing van deze reinigingsmiddelen, 

daar dit de mogelijkheid schept tot uitkristalliseren na het reinigen. Spoel na 

het reinigen de delen grondig in schoon water en droog ze hierna zorgvuldig . 

Let bij het reinigen speciaal op de metalen omloopleidingen van de be

krachtigingscyli nders en het klep·penhuis, daar deze inwendig vervuild 

kunnen zijn. Let tevens op de oliekanalen in het kleppenhuis en de kleppen

deksels, hlaas deze door met perslucht. 

Reinig naald-, kogel- en rollagers zoals voorgeschreven . 

Worden de gereinigde delen niet direct weer gemonteerd, olie ze dan licht 

in en berg ze stofvrij op. 

c. Inspecteren en repareren-. 

(1) Stuurkolom (afb. 213). Controleer of het bakelieten isolatiehuis van de 

claxon_drukknop (181) niet is gescheurd en of de kabel klem goed vast 

zit; vervang een drukknop met gescheurd ,solatiehuis. Controleer het 

stuurwiel (180) op scheuren en breuken en de spiegleuf in de naaf op 

beschadiging en weggeslagen kanten; vervang zonodig het stuurwiel. 

Controleer de schijf spie (177) op beschadiging en goede passing in de 

spiegleuf van de bovenste stuuras (161); vervang indien nodig de 

schijfspie en/of de t;,ovenste stuuras. 

Controleer de schroefdraad op de stuuras en de moer (1 _78) op be

beschadiging, lichte beschadigingen mogen met een draadvijl cq tap 

worden bijgewerkt; vervang bij zware beschadigingen. Controleer de 

kerfvertanding op de stuuras en in de koppelbus (165) op beschadiging 

en/of tordering, de koppelbus moet sluitend op de stuuras· zrj:, aan te 

brengen ; vervang indien nodig. Controleer of de sleepring (163) en de 

isolatiebus (162) goed vast op de stuuras zijn bevestigd, de isolatiebus 

mag niet gescheurd zijn, terwijl de sleepring geen contact mag ,naken 

met de stuuras; vervang indien nodig . Controleer of de stuuras niet 

is vervormd of verbogen, en/of de claxonkabel (164) gaaf is en geen 

contact maakt met de stuuras: vervang zonodig . Inspecteer de stuur

pijp (169) op verbuiging en beschadiging, kleine deuken mogen op een 

passende doorn worden weggewerkt : vervang indien nodig . 

Controleer of het bakelieten huis van het sleepcontact (179) niet is 

gescheurd en de schroefdraad gaaf is en niet beschadigd; vervang 

indien nodig. 

Controleer of het steunlager (174) niet is versleten en de kogels niet 

beschadigd zijn. Controleer de klempassing in de stuurpijp. 

Controber of de centreerring (175) klemmend over de bovenzijde van 

de stuuras is aan te brengen en de drukveer (176) voldoende spanning 

heeft; ve;vang zonodig het steunlager, de centreerring of de drukveer. 

Vrije lengte van de drukveer bedraagt 33 mm (1 .30"). 

Controleer de klemstrop (170) op vervorming; richt of vervang de 

klemstrop en zonodig de klembout met veerring en moer (171), (172) en 

(173). 

(2) Stuurstang (afb. 220). Controleer de stuurstang (1) op verbuiging en de 

schroefdraadeinden op beschadiging, lichte beschadigin;ien mogen 

met een snijmoer of schroefdraadvijl worden opgezuiverd, terwijl ee.1 

licht verbogen stuurstang koud rnag worden gericht; vervang bij zware 

beschadigingen. Een bij de schroeldraadeinden verbogen stuurstan;i 

mag niet worden gericht, maar moet worden vervangen. Controleer de 

twee borgmoeren (2) en (3) op beschadiging van de schroefdraad; 

vervang zonodig . 

Controleer de beide stuurstangeinden (4) en (5) op beschadiging van 

de inwendige schroefdraad, lichte beschadigingen mogen worden 

bijgewerkt; vervang bij zware beschadiging. Controleer of de slotgaten 

voor de kogelbouten (12) niet zijn weggesleten; vervang indien 'lodig 

de stuurslangeinden . Controleer de smeernippels (11) op ge.ede 

wer~ing; vervany zonodig . Controleer de schroefdraad van de afst~l

:,loppen (6) ; vervn ng zonodig . Controleer de druk veren (9) op breuk 

en voldoende spann ing ; vervang indien nodig. 

Vrij e lengte van ei.: drukveren bedraagt 44.00 mm (1 . 73") . 

Controleer de kogelschalen (10) en de hierbij behorende kogelbouten 

op slijtage of onrondheid ; vervanç; zonodig . 

Controleer de schroefdraad van de kogelbouten en de kroonmoeren 

(13) op beschadiging : vervang zonodig . Controleer de veerschotels (8) 

op slijtage ; vervang zonodig . 

(3) Stuurarm (afb. 219) . Co ,1 trolee , dP stuurarm (123) op verouiging of 

tordering en d e inwendiy /e kerfvertanding en het coriische gat voor 

bevestiging van de kog el bout op beschadigingen; vervang indien 

nodig . 

(4) Stuurhuis mei zuigers (afb. 219) . Inspecteer het stuurhuis (115) zorg

vuldig op sch euren en kleine haarscheurtjes bij de bevestigings- en 

tapg aten en de boring voor de sectoraslagers . Inspecteer all e tapgaten 

op beschild ig i,19 of ~:ijtage v;in de schroefdraad . Inspecteer de schroef

draad voo, b~vest,ging van de bekr il chtigingscylinders (103) op be

schadiging , slijtilgP of afbrokkel ing, Pn tevens of de bewerkte vlakken 

waarop de ringmof>rPn (104) met afdichtnngeri (105) komen te dra gen 

niet zijn beschildigcl Inspecteer de bew èrktf> bevestigingsvlakken vo or 

de afstelflen s (84). de centreprflens (92) Pn zijdeksel (70) op bes chadi-
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gingen en vlakheid, lichte beschadigingen mogen worden bijgewerkt; 

indien een afwijking meer dan 0.10 mm (.004") bedraagt, moet het 

stuurhuis cq zijdeksel en/of flenzen worden vervangen. 

Vervang eveneens een stuurhuis waarvan de bevestigings- of tapgaten 

zijn uitgesleten of de schroefdraad zwaar is beschadigd. 

Controleer alle naaldlagers op radiale speling; vervang zonodig. 

Controleer de stelschroef (76) en het tapgat voor de stelschroef op 

beschadiging oi slijtage; zonodig het zijdeksel vervangen. 

Inspecteer de vier paspennen (64) en de vier paspengaten in zijdeksel 

en stuurhuis op beschadiging, controleer of de p!)spennen zwaar 
passend zijn aan te brengen. Inspecteer de geleidebaan voor het 

koppelstuk (114) op beschadiging, bramen of ruwe plekken. Controleer 

of het koppelstuk met zijn geleiderail gemakkelijk en zonder klemmen 

door de geleidebaan heen en weer beweegt. Inspecteer de twee tap- . 

einden (71) op beschadiging van de schroefdraad; speling is niet 

toegestaan daar de schroefdraad zelfafdichtend moet zijn. Inspecteer 

alle moeren , tapbouten en tapeinden op beschadiging va!] de sch-roef

draad; vervang indien nodig. Inspecteer de schroefdraad van de aftap

stop (117) en in het tapgat in het stuurhuis op beschadiging, lichte 

beE.chadigingen mogen worden opgezuiverd; vervang · indien nodig. 

Inspecteer de tanden van het tandwiel (94) op breuk en beschadiging. 

Plaüts het tandwiel op cle wormas (90) en controleer de radiale speling 

tussen as en tandwiel. lndie°n het tandwiel moet" word.en vervangen, 

moet ook het corresponderende tan_dwiel (21_) (afb. 218), worden 

vervangen. De schijf spie (91) moet goed passen in as en tandwiel ; 

vervang indien nodig . 

Inspecteer de lagertap voor h_et naaldlager aan de ·bovenzijde van de 

wormas op beschadigingen of indrukken van de lagernaalden, con

troleer of het naaldlager zonder radiale speling in zijn ·zitting i_n het 

kleppenhuis is aan te brengen; vervang zonodig het kleppenhuis en/of 

het naaldlager. Inspecteer de schroefvertanding van de wormas zorg

~uldig op beschadigingen, ingevreten plekken of. haarscheurtjes; let 

hierbij speciaa! op het midden _gedeelte van de worm. Inspecteer de 

geslepen conische loopvlakken ·voor de rollage~s (89) op beschadiging 

of oppervlakte schilfering; vervang zonodig de wormas., Inspecteer de 

conische 'rollagers op beschadiging en ·slijta!)e; vervang ;i:onodig. 

Inspecteer het conische loopvlak voor het rollager in de tentreerflens 

op beschadiging of indrukken; zÓnodig de flens vervangen. Inspecteer 

de buitenloopring (87) op beschadiging en/of breuk eri controleer of 

deze goed passend in de boring van het stuurhuis is aan \e brengen; 

vervang zonodig . 

Controlee~ de fiber vulplaten van het vulplatenpakket (85) op be

schadigingen en scheuren; vervang indien ·nodig. Controleer of de 

sectorrol vrij en zonder zware punten draait in het gáflelstuk van de 

sectoras (78) en tevens of er geen radiale- of axiale speling aanwezig is 
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in de lagering. Inspecteer de gangen van de sectorrol op beschadi

gingen, afbrokkeling of ingevreten plekken; vervang zonodig de com

plete sectoras. 

Opmerliing: Indien de sectorrol door beschadigingen, enz. moet 

worden vervangen, zal in bijna alle gevallen ook de 

worm van de wormas dezelfde gebreken vertonen en dus 

ook de wormas moeten worden vervangen. 

Slechts in zeer speciale gevallen - indien een van beirlP 

nog volkomen gaaf is - kan met een afzonderlijke ver

vanging worden volstaan. 

Controleer de drukrol (81) op radiale lagerspeling, de drukrol moet 

iicht doch zonder radiale speling draaien in het gaflelstuk van de 

sectoras. Controleer of de drukrolas (79) met een perspassing in het 

gaflelstuk is aan te brengen. Indien de gaten in het gaflelstuk zijn 

gesleten, moet de complete sectoras met drukrol en sectorrol worden 

vervangen. Inspecteer het geslepen buitenloopvlak van de drukrol 

op beschadiging, indrukken of invreten. 

Inspecteer de 24 lagernaalden en de inwendige loopbaan voor de 

lagernaalden (80) op beschadiging of aantasting; vervang de drukrolas 

en lagernaalden steeds als een compleet geheel. Inspecteer het loop

vlak voor de naaldlagers (119) en (120) op de sectoras op beschadi

gingen of indrukken van de lagernaalden .. Controleer of het van kerf

vertanding voorziene conische gedeelte van de sectoras niet is ge

tordeerd en het schroefdraadeinde niet is beschadigd; lichte beschadi

ging van de schroefdraad mag met een snijmoer worden opgezuiverd. 

Controleer het andere einde van de sectoras, dat in het naaldlager (77) 

komt te draaien, op beschadiging of indrukken van de lagernaalden 

en de inwendige kamer, waarin de stelschroef (76) wordt aangebracht, 

op beschadiging of ingevreten draagvlak; vervang indien nodig de 

complete sectoras. 

Inspecteer de schroefdraad van de stelschroef op beschadiging en 

controleer de kop en de hierbij behorende vulring (74) op beschadiging 

en/of invreten; zo nodig de stelschroef en/of vulring vervangen. Plaats 

de stelschroef met de kop in de inwendige kamer van de sectoras, 

breng de vulring aan, plaats de borgring (73) en controleer of de stel

schroef gemakkelijk en zond.er klemmen in de kamer van de sectoras 

rond draait. Controleer de axiale speling van de-stelschroef in de kamer 

van de sectoras, deze mag maximaal 0.10 mm (.004") bedragen, Is de 

speling groter, plaats dan een dikkere vulring en breng de maximale 

axiale speling tot binnen 0.10 mm (.004"). 

Vulringen zijn in verschillende dikten voorradig nl 2.00 mm, 2.10 mm, 

2.20 mm en 2.30 mm (.079" - .083" - .oar' en .091") . Bevestig de originele 

of geselecteerde vulring aan de stelschroef, dit om bij het monteren 

zeker te zijn van de juiste vulring dikte. Inspecteer de schroefdraad in 

de borgmoer (68) op beschadiging; vervang indien nodig. 
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Inspecteer de schroefdraad in de kroonmoer (124), waarmede de 

stuurarm op de sectoras wordt bevestigd, op beschadiging en af

ronding; vervang indien nodig . l,nspecteer de metalen omloopleidingen 

(druk- en terugvoerleidingen) (99), (Hl0), (101) en (102) op knikken, 

scheurtjes en deuken; let hierbij speciaal op de einden waar de banjo

aansluitingen zijn aangebracht. Controleer de leidingen op verstop

ping en blaas door met perslucht ; vervang zonodig . Controleer de 

soldeerplaatsen van de banjo-aansluitingen tov de metalen leidingen op 

lekkages. Leidingen welke bij de soldeerplaatsen lekken , mogen op

nieuw hardgesoldeerd worden en dienen daarna grondig te worden 

gereinigd en beproefd. Controleer de schroefdraad en de boring van 

alle banjobouten (98), blaas de boringen door met perslucht ; vervang 

zonodig. Inspecteer de verchroomde cylinderwand van de be

krachtigingscylinders (103) op beschad igingen en krassen, controleer 

de tapgaten en de schroefdraad op beschadiging , lichte beschadi 

gingen mogen worden opgezuiverd ; vervang een cyl inder waarvan de 

cylinderwand en/of de schroefdraad zwaar is beschadigd. Inspecteer 

de schroefdraad in de ringmoeren (104) op beschadiging en de uit

sparingen voor plaatsing van de haaksleutel op afgeronde hoeken, 

plaats de ringmoeren op de cylinders en controleer of ze gem:ikkelijk 

en zonder overmatige speling draaien (dit moet met de hand mogelijk 

zijn) ; vervang zonodig. 

Controleer de beide zu igers (108) _op beschadigingen en krassen, de 

drukstiften (113) moeten met een lichte perspassing in ·de koppen 

zijn aan te brengen, let hierbij speciaal op de schuine kant waarop de 

polyamide afdichtring (110) komt te dragen; vervang zonodig . 

Daar de zuiger een rechtlijnige beweging volgt en de krachten axiaal 

zijn gericht, zal mede door de aangebrachte polyamide afdichtring en 

de synthetische rubber ring, practisch geen slijtage aan zuiger of 

cylinderwand optreden. Vervang bij elke revisie beide afdichtringen. 

Daar het echter dienstig kan zijn maten en toleranties te weten worden 

deze hier a!snog gegeven. 

Zuiger : nominale maat = 101 .050 mm (3.9783") 

toegestane tolerantie = ( +) of (- ) 0.010 mm ( +) of (-) 
(.0004") 

Bekrachtigingscylinder : inwendige nominale maat = 101 .515 mm (3.9966") 

toegestane tolerantie = ( +) of (-) 0.005 mm 

(+)of(- ) (.0002") 

Inspecteer de koppen van de drukstiften en de hierbij behorende 

vul ringen (112) op beschadiging of indrukken; vervang indien nodig . 

' ·lnspec~o;,er het koppelstuk (114) op breuken en scheuren, de tapgaten 

op beschadigde schroefdraad en het draagvlak voor de zuiger op 

krassen en beschadigingen. 
Controleer de geleiderail op abnormale slijtage of bramen, lichte 

beschadigingen mogen worden bijgewerkt; vervang ·z-cnodig. 
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(5) Kleppenhuis met bedieningsl<leppen (afb. '218) . Inspecteer het licht

metalen kleppenhuis (55) zeHr nauwkeurig op besch:idiging ivm de 

hierin aangebrachte bedieningskle;>pen, de stelschro'lf voor afstelling 

van de tandwielen, de omloopleidingen, het co,mnndoblok, enz., 

welke tezamen een feilloze werking van het hydraulisch bekrachtigde 

stuur moeten waarborgen . 

Controleer de schroefdra3d alsmede alle tapgaten op beschadiging ; 

vervang zonod ig. lnsoecteer alle bewerkte vlakken op besc hadi.ging, 

lichte beschadigingen mogen zorgvuldig worden bijgewerkt; vervang 

het kleppenhuis indien een afwijking meer dan 0.10 mm (.0)t") bedraagt. 

Opmerking: Hiervan uitgesloten zijn de twee vlakken waarin de 

bedieningskleppen worden aangebracht, deze· mogen 

niet opnieuw worden gevlakt. 

Inspecteer de kleppendeksels (43) en (47) op scheuren (let soeciaal 

op haarscheurt jes vanuit de bevesti;i ings;iaten) en de bewerkte af

dichtingsvlakken op krassen, beschadigingen en vlakheid ; lich!e 

krassen of beschadigingen mogen zorgvuldig worden bijgewerkt, 

terwijl de kle;ipendeksels zonodig opnieu \'11 mogen worden gevlakt, 

indien de afwijkingen niet meer bedragen dan 0.10 mm (.004"). Contro

leer of het sta len centreerplaatje voor de drukveren van de reactieklep 

nog vast in het klepdeksel zit; zonodlg opnieuw vastzetten . Controleer 

alle tapbouten en schroefstoppen o p beschad iging van de schroef

draad; verv11ng indien nodig . Inspecteer van de stelschroef (38) of de 

stelz ijde- wel ke tegen de instel rol komt te rusten - niet is ingevreten of 

bramen vertoont en of de l<.erfvertanding goed sluitend past in de 

instelplaat (39) ; verva '1 g l onodig de schroefstop en/of instelplaat en 

borgbo;it (41) . Control -2 er de ontluchtnippel (34) op verstopping; blaas 

door of vervang . 

Bij inspectie van de verdeel-en reactiekl eppen moet men zeer nauw

ke urig te we,k 9aan , daM deze bedieni ngskleppe" met grote nauw

keurigheid en precisie zi jn verva11rdigd. Raadpleeg bij het inspecteren 

de afbn. 254 en 255. 

Verdeefl<leppen (afb. 254) . Neem de klepplun1er (2) uit het kleplichaam 

(1) en inspecteer de plunj er op beschadigingen, stootkanten of bramen; 

let hierbij speciaal op d~ afsl uitkanten aan weerszijden van de kanalen. 

Inspecteer de kleprin!J (4) op vervorming en /of slijtage en controleer of 

de borgring (3) passend in de groef van de pl u ri jer zit, de borg ring mag 

niet klem men, ma:ir moet m0t de h':l nd draa ibaar zi jn . Inspecteer het 

kle;,lichaam in - en uitwen dig op besch3d iging en, controleer of het 

kleplichaam , zo nder ci2 aldic :i tri,1 gen (6) en (7) gemakkelijk in de bor ing 

in het kleppenhu is (55) (afb. 218) is aan te bre1 gen. Inspecteer de 

?.tsluitrand voor de kle ,)pl un jer op beschadiging en, hramen of stoot

kanten . Verwijder eve :1iueie aansl.Jg uit de kan .i len met kerosine en 

een fijn loopborsteltje en blaas droog met perslucht. 
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Plaats de klepplunjer in het lichaam en controleer of ze, ook bij ver

draaien, met een glijpassing en zonder voelbare radiale speling in het 

kleppenhuis schuift. Houd de klepp lunjer bij hft betreffende lichaam, 

onderlinge verwisseling is niet toegestaan. Druk de klepplunjer geheel 

in het lichaam tot de klepring is opgesloten tussen de borgring en het 

kleplichaam en controleer of de r;lunjer all e kanalen in het kleplichaam 

overlapt en zover over de sluitkanten is geschoven, dat de doorlaat 

voor de hydraulische vloeistof geheel is afg esloten. Controleer of de 

commandozijde van de kleppluhjer (bolle zijde) niet is beschadigd of 

gesleten. 

Indien bij de inspectie een van de hierboven genoemde gebreken 

worden geconstateerd, moet de verdeelklep compleet worden ver

vangen ; herstellen is niet toegestaan . 

Opmerking : Bij latere typen verdeelkleppen bestaat de mogelijkheid, 

dat de klepring (4) niet meer aanwezig is, de klepplunjer 

(2) is dan overeenkomstig in lengte gewijzigd. Controle, 

werking , enz. blijven echter gelijk aan hetgeen hiervoor 

is beschreven . 

Reacliekleppen(afb . 255) . Controleer de drukveer (7) en de toegevoegde 

drukveer (8), de uiteinden moeten goe<i vlak zijn. 

Controleer de veren op juiste spanning. 

Vrije lengte drukveer = 39 mm (1 .536"); 

Uitwendige diameter drukveer = 8 mm ( .315"); 

,, Bij indrukken tot 25 mm moet de druk 5.45 kg (12 lb) bedragen . 

Vrije lengte toegevoegde drukveer = 28 mm (1 .102") ; 

Uitwendige diameter toegevoegde drukveer = 15.50 mm (.610"); 

Bij indrukken tot 15 mm moet de druk 5.45 kg (12 lb) bedragen. 

Inspecteer de veergeleidehuls (5) op besct1adigingen, stootkanten of 

bramen. Plaats de veétgeleidehuls in het kleplicha'am (1) en controleer 

of de huls licht en zonder zware punten in het kleplicha11m heen en weer 

beweegt. Controleer het kleplichaam , de plunjer (3) en de klephuls (2) 

op uit- en inwendige beschadigingen, stootkanten of bramen; let hierbij 

speciaa l op de in- en uitwendige sluitkanten aan weerszijden van de 

kanalen. , 

Controleer of het kleplichaam, zonder de afdichtring (10), gemakkelijk 

in de boring van het kleppenhuis is te plaatsen. 

lnspect.:er de kanalen in de plunjer, de klephuls en het kleplichaam op 

verstoppingen of eventuele aanslag, maak de kanalen schoon met 

kerosine en een fijn loopborsteltje en blaas daarna droog met perslucht. 

Verwijder de borgring (6) uit de klephuls e11 neem de klepbodem (4) uit. 

Inspectee r r:e commandozijde (bolle zijde) op beschadiging en slijtage_ 

en de onderzijde (vlakke zijde) op vlakheid . Controleer of het lekgaatje 

in de klepbodem niet is verstopt. Plaats de klepbodem in de klephuls, 

breng de borg ring aan en controleer of er geen axiale- of radiale speling 
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aanwezig is. Plaats de klephuls met een draaiende beweging op het 

kleplichaam en controleer of ze zonder voelbare speling heen en weer 

beweegt &n hierbij in g,een enkele stand klemt. 

Controleer of in de geheel aangedrukte stand de klephuls alle kanalen 

in het kleplichaam geheel overlapt en zever over d_e sluitkanten schuift. 

dat de doorlaat voor de hydraulische vloeistof geheel is afgesloten . 

Controleer of de plunjer vrij en zonder zware punten in het kleplichaam 

heen en weer beweegt. Houd het kleplichaam , de klephuls, de plunjer 

en de klepbodem steeds als een geheel bij elkaar. 

Indien bij de inspectie een van de hiervoor genoemde gebreken worden 

geconstateerd, moet de reactieklep compleet worden vervangen. 

Opmerking: De bedieningskleppen (verdeel- en reactiekleppen) zijn 

met de grootste nauwkeurigheid vervaardigd, geslepen 

gehard en gelapt. 

Een complete klep is een onafscheidelijk geheel ; onder

linge verwisseling is niet toegestaan. 

Het zal zonder meer duidelijk zijn dat, gezien de grote 

nauwkeurigheid waarmede de delen zijn vervaardigd, 

elke nabewerking tijdens een reparatie, de kleppen 

zonder meer waardeloos maken. 

In de uiterste noodzaak mogen zeer kleine en lichte 

roestpl_ekjes met een fijn oliesteentje worden verwijderd, 

doch bij meerdere corrosie moéten de bedieningskleppen 

zonder meer compleet worden verva[lgen. Moeten voor 

het inspecteren of monteren delen van de bedienings

kleppen in elkaar worden gepast, ·smeer deze dan van 

te voren licht in met dunne olie, waardoor de mogelijk

heid tot klem raken is uitgesloten en onnodige be

schadigingen word~n voorkomen . 

(6) Koppelingshuis met kruiskoppeling en onderste stuuras (afb. 218). 

Inspecteer de schroefdraad op het koppelingshuis (16) op beschadi

ging, lichte beschadigingen mogen met een schroefdraadvijl voor

zichtig worden bijgewerkt; vervang zonodig . Controleer of de vilten 

stofring (3) nog 1)aaf en niet verhard is ; vervang zonodig. 

Inspecteer de schroefdraad in de ring moer (17) en de uitsparingen in de , 

omtcek op beschadiging, lichte beschadigingen mogen worden bijge

werkt ; vervang zonodig. Inspecteer het loopvlak voor het naaldlager (10) 

op de bovengaffel (11) op slijtage en/of indrukken van de lagernaalden 

en controleer de radiale speling; vervang zonodig de bovengaffel, de 

ondergaffel (13), het kruisstuk (12) met bronzen lagerbussen (14), 

de borgringen (15) en het naaldlager. Genoemde gaffels met kruisstuk 

en bronzen lagerbussen worden compleet geleverd als onderste 

stuuras. Inspecteer het kogellager (9); vervang indien nodig . 

Inspecteer de oliekeerringhouder (5) op in- en uitwendige beschadi-
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gingen; vervang zonodig. Inspecteer het tandwiel (21) op breuk en 

beschadiging van de tandflanken en controleer de radiale speling op de 

ondergaftel (13). Controleer of de schijfspie (22) niet is uitgeslagen en 

goed ~lemmend past in de ondergaftel; vervang indien nodig het 

tandwiel, de schijfspie en/of de complete onderste stuuras. Indien het 

tandwiel moet worden vervangen, moet ook het corresponderende 

tandwiel (94) (afb. 219) op de wormas worden vervangen. 

Inspecteer het naaldlagér (25) op beschadigbg. 

Plaats het naaldlager op zijn zitting op de ondergaffel, breng de instei

rol (26) aan en controleer of er geen radiale speling voelbaar is. Draai 

de instel rol enige malen rond en controleer of ze vrij en zonder stroppen 

om de as draait; vervang zonodig de instelrol met naaldlager en/of de 

complete onderste stuuras. Handel met het commandoblok (30) en het 

naaldlager (29) overeenkomstig als met de instelrol. Controleer de 

beide gaffels op torder'n;i, let speciaal op de kerfvertanding van de 

bovengaftel; vervang zonodig de complete onderste stuuras. Inspec

teer de lagertappen van het kr~isstuk (12) alsmede de lagerbussen (14) 

op slijtage en beschadiging en controleer de passing van de lager

bussen in de gaffelstukken. De lagerbussen moeten met een perspas

sing in de gaffels worden aangebracht, terwijl tussen lagertappen en 

lagerbussen geen radiale speling aanwezig mag zijn. 

Bij axiale speling moeten de originele borgringen (15) worden ver

vangen door dikkere borgringen, deze zijn hiertoe in diverse overmaten 

aanwezig nl: 1.00, 1.05, 1.10, 1.15 en 1.20 mm (.0394, .0413, .0433, .0453 en 

• 0472"): 

. In de tegenover elkaar liggende gaffelpoten van een gaffelstuk moeten 

borgringen van gelijke dikte worden aangebracht. Indien de boringen 

in de onder- en bovengaffel - waarin de lagerbussen zijn aangebracht -

niet zijn uitgesleten, wordt volstaan met het vervangen _van het kruis

stuk met lagerbussen; vervang zonodig de complete onderste stuuras. 

Inspecteer het commandoblok (30) en de instelrol (26) nauwkeurig op 

.;;!·::endigc beschadigingen, er mogen zich geen oneffenheden ver

tonen op de draagvlakken van de klepplunjers of de instelschroef; 

vervang zonodig . 

105. Monteren en zonodig afstellen tot hoofddelen. 

a. Algemeen. 

Zorg voor een schone en stofvrije omgeving. Smeer alle draaiende en 

bewegende delen zoals naald-, kogel- en rollagers,. enz . voor het mon

teren (indien niet anders vermeld) met dunne olie. Pakkingen, afdicht

ringen, oliekeerringen en zuigerringen, veer- en borgringen moeten bij 

elke revisie worden vervangen. 

Verricht het monteren steeds met de grootste nauwkeurigheid, aangezien 

kleine onnauwkeurigheden - en dit zeer zeker voor een stuurinrichting -

ernstige gevolgen kunnen hebben. 

b. Stuurkolom (afb. 213). 

Werd tijdens het demonteren de sleepring met isolatiebus (163) en (162) 

van de bovenste stuuras (161) verwijderd, breng deze dan alsvolgt weer 

aan. Breng een nieuwe sleepring met lsolatiebus zover op het ondereinde, 

tot deze juist tot boven het gaatje voór doorvoer van de claxonkabel is ge

schoven. Tik de koppelbus (165) zodanig op de kerfvertanding, dat de 

onderste klemstrop in lijn ligt met de spiegleuf en de gaten van de bovenste 

klemstrop corresponderen met de uitsparing. Breng de klembout (166) met 

borgplaatjes en moer (167) en (168) aan, draai de moer vast met een aan

haalspanning (moment) van 2.80 - 3.30 mkg (20 - 24 ft. lb) maar borg de bout 

en de moer nog niet. 

Plaats het ingevette steunlager (174), met de flens naar boven gericht, in de 

stuurpijp (169) en tik met het stem;>el (0240016) het lager zover in, tot de 

flens vlak aanligt op de stuurpijp. Draai het lager enkele malen rond om er 

van verzekerd te zijn dat het niet klemt. Breng een nieuwe claxonkabel (164) 

aan in de stuurpijp; gebruik hiervoor ge isoleerde flexibele lakdraad van 

1.50 mm' . 

Vertin de koperkern aan onder- en bovenzijde en soldeer het ondereinde 

aan de sleepring. Werk eventueel ontstane verhogingen van het soldeertin 

weg, zodat de oppervlakte van de sleepririg vlak is. 

Breng de stuuras aan in de stuurpijp en in het steunlager. Plaats de cen

treerring {175) op de stuuras met de flens naar boven gericht, plaats de 

schijfspie (177) en de drukveer {176) en draai de moer (178) handvast aan. 

Plaats de klemstrop (170) op de onderzijde van de stuurpijp, breng de klem

bout met veerringen en moer (171), (172) en (173) aan en draai de moer 

handvast aan. Draai het sleepcontact (179) handvast in de stuurpijp. 

c. Stuurstang (afb. 220). 

Werden tijdens het demonteren de smeernippels (11) uit het stuurarmeinde 

(4) en uit het fuséearmeinde (5) van de stuurstang verwijderd, breng deze 

dan eerst weer aan . Span het stuurarmeinde in de bankschroef. Smeer alle 

delen licht in met vet en plaats achtereenvolgens een kogelschaal (10), de 

kogelbout van de stuurarm, de tweede kogel schaal (10), de drukveer (9) en de 

veerschotel (8) in het stuurarmeinde. Draai de afstelstop (6) zover in tot deze 

stuit en daarna zover terug, tot de zaagsnede correspondeert met de eerst

volgende splitpengaten in het stuurarmeinde. Borg de afstelstop met een 

nieuwe splitpen. 

Span het fuséearmeinde in de bankschroef. Smeer alle delen Hcht in met vet 

en plaats achtereenvolgens de veerschotel (8), de drukveer (9); een kogel

schaal (10), de fuséearmkogelbout en de tweede kogelschaal. Draai de 

afstelstop zover in tot deze stuit en daarna zover terug, tot de zaagsnede 

correspondeert met de eerstvolgende splitpengaten in het fuséearmeinde. 

Borg de afstelstop met een nieuwe splitpen. Draai de borgmoeren (2) en (3) 

op de schroefdraadeind e van de stuurstang (1) - denk om de linkse en 

rechtse schroefdraad - en draai hierna zowel het fuséearmeinde als het 
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stuurarmeinde een gelijk aantal gangen op de stuurstang. Borg de stuur

stangeinden nog niet met de b\>rgmoeren; dit gebeurt nl bij de afstelling. 

Smeer de beide stuurstangeinden goed door en verwij.Jer het overtollige vet. 

Raadpleeg zonodig de desbetreffende TH9-348. 

d. Stuurhuis met zuigers (afbn. 218 en 219) . 

Klem het stuurhuis zodanig in de bankschroef, dat het cylindrische lager

huis van de sectoras naar de voorzijde van de bankschroef is gericht en het 

huis voor de wormas naar boven . Plaats het smalle riaaldlager (119) in de 

!>oring van het cylindrische lagerhuis en tik met het stempel (0240002) het 

naaldlager geheel in zijn zitting . Breng het brede naaldlager (120) op 

overeenkomstige wijze aan zodat beide naaldlagers goed aangesloten tegen 

elkaar liggen (breng enige druppels dunne olie aan). Smeer de oliekeerring 

(121) licht in met vet en tik deze (met de lip naar binnen gekeerd) mbv het 

stempel (0240007) in zijn zitting, tot deze geheel aanligt tegen de borst 

(afb. 256) . 

Plaats de borgring (122) en controleer of deze geheel draagt in de groef. 

Plaats het stuurhuis zodanig in de bankschroef, dat het cylindrische lager

huis naar links is gericht en het huis voor de wormas naar boven. Breng een 

nieuwe afdichtring (88) aan op de pasrand van de centreerflens (92) welke 

in het wormashuis moet worden gebracht; dit is de pasrand met de grootste 

uitwendige diameter. Plaats de centreerflens volgens de merktekens over de 

vier tapeinden (56) en tik met een kunsthars hamer de pasrand in de boring 

in het wormashuis tot de flens vlak aanligt. 

Plaats de vier veerringen en moeren en draai de moeren kruiselings vast met 

een aanhaalspanning (moment) van 8.30 - 9 mkg (60 - 65 ft. tb} . 

De bevestiging van de centreerflens geschiedt slechts tijdelijk ivm de juiste 

afstelling van het conische rollager (89) . 

Plaats het ( oni ;che rollager op de wormas (90) en breng de wormas in het 

wormashuis. Plaats een nieuwe afdichtring (88) op .de buitenloopring (87) . 

Breng het tweede conische rollager (89) aan, plaats de buitenloopring en tik 

met een hardhouten blokje de buitenloopring geheel in de boring. 

Plaats de afstelflens (84) met de vier tapbouten (82) tegen de buitenloopring 

en het stuurhuis en draai de bouten handvast aan. 

Breng de schijfspie (91) aan in de wormas en plaats hierop het handwiel 

(0240014). Draai de vier tapbouten kruiselings zoveel aan, dat de wormas nog 

gemakkelijk, maar spelingvrij draait dm·v het handwi~I; tijdens het aan

draaien van de tapbouten moet de wormas met het tandwiel enkele malen 

worden rondgedraaid om een goede lagerzitting te verkrijgen. Is een 

spelingvrije afstelling verkregen, meet dan met een voelermaat de opening 

op tussen de afstelflens en het stuurhuis (afb. 257) . . De gevonden maat 

geeft de totale dil1te aan van de vul platen (85), welke tussen de afstelflens en 

het stuurhuis moeten worden aangebracht. De fiber vulplaten zijn in 

verschillende dikten voorradig nl : 0.10 - 0.12 - 0.15 en 0.30 mm (.0040- .0048-

. 0059 en .0119"). 
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Verwijder de vier tapbouten en de afstelflens. Plaats _het vulplatenpakket, de 

afstelflens met de vier tapbouten en verende sluitringen (83) en trek de tap

bvuten l•uiselings vast met een aanhaalspanning (moment) van 8.30 - 9 

mkg (60 - 65 ft. lb). Draai, tijdens het aanhalen van de tapbouten, de wormas 

met het handwiel enkele malen rond om van een goede lagerzitting verzekerd 

te zijn. Verwijder het handwiel, plaats hiervoor het instelhulpgereedschap 

(LXXIII) en breng de arm van het hulpgereedschap in horizontale stand. 

Hang het gewicht (LXXIV) in de inkeping van de arm bij het cijfer vier. 

Gaat èe wormas hierbij rondwentelen, dan is de lagervoorspanning te laag 

en moet de totale vulplatendikte worden verminderd. Blijft de wormas stil 

staan, verplaats dan het gewicht steeds één inkeping tot de as rondwentelt 

(het cijfer negen mag hierbij niet worden overschreden). 

Wordt het cijfer negen overschreden, dan is de lagervoorspanning te hoog 

en moet de totale vulplatendikte-worden vermeerderd. Uit het bovenstaande 

blijkt dat de juiste lagervoorspanning ligt tussen 4 - 9 cmkg (3.50- 7.90 in. lb). 

Opmerking : De hierboven genoemde controle op de lagervoorspanning 

dient met volkomen droge lagers te worden uitgevoerd. 

Is een juiste lagervoorspanning bereikt, verwijder dan het gewicht met 

instelgereedschap, de tapbouten met verende sluitringen, de afstelflens en 

het vulplatenpakket van het stuurhuis. 

Breng de afdichtring (86) in de groef van de buitenloopring (87), plaats de 

afstelflens met het vulplatenpakket met de vier tapbouten en verende sluit

ringen en draai de tapbouten vast met een aanhaalspanning (moment) van 

8.30 - 9 mkg (60- 65 ft. lb) . Plaats het instelgereedschap weer op de worm

as, breng de arm irrhorizontale stand en hang het gewic"1 aan de arm. 

De juiste lagervoorspanning mag - nadat de afdichtring is aangebracht -

maximaal 15 cmkg (13.20 in. tb) bedragen. Blijkt bij de controle dat de 

maximale lagervoorspanning wordt overschreden, vermeerder dan de 

totale vulplatendikte tot de juiste lagervoorspanning is verkregen. 

Opmerking : Ook b ij de hierboven genoemde controle dienen de wormas-

lagers volkomen droog te zijn. 

Is de juiste lagervoorspanning verkregen, olie de lagers dan licht in, plaats 

het handwiel op de wormas en draai de wormas enige malen rond. 

Verwijder het handwiel en neem het stuurhuis uit de bankschroef. 

Plaats een van de zuigers (108) met de vlakke zijde op een vlakke metale;n 

plaat. Plaats een drukstift (113) met vulring (112) in de boring van de zuiger 

en tik met een kunsthars hamer de drukstift zover in de boring, tot de vulring 

zit opgesloten tussen zuiger en ·drukstift. 

Breng de tweede drukstift op overeenkomstige wijze aan in de andere zuiger. 

Opmerking: De afdichtringen (111) zijn hierbij niet geplaatst op de pennen 

van de drukstiften, evenmin als de synthetische ·rubber ringen 

(109) met polyamide afdichtrlngen (110) in de groeven van de 

zuigers. 
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Bevestig de beide zuigers dmv de inbusboul.en (107) (let op de merktekens) 

aan het koppelstuk (114); de drukstiften zijn hierbij binnenwaarts gericht. 

Het kan voorkomen dat onder de koppen van de inbusbouten stalen verende 

sluitringen zijn gemonteerd, breng de ringen eerst weer aan alvorens de 

inbusbouten in te draaien. Neem de drukrol (81) tussen duim en wijsvinger 

en plaats deze tussen de drukstiften in de zuigers; de drukrol moet speling

vrij tussen de drukstiften worden gedrukt. Is er .speling aanwezig of is het 

doordrukken niet mogelijk, verwijder dan de drukstiften en plaats een andere 

maat vulringen tot een juiste afstelling is verkregen. De vulringen zijn 

hiertoe in verschillende dikten te verkrijgen nl: 4.70, 4.73, 4.76, 4.79, 4.82, 4.85, 

4.88, 4.91 , 4.94, 4.97, 5.00 en 5.03 mm (.1825, .1837, .1846, .1869, .1899, .1910, 

.1922, .1934, .1946, .1955, .1970 en.19îl1" ). Is het niet mogelijk de drulrol tussen 

de drukstiften door te drukken, dan moeten er dunnere vulringen worden 

aangebracht, is er speling aanwezig tussen de drukrol en drukstiften, dan 

moeten er dikkere vulringen worden aangebracht. Gebruik een micrometer 

om de juiste afstelling vast te stellen. Mocht er ondanks de verscheidenheid 

in vulringendikten geen ideale afstelling worden verkregen, vlak dan op een 

vlakplaat met een vel fijn schuurlinnen een vah de geselecteerde vulringen af. 

De drukstiften mogen in geen geval te krap zijn ingesteld, daar dan de 

mogelijkheid bestaat dat de drukrol, tijdens het besturen van het voertuig , 

gaat klemmen en vastzitten. Een juiste afstelling wordt verkregen, indien de 

drukrol van onder af ingebracht tussen de drukstiften, het gewicht van het 

complete koppelstuk met de beide zuigers kan dragén, zonder af til glijden 

(afb. 258). Is de afstelling uiteindelijk juist bevonden, verwijder dan de zuigers 

van het koppelstuk en de drukstiften uit de zuigers ; denk er aan dat de 

vulringen bij de desbetreffende drukstiften blijven. Plaats mbv de conische 

geleidebus (0231857) nieuwe afdichtringen (111) in de groeven, welke in de 

pennen van de drukstiften zijn aangebracht (afb. 259). Breng de drukstiften 

weer aan in de zuigers en bevestig één van de zuigers dmv de lnbusbouten 

aan het koppelstuk (denk om de merktekens). De tweede zuiger wordt nog 

niet aangebracht, dit geschiedt bij het monteren van het complete koppel

stuk in het stuurhuis: Draai·-d:: !ilbusbouten stevig vast en borg ze met een 

nieuwe borgring (106). Breng de polyamide afdichtring (110) zodanig aan in 

de groef van de zuiger, dat de schuine kant van de afdichtring aansluit op de 

schuine kant in de groef van de zuiger. Breng vervolgens de synthetische 

rubber ring (109) aan en zorg dat deze ring in de omtrek van de groef zit 

O'!)gesloten. Werd tijdens het demonteren de drukrol met lagernaalden en as 

(81 ), (80) en(79) uit het gaffel stuk van de sectoras (78) verwijd,ml, öan d ient 

deze eerst_in de sectoras te worden aangebracht alvorens ze in het stuurhuis 

te monteren. Smeer de loopbaan in de drukrol met ilogellagervet en plaats 

de 24 lagernaalden (afb. 260). 

Tik met een kunsthars hamer de drukrolas zover in een van de gaffelpoten, 

tot deze gelijk ligt met de binnenzijde. Bre'ng de drukrol met lagernaalden in 

het gaffelstuk, centreer de drukrol tov de drukrolas, steun de lagernaalden 

met een vinger aan de onderzijde en tik de drukrolas geheel in drukrol en 
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gaffel stuk (afb. 261 ). Borg de drukrolas aan beide zijden met drie centers. 

Span de sectoras verticaal in de bankschroef, met het schroefdraadeinde 

naar beneden gericht. 

De boring voor de stelschroef (76) alsmede de ste\schroef en de vulring (74) 

moeten vetvrij en droog zijn . 

Plaa·ts de stelschroef met de kop in de boring, bre;ig de vulring aan en draai 

de stelschroef met de hand eriige malen rond. Breil g een nieuwe borgring 

(73) aan in de boring en controleer of de borgring goed zit opgesloten in de 

groef. Breng enige druppels olie aan in de boring en draai de stelschroef 

rond tot de ol ie geheel verdeeld is ; smeer ook de omtrek van de drukrol licht 

in met dunne olie. Controleer de axiale speling van de stelschroef, welke 

maximaa1·0.10 mm (.004") mag bedragen, zie punt 104c(4). 

Plaats de co ,1 ische geleidebus (0240015) op de stelschroef en schuif de 

afdich tring (75) in de groef va:, :::e s,~lschroef (afb. 262). Verwijder de 

sectoras en plaats het stuurhuis i!l de bankschroef; het cylindrische lager

hui s is hierbij n;iar de achterzijde en de wormas naar de rechterzijde van de 

bankschroef gericht. Plaats het handwiel (0240014) op de wormas . 

Breng de beschermbus (0240)17) aan in de oliekeerring in het cylindrische 

lagerhuis om deze, bij het a:mbre;igen van de sectora3 , te beschermen 

tegen beschc1dig i:ig door de kerfvertanding . 

Schuif de as voorzichtig door de twee naaldlagers in het lagerhuis, tot de 

sectorrol ingrijpt in de worm van de wormas. Verwijder de beschermbus en 

smeer worm en sectorrol licht in met dunne olie . Draai het stuurhuis in een 

zodanig e stand, dat de sectoras naar de linker zijde van de bankschroef 

wijst ; dit vergemakk~lijkt het verdere monteren. 

Draai met het handwiel de wormas zover rond, tot de sectoras in zijn 

eindstand is gekomen; steun hierbij de stelschroef met handpalm of duim. 

Breng het koppelstuk met zuiger, via de draadgaten voor de bekrachtigings

cylinders , in het stuurhuis met de geleiderail aan de zijde van het zijdeksel 

(smeer de geleiderail licht met dunne olie) (afo. 263) . Draai met het handwiel 

de wormas zover terug, tot de sectoras in de middenstand is gekomen. 

Breng de tweede zui ger aan op het ko !)!)elstuk , draai de drie inbusboutjes 

stevig vast en borg de boutjes met .een .nieuwe borgring (106) (afb. 264) . 

Smeer de beide zuigers licht met dunne olie. 

Breng op beide cylinders (103) de ringmoeren (104) aan (let op dat de 

schuine kant in de ringrnoer naar de open zijde van de cylinder is gekeerd) . 

Draai de ring moeren zover op, tot de uitgedraaide kamer tussen de twee 

schroefdraadgedeelten vrij komt en breng in deze kamer de afdichtring (105) 

aan . Smeer de cyl iridcrw:rntl !icht met dunne olie. Schuif met een draaiende 

beweging een cylinder op een bijbehorende zuiger (denk om merktekens) en 

let op dat de polyamid e afdichtring (110) niet van de zuiger afschuift. Draai 

de cylinder zover in de schroefdraad , dat de open zijde gelijk ligt met de 

binnenkant van het stuurhuis . Breng de tweede cylinder aan op overeen

komstige wijze. 

Voor de nu volgend e ;ifstellin g van de stuuruitslag is het nodig de sectorrol 
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zuiver in de middenstand van de sfuurworm te plaatsen. De afstelling kan op 

tweé manieren geschieden en is afhankel ijk van de omstandigheden. 

De eerste manier· is de eenvoudigste en wordt uitgevoerd zonder gebruik

making van speciale- of hulpgereedschappen. Draai de wormas zover rond , 

tot de sectorrol ogenschijnl ijk in de middenstand staat . Druk de sectorrol 

zover in de worm van de wormas tot geen spefing meer voelbaar is. De 

zuivere middenstand is de stand waarbij de spiegleuf in de Vl(Ormas naar 

beneden en in de hartlijn van het stuurhu is ligt, waartoe de wormas met het 

handwiel een weinig naar links of naar rechts moet worden gedraaid . 

Is dit het geval dan ligt de hartlijn van het splitpengat in de sectoras zuiver 

parallel met de hartlijn van de wormas (afb. 265) . Bij de tweede manier is 

enig hulp- en speciaal gereedschap benodigd; ga hierbij alsvolgt te werk. 

Draai de wormas met het handwiel zover rond tot de sectorrol ogenschijnlijk 

In de middenstand staat en druk de sectorrol zover in de worm tot geen 

speling meer voelbaar is. Neem een losse meetklok met langere taststift en 

plaats deze in het hulpgereedschap (LXXVI) (afb. 266) (draai het borg

schroefje niet te vast) . Draai het hulpgereedschap met meetklok handvast in 

het tapgat van de aftapstop (117) in het stuurhuis. 

De lengte van de taststift moet zodanig ,zijn dat de drukrol, welke zich nu 

onder de taststift bevindt wordt bereikt. Draai de wormas met het handwiel 

een weinig naar links en naar rechts·, tot de wijzer van de meetklok de 

hoogste waarde aanwijst (afb. 267) en stel de meetklokschaal in op "O" . 

Deze hoogste waarde is tevens de zuivere middenstand van de sectoras . 

Plaats de naaf (0240018) op de kerfvertanding van de sectoras en breng de 

gradenboog (0240018) aan. Plaats een krasblok met magnetische voet op de 

achterzijde van de bankschroef, controleer nogmaals de ju iste middenstand 

van de sectoras en stel daarna de kraspen in op het cijfer O van de graden

boog (afb. 268) . Verwijder de meetklok. 

Draai dmv het handwiel de sectoras zowel naar links als naar rechts, tot 

de betreffende zuiger aanslaat tegen de cylinderbodem. 

Lees de beide uitslagen af op de gradenboog. De uitslag moet naar iedere 

zijde gel ijk zijn en maximaal 40° ± 1° bedragen. Is er geen juiste uitslag 

verkregen, schroef dan de cylinders zodanig binnen- of buitenwaarts tot een 

juiste en gelijke afstelling is verkregen (afb. 269) . Bij een juiste afstelling 

moeten de tapgaten voor de banjobouten in de cylinders in één lijn liggen 

lflet het hart van de wormas (afb. 270), terwijl in elke eindstand (dus bij 

40° ± 1° )de zuiger moet aanslaan tegen de bodem van de cylinder. 

De sectorrol mag in de eindstanden het stuurhuis noch de cylinders raken ; 

er moet een minimale speling van 1 mm (.04") tussen de delen aanwezig zijn. 

Controleer de speling met een voelermaat (afb. 271). 

Opmerking: Indien bij bovengenoemde controle blijkt dat de sectorrol of 

de sectorgaffel het stuurhuis raakt, schroef dan beide cyl inders 

verder naar binnen. De maximale uitslag mag dan tot 39° 

worden teruggebracht. 

DEEL 11 

Hoofdstuk XL 

Is de juiste afstelling bereikt, draai dan beide ringmoeren goed vast met een 

dubbele haaksleutel. Plaats - om het verdraaien van de cylinders tov het 

stuurhuis te voorkomen - een wringstaaf tussen de tijdelijk aangebrachte 

banjobouten (98) in de cylinders (afb. 272) . 

Controleer nogmaals de maximale uitslag van de zuigers en tevens of de 

hartlijn van de banjobouten in één lijn ligt met het hart van de wormas. 

Werd tijdens het demonteren het na.aldlager (77) uit het zijdeksel (70) 

verwijderd, plaats dan het zijdeksel op een paar vlakke metalen blokken, met 

de boring voor het naaldlager naar boven gekeerd en tik met het stempel 
(0250876) het naaldlager geheel in het zijdeksel (afb. 273) . Smeer het naald

lager met enige druppels dunne olie. 

Neem de borg ring (73) en de stels'chroef (76) met vul ring (74) uit de sectoras. 

Plaats het zijdeksel provisorisch op het stuurhuis, schuif het deksel heen en 

weer en draai het handwiel voor- en achteruit tot de geleiderail - welke op 

het koppelstuk is aangebracht - in- de geleidebaan is gekomen op het zij

deksel. Schuif het zijdeksel in de juiste stand op het stuurhuis en neem 

het daarna af. Verander de stand van de wormas nu niet meer. Draai de 

twee tapeinden (71) - indi1m verwijderd - met vloeibare pakking goed vast 

in het stuurhuis. Plaats een licht ingevette nieuw.e zijdekselpakking (72) over 

de twee tapeinden op het stuurhuis. Plaats de stelschroef met vulring in de 

sectoras en breng de borgring aan. Plaats het zijdeksel en draai met een 

schroevedraaier (linksom draaiend) de stelschroef zover in het zijdeksel tot 

dit vlak aanligt tegen de pakking. Breng de tapbouten (67) en de moeren (69) 

met verende sluitringen (66) aan, plaats de IJevestigingsbeugel (62) onder de 

bovenste tapbout en draai de tapbouten en moeren handvast aan. Plaats het 

stempel (0231855) op de paspennen (64) en tik de vier paspennen zover in het 

stuurhuis tot ze gelijk liggen met de bovenzijde van het zijdeksel (afb. 274) . 

Draai de tapbouten en moeren kruiselings vast met een aanhaalspanning 

(moment) van 3.60 - 4 mkg (26 - 29 ft . lb) . Plaats de sectoras in de midden

stand (dit is dus het cijfer O op de gradenboog) en draai de stelschroef met 

een schroevedraaier (naar rechts draaien) zover in -~et zijdeksel tot er geen 

speling meer voelbaar is tussen worm en sectorrol; hierbij dient de sectoras 

met het handwiel zowel naar links als naar rechts ± 10° te worden verdraaid 

(afb. 275). Door nu met de schroevedraaier de stelschroef vast te houden, 

moet er bij het verdraaien van het handwiel reeds een lichte weerstand voel

baar zijn. Draai de borgmoer (68) goed vast op de stelschroef en draag zorg 

dat de stelschroef hierbij niet verdraait (afb. 276). 

Verwijder ·het krasblok. Bevestig het instelgereedschap (LXXV) dmv de pen 

op het schroefdraadeinde van de sectoras en plaats het gewicht (LXXI V) 

in een inkeping in de arm. Indien de sectorrol juist is afgesteld in de worm 

moet het wrijvingsmoment in de middenstand 35- 40 cmkg (30.80- 35.20 in. lb) 

bedragen en buiten d~ middenstand (10° naar links of rechts) maximaal 20 

cmkg (17.60 in. lb). 

Het gewicht van 1kg zal dus bij het cijfer 40 cq het cijfer 20 komen te hangen. 

Wordt geen j•J ist wrijvingsmoment bereikt, los dan de borgmoer en draai de 
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stelschroef zover binnen- of buitenwaarts, tot het juiste moment is ver- · 

kregen. Borg de stelschroef met de borgmoer. 

Verwijder .het instelgereedschap met gewicht en de gradenboóg met naaf 

van ·de sectoras. Draai de aftapstop (117) met een nieuwe koperen pakking

ring (116) vast in het stuurhuis. Verwijder het handwiel van de wormas en 

1.• breng hiervoor in de plaats het ·téindwiel (94) ·zodanig aan, dat de cijfers 

- welke op de zijkant van het tandwiel zijn ingeslagen - naar het einde van 

de wormas zijn gekeerd (astap en tandwiel licht inoliën). Tik het tandwiel 

tot tegen de borst op de wormas en borg het tandwiel met de borgring (95), 

zie ook (afb. 2n). 

Wordt het stuurhuis niet direct samengebouwd met het kleppenhuis en het 

koppelingshuis, plaats dan de banjobouten (98) in de tapgaten van de 

bekrachtigingscylinders, om te voorkomen dat stof en vuil binnendringen. 

Neem tiet stuurhuis uit de bankschroef. 

e. Kleppenhuis met bedieningskleppen (afbn. 218 en 219). 

Werd voor het inspecteren het naaldlager (96) voor de wormas !)it het 

kleppenhuis verwijderd breng dit dan alsvolgt weer aan. 

Plaats het kleppen huis met het schroefdraadgat - waarin het koppelingshuis 

moet worden aangebracht - op een passend zacht metalen steunblokje op 

een vlakplaat. 

Tik met het stempel (0231856) het naaldlager zover in zijn zitting, tot de 

bovenkant gelijk ligt met het verzonken randje in de boring (afb. 278): 
. . 

Is het kleppenhuis van een latere uitvoering, breng dan eerst de metalen 

schijf aan en daarop het naaldlager. Smeer het lager mei enige druppels 

dunne olie. 

Plaats het kleppenhuis met de bevestigingsflens horizontaal in de bank

schroef. Draai de schroefstop (33) met een nieuwe koperen pakkingring (32) 

goed vast in het k!eppenhuis en draai de ontluchtnippel (34) handvast in de 

schroefstop (afb. 248). De schroefstop (36) met afdichtring (35) , de stel

schroef (38) met instelplaat (39), de verdeelkleppen (45) , de reactiekleppen 

(51) en de kleppendeksels (47) en (48) worden nog niet aangebracht; dit ge

schiedt pas nadat het koppelingshuis met kruiskoppeling P.n de onderst1; 

stuuras op het kleppenhuis zijn aan·gebracht, zie punt 106a. · 

f. Koppelingshuis met kruishoppeling en onderste stuuras (afb. 218). 

Werr. .. het Ï'.,uisstut (12) met d" bronzen lagerbusse,, (14) tijdens hEe1 m

sp ectEeren uit de onder- en bovengaflel (13) en (11) van de onderste stuuras 

verwijderd, breng deze dan alsvolgt weer aan. Smeer de tappen van het 

kruisstuk en de boringen in de gaflelpoten met dunne olie. Plaats het kruis

stuk in de onder- en bovengaflel; let hierbij op de spiegleuf voor de schijf

spie (22) in de ondergaflel. De spiegleuf moet in lijn liggen met het streepje 

op de voorzijde van de kertvertanding van de bovengaflel. 

Plaat s de onder- en bovengaflel met kruisstuk op een zacht metàllen blok en 

\ 
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tik _de vier bronzen lagerbussen in hun zittingen met het stempel (0240008) 
afb. 279). 

Breng nieuwe borgringen (15) aan en controleer of de kruiskoppeling -

zowel axiaal als radiaal - absoluut spelingvrij en soepel beweegt. Houd dil 

stuuras horizontaal gestrekt vast aan de bovengaflel; de ondergaffel moet 

nu, via de kruiskoppeling, door zijn eigen gewicht uit de horizontéile stand 

zakken. Is de kruiskoppeling te vast afgesteld dan moeten de borgringen 

d·oor dunnere, bij axiale speling door dikkere worden vervangen. Borg

ringen zijn hiertoe in diverse maten verkrijgbaar nl : 1.00, 1.05, 1.10, 1.15en 1.2il 

mm (.0394, .0413, .0433, .0453 en .0472") . Let op, dat in tegenover elkaar lig

gende gaffelpoten borgringen van gelijke dikte worden aangebracht; con

troleer dit met een micrometer. Is een juiste afstelling verkregen, houd 

dan de stuuras verticaal gestrekt vast bij de bovengaffel en controleer of 

de ondergaffel naar beide richtingen vrij kan uitpendelen (afb. 280). 

Smeer het naaldlager (10) met enige druppels dunne olie en schuif het lager 

zodanig op zijn loopbaan op de bovengaflel, dat de ring, welke aan een zijde 

in de buitenloopring is geperst, naar het kruisstuk is gekeerd. Druk het 

kogellager (9) tot tegen de borst op de gaffel en breng een nieuwe borgring 

(8) aan; controleer of de borgring geheel in de groef zit opgesloten. 

Draai de borgringmoer (17), met de grootstt! afgeschuinde kant naar boven 

gericht, geheel op het schroefdraadgedeelte van het koppelingshuis (16) . 

Span het koppelingshuis met het schroefdraadgedeelte zodanig in de 

bankschroef, dat de borgringmoer op de spanplaten draagt. Plaats de 

onderste stuuras in het koppelingshuis met de kerfvertanding naar boven 

gericht. Tik de stuuras. zover in, tot de samenstelling stuit tegen de borst in 

het koppelingshuis. 

Breng de borgring (4) aan in de tweede groef in de oliekeerringhouder (2) 

(afb. 281) . Plaats de olieke!='rringhouder met de borgring naar beneden op 

een vlakplaat en tik met het stempel (0240004) de oliekeerring (7), met de lip 

naar boven gekeerd, in de houder (afb. 282) . Breng de afdichtring (6) aan in 

de groef in de buitenzijde van de oliekeerringhouder. 

Plaats de conische beschermbus (0240009) over ·ae" kerfvertanding van de 

stuuras (afb. 283). 

Smeer de manchet van de oliekeerring licht in met dunne olie en tik de 

oliekeerringhouder (met de borgring naar boven gekeerd) met het stempel 

(0240006) tot op het kogellager in het koppelingshuis (afb. 284). Plaats de in 

dikke olie gedrenkte vilten stofring (3) op de stuuras en smeer de ~ovenzijde 

van de viltring in met een laagje vet . Plaats de stalen vulring (2) op de stof

ring en breng de borgring (1) aan in de groef in het koppelingshuis. 

Plaats het koppelingshu ïs horizontaal in de bankschroef met de borgring

moer tegen de -bankschroefbekken. Breng de stuuras in lijn, tik met een 

kunsthars hamer tegen de stuuras en controleer of het geheel zonder 

axiale speling zit opgesloten in het koppelingshu is (afb. 285) . Is er axiale 

speling aanwezig, verwijder dan de borgring en breng een dikkere stalen 

vulring aan. De stalen vulringen zijn in verschillende dikten voorradig nl: 
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0.93, 1.00, 1.10, 1.20, 1.30 en 1.40 mm (.036, .039, .043, .047, .051 en .055"). 

Plaats het koppel ingshuis nu verticaal in de bankschroef, met het van kerf

vertanding voorziené aseinde naar beneden gekeerd en de borgringmoer op 

de spanplaten (afb. 286) . Breng de vulring (20) aan op de stuuras en t ik de 

schijfspie (22) in de spiegleuf. Plaats het tandwiel (21) zodanig, dat de 

cijfers, welke op de zijkant van het tandwiel zijn. ingeslagen, naar het as

einde (dus naar boven) zijn gekeerd . Tik het tandwiel tegen de vulring op de 

as. Plaats de beschermbus (0240013) over de as er. schuif de borgring (23) 

over de beschermbus in de groef vóór het tandwiel (afb. 286) . 

Controleer oi er axiale speling aanwezig is tussen de borgring en het tand

wiel. Is er speling aanwezig, verwij der dan de borg ring, het tandwiel en de 

schijfspie en breng een dikkere vulring aan . De vulringen zijn hiertoe in 

verschillende dikten voorradig nl: 3.00, 3.10, 3.20 en 3.30 mm (.118, .122, .1 26 

en .130"). Breng de vulring (24) aan op de as, met de verzonken zijde over. de 

borgring . Smeer het naaldlager (25) met enige druppels dunne olie, schuif 

het lager op de as en plaats de instel rol (26) over het lager. 

Breng de afstandsbus (27) aan met de vul ring (28) . 

Smeer het naaldlager (29) met enige druppels dunne .olie, schuif het lager 

op de as met het comrnandoblok (30) en de tweede vulring (28) en plaats de 

borgring (31) in de groef van de as. Het commandoblok moet nu zonder 

axi~le speling licht beweegbaar zijn en in geen enkele stand klemme_n of 

zwaar lopen. Is er axiale speling aanwezig of loopt het commandoblok te 

zwaar, verwijder dan de borgring, de vulring, het commandoblok en de 

tweede vulring en plaats eventueel dikkere of dunnere vulringen tot een 

ideale afstelling is verkregen. De vulringen zijn in verschillende dikten 

voorradig nl : 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80 en 2.90 mm (.091, .095, .099, .103, 

. 107, .111 en .115"). 

Selecteer de vulringen zodanig, dat aan weerszijden van het commando

blok een vulring van gelijke dikte wordt aangebracht (afb. 287). Neem de 

compleet samengestelde onderste stuuras met koppelingshu is uit de bank

schroef. 

106. Aanbrengen en zonodig afstellen van de hoofddelen en het 

complete stuurhuis met stuurkolom. 

a. Algemeen (afb. 218). 

Zoals reeds in pu.nt 105e is beschreven werden de bedieningskleppen (45) 

en (51), de schroefstop (36), de afdichtring (35), de stelschroef met instel

plaat (38) en (39) en de kleppendeksels (47) en (48) nog niet op het kleppen

huis (55) aangebracht, zodat het aanbrengen van deze delen in dit punt 

wordt behandeld. Na het reinigen en inspecteren werden de delen van de 

reactiekleppen (51) en verd'l:!elkleppen (45) in de betreffende klep aan

gebracht. 

Het samenstellen moet met de grootste nauwkeurigheid geschieden. 

b. Koppelingshuis op kleppenhuis (afb. 218). 

Plaats het reeds gedeeltelijk gemonteerde kleppenhuis (55) met de be

vestigingsflens zodanig in de bankschroef, dat de bevestiglngsvlakken voor 

de kleppendeksels (47) en (48) naar de vóór- en de achterzijde zijn gekeerd. 

Breng de borgring (18) aan op- het koppelingshuis (16) met de inw·endige lip 

in de spiegleuf en de licht omgebogen buitenlippen naar de zijde van de 

borgringmoer (17). Plaats de rubber afdichtring (19) in de groef tussen de 

twee schroefdraadgedeelt~n en breng hierop enige druppels dunne olie 

aan . Plaats het koppelingshuis zodanig in het kleppenhuis, dat het com

mandoblok naar de in het kleppenhuis aangebrachte ontluchtnippel (34) 

wijst (afb. 288) . Schroef het koppelingshuis zover mogelijk met de hand in 

het kleppenhuis. Plaats een haaksleutel van 75 mm in de spiegleuf en draai 

het koppelingshuis tot tegen de aanslag vast in het kleppen huis (afb. 289). 

Controleer of het commandoblok voor het midden van de boringen voor de 

bedieningskleppen is aangebracht (afb. 290) . Is dit niet het geval, verwijder 

dan het koppelingshuis en zoek de oorzaak op. Meestal is dit te wijten aan 

een niet goed- aangebrachte- of opgestroopte afdichtring (19) of een niet 

goed vastgedraaid koppelingshuis. 

Is de stand van het commandoblok juist bevonden, draai dan de borgring

moer stevig vast met een dubbele haaksleutel van ± 90 mm en borg met de 

bo~gring (18). Smeer het commandoblok aan weerszijden met enige drup

pels dunne olie. 

Breng een nieuwe afdichtring (35) aan op de schroefstop (36) en draai de 

schroefstop stevig vast in het kleppenhuis. Breng dmv de conische ge

leidebus (0240011) een nieuwe afdichtring (37) aan in de groef van de stel 

schroef (afb. 291). Draai de stelschroef met de hand in de schroefstop, tot 

deze aan de binnenzijde gelijk ligt met het uiteinde van de schroefstop . 

Breng op de reactiekleppen (51) nieuwe afdichtringen (10l (afb. 255) aan en 

. schuif aan weerszijden van het kleppenhuis een reactieklep in de boring 

(afb. 292) . Breng op de verdeelkleppen (45) nieuwe afdichtringen (6) en (7) 

(afb. 254) aan en schuif aan weerszijden van het kleppenhuis een verdeelklei:,

in de boring (afb. 293) . Plaats in iedere reactiekfep een nieuwe afdichtring 

(9) (afb. 255) en in iedere verdeelklep een nieuwe afdichtring (5) (afb. 254). 

Plaats aan weerszijden van het kleppenhuis twee nieuwe afdichtringen (49) 

in de doorvoerkanalen voor de kleppendeksels . . Plaats in beide reactieklep

pen de veergeleidehuls (5), de drukveer (7) en de toegevoegde drukveer (8) 

(afb. 255). Plaats het kleppendeksel (47) op het kleppenhuis met de druk

veren van de reactieklep gecentreerd in en tegen het kleppendeksel. Breng 

diagonaal tegenover elkaar de tapbouten (52) met verende sluitringen (54) 

aan en draai de bouten handvast. Draai eerst de middelste en daarna 

kruiselings de overige tapbouten vast met een aanhaalspanning (moment) 

van 1 - 1.40 mkg (7.50 - 10 ft.lb) (afb. 294). Breng het andere kleppendeksel 

(48) op overeenkomstige wijze aan. 
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c. Koppelingshuls met kleppenhuis op stuurhuis (afbn. 218 en 219). 

Plaats het stuurhuis zodanig met het cylindrische lagerhuis van de sectoras 

in de bankschroef, àat de wormas met het tandwiel naar links is gericht. 

Verwijder de vier moeren met sluitringen van de tapeindeil (56). Breng een 

nieuwe aldichtring (93) aan in de groef van de centreerflens (92). Draai de 

gaffel (11) van de onderste stuuras zodanig, dat het merkstreepje naar het 

hart van de ontluchtnippel (34) wijst. Plaats het kleppenhuis zodanig over 

de vier tapeinden, dat de tandwielen in elkaar grijpen en de pasrand van de 

centreerflens geheel in de boring van de bevestigingsflens schuilt; pas op 

dat de aldichtring tijdens het inschuiven niet beschadigt. Breng de vier 

moeren (58) met veerringen (57) aan en draai de moeren kruiselings vast 

met een aanhaalspanning (moment) van 4.10 - 4.60 mkg (30-33 ft. lb) . Is het 

kleppenhuis in de juiste stand aangebracht, dan moeten de tapgaten in de 

bekrachtigingscylinders en het merkstreepje op de onderste stuuras in een 

lijn liggen (afb. 295) . Plaats het tandwiel (0240012) goed vast op de kerf

vertanding van de onderste stuuras. Door het handwiel te bewegen, brengen 

de tandwielen de draaibeweging van de stuuras over op de wormas en gaat het 

commandoblok de bedieningskleppen commanderen . Het zal dus duidelijk 

zijn dat een te grote tand speling ·ook een te grote speling aan het stuurwiel 

veroorzaakt. Een te kleine tandspeling verbetert de stuurkwaliteiten niet, 

maar zal wel de kleppenwerking nadelig beïnvloeden. Stel de tandspeling 

alsvolgt in. 

Draaî met een schroevedraaier de stelschroef (38) (rechtsom) zover.in de 

schroefstop tot men voelt dat de stelschroef aanligt tegen de instelrol. Door 

nu het handwiel slechts even heen en weer te bewegen, stelt men vast dat 

er geen tandspeling voelbaar is. 

Draai nu, onder licht heen en weer bewegen van het handwiel, de stelschroef 

linksom tot er eeri lichte tandspeling voelbaar is. Draai daarna de stelschroef 

weer rechtsom, tot er nagenoeg geen tandspeling meer voelbaar is. 

Plaats de instelplaat (39) op de stelschroef. Het slopgat in de instelplaat 

moet zodanig staan, dat de borgbout (41) kan worden aangebracht zonder 

de instelplaat te verdraaien . Controleer nogmaals de tandspeling en stel 

indien nodig na met de instelplaat (afb. 296). 

Plaats de borgbout (41) met sluitring (40) en draai de borgbout stevig vast · 

Breng met de banjobouten (98) en nieuwe afdichtringen (97) de druk- en 

terugvoerleidingen (99), (100), (101) en (102) aan op het kleppenhuis (55) 

en de beide bekrachtigingscylinders (103); draai de banjobouten handvast. 

Plaats de klembeugel (61) op de omloopleidingen (101) en (102) en bevestig 

de leidingen op de bevestigingsbeugel (62) dmv het boutje met moer en 

veerring (63), (60) en (59); draai het boutje handvast. Controleur of de lei

dingen elkaar niet raken, draai de banjobouten vast met een aanhaal

spanning (moment) van 17.90 - 19.30 mkg (130 - 140 lt. lb) en draai daarna 

het klembeugelboutje stevig vast. Verwijder het handwiel. Neem het stuur

huis uit de bankschroef en dicht de tapgaten van de flexibele druk- en 

terugvoerleidingen af met plakband, zodat stof en vuil niet kunnen binnen

dringen. 

d. Stuurarm (afb. 219). 

Breng de stuurarm (123) zodanig aan op de sectoras (78), dat de merktekens 

met elkaar in lijn liggen (afb. 297). 

Draai de kroonmoer (124) op met een aanhaalsp,rnning (moment) van· 

55 mkg (100 ft. lb) ·en borg met een nieuwe splitpen (125). 

e. Compleet stuurhuis met stuurkol:,m (afb. 213). 

Plaats het stuurhuis met het cylindrische lagerhuis van de sectoras onder 

tegen de s!uurhuisdraagstoel en de stuurarm naar da chassislangsligger 

gekeerd . Breng de klembeugel over het cylindrische lagerhuis aan met de 

twee bouten en veerringen; draai de bouten handvast. Draai het stuurhuis 

nu zodanig , dat de vier gaten in de draagstoel corresp~n cleren met de tap

gaten in het stuurhuis. Draai de vier bouten met veerringen in met een aan

haalspanning (moment) van 31.70- 34.50 mkg (230 - 250 lt. lb) . 

Bevestig het steunbeugeltje met twee boutjes aan het linker voorspatscherm 

en draai de boutjes stevig vast . Plaats de tajJbout met veerring aan de zijde 

van het stuurhuisdeksel in het steunbeugeltje en het stuurhuis en draai de 

tapbout stevig vast. Draai hierna de twee bouten in de klembeugel vast met 

een aanhaalspanning (moment) van 25.70 - 28.20 mkg (186 - 205 ft. lb). 

Controleer, alvorens de stuurkolom aan te brengen, of de sectoras tov de 

wormas nog in zuivere middenstand staat; het merkstreepje op het boven

einde van de stuuras wijst hierbij recht omhoog. Verwijder van de stuur

kolom de stuurwielmoer (178), de drukveer met centreerring (176) en (175), 

de schijfspie (177) en het sleepcontact (179). Schuif de stuurpijp (169) zover 

omhoog, dat de koppel bus (165) . ingrijpt op de kerfvertanding van de 

onderste stuuras. Schuif de koppelbus zodanig op de onderste stuuras, 

dat de spiegleuf in de bovenste stuuras (161) in lijn ligt met het merkstreepje 

op de onderste stuuras en de gaten van de onderste klemstrop correspon

deren met de uitsparing in het kerfvertande gedeelte. Breng de klembout 

(166) met borg plaatjes en moer (167) en (168) aan en draai d11 moer vast met 

een aanhaalspanning (moment) van 2.80 - 3.30 mkg (20 - 24 ft . lb) . Borg de 

koppen van klembouten en moeren zowel in de onderste- als de bovenste 

klemstrop met de borgplaatjes. 

Hef de spanning van de klemstrop (170) op, schuif de stuurpijp over het 

koppelingshuis en klem de stuurpijp vast dmv de klemstrop en de klembout 

(171). 

Bevestig de stuurkolom met de klembeugel en het opsluitrubber met de 

twee bouten met veerringen tegen hE t instrumentenpaneel. ·Bevestig de 

luchtremkraan op de stuurkolom met de klembeugel en de tap bouten; draai 

de tapbouten stevig, vast. Plaats de centreerring (175) en de drukveer (176) 

over de stuuras, tik met een kunsthars hamertje de schijfspie (177) in de 

.,piegleuf, plaats het stuurwiel (180) en draai de moer (178) stevig vast. 
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Bevestig de claxonkabel (164) aan de claxon drukknop (181) en druk de knop 

in het stuurwiel. 

Draai het sleepcontac·t (179) vast in de stuurpijp ; max aanhaalspann ing 

(moment) 0.50 mkg (3.60 ft . lb) . 

f. Stuurstang (afb. 220). 

Stel de middenstand van het stuur vast door halvering van het totaal aantal 

stuurwielomwentelingen . 

Plaats de voorwielen in de stand rechtuit, stel de stuurstang in op de ju ist e 

lengte en breng de stuurstang in fuséearm-en stuurarm zoals beschreven 

in de desbetreffende TH9-348. Controleer de maximale ·stuuruitslag naar 

beide zijden. Deze maximale stuuruitslag moet altijd worden begrensd door 

de aanslagbouten welke op de beide fuséehuizen zijn aangebracht. De 

stuuruitslag mag nimmer worden begrensd door het aanslaan van de zuigers 

tegen de bodem van de bekrachtigingscylinders. 

Opmerking : Controleer het toespoor na het aanbrengen en vastzetten van 

de stuurstang. 

g. Fl,xlbele druk- en terugvoerleldlngen (afb. ZZZ). 

Sluit de flexibele druk- en terugvoerleidingen aan zoals is beschreven in de 

desbetreffende TH9-348. Sluit de flexibele drukleiding met de banjo~out 

(43) en ni~uwe afdichtringen (42) aan op het kleppenhuis (55) (afb. 218) . 

Sluit de flexibele terugvoerleidingen met de banjobout (126) en nieuwe 

afdichtringen (127) aan-op het stuurhuis (115) (afb. 219). 

Zijn de beide flexibele leidingen aan het kleppenhuis en het stuurhuis 

bevestigd, koppel dan de leidingen dmv de "Lockheed" koppelingen aan de 

druk- en terugvoerleiding welke naast de radiatormantel zijn opgehangen. 

Steek hiertoe de koppelingen in elkaar en draai de paars gekleurde koppel 

bussen stevig vast met de haaksleutels (JN006-4011535) (5120-17-020-3662) 

en (JN006-4011534) (5120-17-020-3661) (speciaal gereedschap 2e echelon) 

Opmerking: De paars gekleurde koppelbussen moeten geheel op de 

koppelingen worden geschroefd en daarna met de haak

sleutels stevig vastgedraaid. Bij niet goed vastdraaien zullen 

de kleppen, welke zich in de "Lockheed" koppelingen be

vinden, slechts ten dele worden geopend. Dit heeft tot gevolg 

dat er geen vrije doorstroming plaats vindt van de hydraulische 

vloeistof. Het voorgaande is vooral van toepässing op de 

koppeling, welke in de flexibele terugvoerleiding is aange

bracht. 

Indien de klep in deze koppeling niet geheel opent, vindt er 

geen volledige en vrije doorstroming plaats in de terug

voerrichting. Het gevolg hierva~ is dat er in het stuurhuis - dat 

ook in het circuit is opgenomen - .een druk wordt opgebouwd. 

De oliekeerring (7) (afb. 218), in de bovenzijde van het kop-

pelingshuis aangebracht en slechts ber.ekend op een druk van 

± 3 atm, weersta!"t de oplopende druk in het stuurhuis op een 

gegeven moment niet meer en bezwijkt. De doorstromende 

hydraulische vloeistof gaat - als gev~lg van de nog steeds 

stijgende druk in het stuurhuis - nu ook de gehele stuur

kolom vullen tot onder de claxondrukknop. W anneer de kolom 

geheel is gevuld, wordt indien er plot_seling een stuurbe

krachtiging wordt ingeleid (bv bij het nemen van een bocht). 

de ctaxondrukknop uit het stuurwiel geperst en spuit de 

hydraulische vloeistof in het gezicht van de bestuurder. 

Bevestig, na het koppelen van de flexibele. druk- en terugvoerleiding, de 

beide koppelingen dmv de bevestigingsbeugel met viltstrook en bout op de 

steunbeugel naast de radiatormantel op de linker chassislangsligger. 

Let op de buigstraal van de slangen bij het koppele·n en bevestigen van de 

flexibele druk- en terugvoerleidingen; ze mogen niet onmiddellijk achter de 

aansluiting worden gebogen, maar moeten ± 25 mm (1") recht uit de aan

sluiting komen. Ook mogen er in de flexibele leidingen geen torsie krachten 

optreden, wat oa veroorz~kt wordt door verkeerd monteren of bevestigen . 

Ter controle zijn hiervoor op de slangen rode of witte torsielijnen aange

bracht. Scherpe bochten en trekkrachten in de flexibele leidingen moeten te 

allen tijde worden vermeden. 

107. Beproeven en afstellen. 

a. Algemeen. 

In dit punt worden slechts die afstellingen besproken, waarvan bij het be

proeven eventueel nog nastelling of controle noodzakelijk blijkt. 

b. Beproeven en afstellen. 

Controleer de stand van de hydraulische vloeistof in het voorraadtankje en 

vul indien nodig bij tot het eerste peil (raadpleeg ook de desbetreffende 

TH9-348). Start de motor en laat deze draaien met een toerental van ± 800 

omw/min, het vloeistofpeil in het voorraadtankje zakt nu weg . Vul met 

draaiende motor hydraulische vloeistof bij tot het hoogste merkstreepje op 

het peilstokje. Krik de voorbrug zover omhoog tot de voorwielen vrij zijn van 

de grond. Plaats een synthetisch rubber of plastic ontluchtslangetje met het 

ene einde op de ontluchtnippel (34) (afb. 218) en met het andere einde in 

een transparante pot of fles. Los de ontluchtnippel een weinig en draai het 

stuurwiel van uiterst links naar uiterst rechts, dus van aanslag tot aanslag, 

om de hydrnulische vloeistof gelegenheid te geven zich te verqelen over het 

hydraulische circuit en het stuurhuis. Het stuurwiel moet telkens ± 30 

seconden tegen de aanslagen worden vastgehouden, waardoor de eventueel 
aanwezige lucht wordt verdreven . 

Indien de hydraulische vloeistof na enige tijd - tijdens het heen en weer 

draaien van het stuur - zonder blazen of luchtbellen uitstroomt, is het sy

steem geheel ontlucht. Draai de ontluchtnippel weer vast, verwijder de 

ontluchtslang en breng het rubber stofdopje aan. 
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Opmerking: Let op, dat tijdens het ontluchten het peil van de hydraulische 

vloeistof in het voorraadtankje constant blijft. 

Vul bij gedurende het ontluchten. 

Is het hydraulische circuit geheel ontlucht, controleer dan het vloeistofpeil 

in het voorraadtankje en vul indien nodig (met draaiende motor) bij . Stop 

de motor, laat de voorwielen op de grond zakken en verwijder de krik. 

Indien, na het afzetten van de motor, na enige tijd het vloeistofpeil in het 

voorraadtankje weer wordt gecontroleerd, zal blijken ·dat dit inmiddels is 

gestegen tot boven het hoogste merkstreepje op het peilstokje. Dit is een 

normaal verschijnsel en wordt onder meer veroorzaakt door het krimpen 

van de flexibele druk- en terugvoerleidingen , nadat de hydraulische druk is 

weggevallen . Omgekeerd zullen, indien de motor draait, ·de flexibele lei

dingen uitzetten door de hydraulische druk en zakt het vloeistofpeil tot 

beneden het hoogste merkstreepje op het peilstokje. 

Indien echter het vloeistofpeil, na het starten van de motor, snel wegzakt 

en zich bovendien onrustig en schommelend gedraagt, w ijst dit op lucht in 

het hydraulische circuit. Ook indien bij het nemen van een bocht een steu

nend geluid in de stuurinrichting wordt waargenomen, is dit in de meeste 

gevallen te wijten aan een niet of onvoldoende ontlucht hydraulisch circuit. 

Waarschuwing: Indien met afgezette motor en stilstaand voertuig aan het 

stuurwiel wordt yedraaid, worden de r,,echanische delen, 

in het bijzonder de in het koppeling~huis aangeb_rachte 

kruiskoppel ing, overbelast. 

Bij draaiende motor en stilstaand voertuig wordt door 

iedere stuurwielbeweging direct een hydraulische hulp

kracht ingeleid, welke i:veneens overbelasting van de 

mechanische delen veroorzaakt. Een getordeerde sectoras 

of anderszihs beschadigde delen zijn hiervan het gevolg. 

Het is in de bovengenoemde gevallen dan ook verboden 

het stuurwiel te draaien. 

Nadat het hydraulische systeem geheel is ontlucht, moet het complete 

stuur nog op de juiste werking en dichtheid van stuurhuis en leidingen met 

koppelingen worden beproefd . Ga voor het beproeven alsvolgt te werk. 

TH9-134if2 

Blz. 173 

voerleiding - voorraadtankje - flexibele zuigleiding - stuurbekraçhtigings

pomp. 

Start de motor en laat deze draaien met een toerental van ± 800 omw/min. 

Controleer het vloeistofpeil in het voorraadtankje en vul indien nodig bij. 

Sluit de afsluitkraan en lees de bereikte druk af op de manometerschaal; 

de druk moet minstens 55-60 kg/cm' (782-853 psi) bedragen. 

Wordt deze minimale druk niet bereikt, dan ligt de oorzaak hiervan in een 

niet goed functionerende stuurbekrachtigingspomp. 

Waarschuwing: T ijdens de beproeving mag de afsluitkraan niet langer dan 

20-25 seconden gesloten blijven, daar anders het gevaar 

bestaat dat de stuurbekrachtig ingspomp heet loopt en 

hierdoor defect raakt. 

Open de afsluitkraan geheel en laat de kraan gedurende de nu volgende 

beproevingen in deze stand staan . 

Draai het stuurwiel geheel naar rechts tegen de aanslag en houd, onder 

aanwending van een lichte kracht, het stuur in deze stand. Lees op de 

manometerschaal.de bereikte druk af, welke minstens 55-60 kg/cm' (782-853 

psi) moet bedragen . Herhaal de hierboven omschreven beproeving met een 

geheel naar links gedraaid stuurwiel. Vergelijk de drukken welke bij het 

naar rechts en ·naar links draaien van het stuur zijn verkregen. Is er tussen 

de twee beproevingen een werkelijk drukverschil aanwezig, dan ligt de 

oorzaak hiervan in lekkende of slecht sluitende verdeel-cq reactiekleppen 

of in niet of slecht afdichtende ringen op de zuigers. 

Wordt na de beproev.ing het stuurwiel weer teruggedraaid in de midden

stand, dan valt de bereikte druk automatisch terug tot op de doorstroomdruk, 

welke ongeveer 1.80-2.50 kg /cm' (25-36 psi ) bedraagt; lees de druk af op de 

manometerschaal. 

Control eer na de beproevingen (gedurende een looptijd van ± 30 minuten) 

het complete stuurhuis met kleppenhuis, de stuurbekrachtigingspomp, 

alsmed e het gehele hydraulische circuit met leidingen en koppelingen op 

lekken. 

Indien het hydraul isch bekrachtigd e stuur op de juiste wijze is gemonteerd 

en samengesteld, is dit op alle puf)ten dicht en lekvrij . Stop de motor, 

verwijder de aangebrachte manometer met afsluitkraan en flexibele hulp

leiding, monteer de banjo-aansluiting weer aan de fl exibele drukleiding en 

bevestig de leiding dmv de banjobout en koperen afdichtringen aan het 

kleppenhuis . 

Laat de voorwielen op de grond zakken en verwijder de krik . 

Start de motor, controleer nog maals het peil in het voorraadtankje en- vul 

indien nodig bij tot het bovenste merkstreepje. 

Krik de voorbrug zover omhoog tot de voorwielen vrij zijn van de grond. 

Maak de flexibele drukleiding los aan de kfeppenhuiszijde (dit is de flexibele 

leiding welke voert van stuurbekrachtigingspomp naar bovenzijde kleppen

huis) en verwijder de banjoboutaansluiting . Neem een manometer met een 

meetbereik van 0-160 kg /èm' (2276 psi) voorzien van aansluitpij p met afsluit

kraan (afb . 298) . Koppel de losgenomen zijde van de drukleiding aan die 

zijde van de aansluitp ijp waar zich geen afsluitkrnan bevindt er. koppel het 

andere einde aan het kleppenhuis. Indien de aansluiting juist is verricht, 

moet de vloei stofstroming in het hydraulische circuit alsvolgt zijn : stuur

bekrachtigingspomp - fl exibele drukleiding - aansluitbus - manometer - af

sluitkraan - flexibele hulµleiding - kleppenhuis - stuurhuis - flexibele terug-

c. Afstellingen bij ingebouwd stuur. 

Indien het voertuig langere tijd in gebruik is, kan het voorkomen dat nastel

ling van de sectoras (drukpuntinstelling) noodzakelijk is. 
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De speling tussen de tandwielen moet dan eveneens nagesteld worden. 

Deze nastelling wordt uitgevoerd zonder het stuur uit te bouwen. 

(1) Het instellen van de speling tussen wormas en sectorrol. Dèze instelling 

wordt uitgevoerd met losgenomen stuurstang en met het stuur in de 

zuivere middenstand. 

Maak de stuurstang aan de zijde van de stuurarm los (zie de desbe

treffende TH9-348) en stel de middenstand van het stuur vast door 

halvering van het totale aantal stuurwielomwentelingen . 

De stuurinrichting is zodanig geconstrueerd dat, in de middenstand 

van het stuurwiel, de sectorrol dieper ingrijpt in de stuurworm dan aan 

de beide uiteinden. Hierdoor is bereikt dat, indien de voorwielen zich 

in de stand rechtuit bevinden, de sectorrol tov de stuurworm zodanig 

k3n worden afgesteld tot er een spelingvrije afstelling tussen de flanken 

is verkregen. Bij stuuruitslag keren de voorwielen, indien er op het 

stuurwiel geen krachten meer werken, terug in de rechtuitstand . 

Hierdoor blijft de sec\orrol tov de stuurworm (bij draaien aan het 

stuurwiel en in beide eindopstellingen) steeds tegen de flanken van de 

stuurworm aangedrukt, waardoor een spelingvrije besturing mogelijk 

is. Uit het bovenstaande blijkt dat er reeds een normale flankenspeling 

aanwezig is als de sectorrol de middenstand van de stuurworm verlaat. 

Deze constructie maakt het mogelijk, om bij normale slijtage, de sector-

rol tov de stuurworm steeds spelingvrij af te stellen in de middenstand 

zonder dat klemmen van de sectorrol in ~ ,, re 
' . 

Uitvoering van de afstelling (afb. 219). r~/ 
Plaats het stuur in de zuivere middenstand.f~;: 

' (! 
·rr Los de borgmoer (68) . 
, .. 

stand optreedt. 

Draai (rechtsom draaiend) de stelschroef (7~f zover in het zij deksel 
(70), tot een lichte weerstand voelbaar wordt ... 

Draai de borgmoer weer vast; let op dat de stelschroef niet mee

draait. 

- Draai het stuurwiel van links naar rechts; in het middenbereik moet 

nu een lichte weerstand voelbaar zijn. 

Een te zware afstelling verbetert de stuurkwaliteiten niet, maar bewerk

stelligt wel een zwaar draaiend stuur en een vroegtijdigè _~lijtage van 

sectorrol en stuurworm, daar de wrijving onnodig wordt ·opgevoerd. 

Bevestig de stuurstang weer aan de stuurarm (zie de desbetreffende 

TH9-348). 

~ 
(2) Hel instellen van de tandspe/ing lussen de tandwielen . Zoals reeds 

bekend brengen de twee tandwielen de draaiende beweging, welke 

aan het stuurwiel wordt ingeleid, via de bovenste- en onderste stuuras 

over op de wormas. 
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De tandwiele11 bewerkstelligen echter ook het zijdelings uitpendelen 

van de onderste stuuras met commandoblok, dat op zijn beurt zorgt 

voor hét in werking stellen van de bedieningskleppen . Een te grote 

tandspeling veroorzaakt een speling aan het stuurwiel, terwijl een te 

klein afgestelde tandspeling de bediening van de verdeel- en reactie

kleppen beïnvloedt. Maak, alvorens met het afstellen van de tandspeling 

te beginnen, de stuurstang los aan de zijde van de stuurarm, zie 

de desbetreffende TH9-348. 

Uitvoering van de afstelling (afbn. 213 en 218) . 

Verwijder de claxondrukknop (181), het stuurwiel (180) en het 

sleepcontact (179). Los de klembeugels voor bevestiging van 

luchtremkraan en stuurkolom, los de klembout (171) tot de spanning 

van klemstrop (170) is opgeheven en schuif de stuurpijp zover 

omhoqg tot de koppelbus (165) bereikbaar is. Verwijder de onderste 

klembout (166) uit de koppel bus en schuif de bovenste stuuras (161 l 
zover omhoog tot de koppelbus geheel vrij komt van de onderste 

stuuras, zie punt 105e. 

Plaats het handwiel (0240012) op de kerfvert<1nding van de onderste 

stuuras. 

- Los de borgbout (41), zodat de instelolaat (39) kan worden ver

schoven. 

~ Beweeg de onderste stuuras dmv het handwiel voorzichtig heen en 

weer en controleer de tandspeling . 

Draai de stelschroef (38) dmv de instelplaat rechtsom, tot er nage

noeg geen tandspeling meer voelbaar is. 

- Borg de instelplaat dmv de borgbout, controleer nogmaals de 

tandspP.ling_ en verwijder het handwiel. 

- Schuif de bovenste stuuras naar beneden, schuif de koppelbus in 

de juiste stand op de kerfvertanding van de onderste stuuras en 

plaats de onderste klembout met moer en borgplaatjes. 

Breng achtereenvolgens de stuurpijp, het sleepcontact, het stuur

wiel en de claxondrukknop weer aan en zet de klembeugels voor 

bevestiging van luchtremkraan en stuurkolom weer vast, zie punt 

106e. 

Leer bij het afstellen van de tandspeling, de eventueel aanwezige 

tandspeling te onderscheiden van de eventuele speling in het kruisstuk 

(12) . Mocht hieromtrent twijfel bestaan, draai dan de instelplaat zover 

rechtsom tot de tanden van de tandwielen geheel tegen elkaar zijn 

gedrukt en er geen tandspeling meer aanwezig is. 

Constateert men nu bij het verdraaien van het handwiel toch nog 

speling, dan is deze alleen nog in het kruisstuk aanwezig. 

Bevestig de stuurstang aan de stuurarm, zie de desbetreffende TH9-348. 

~ 
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Opmerking: Alle verdere afstellingen cq nastellingen aan het ·stuur 

moelen worden uitgevoerd in uitgebouwde toestand, 

daar het niet mogelijk is deze afstellingen met ingebouwd . 

stuur te verrichten. Het is in de meeste gevallen niet 

nodig de stuurkolom uit te bouwen, •hier wordt volstaan 

met het losnemen en omhoog schuiven van stuurpijp, 

boven~e stuuras, em. zoals i,1 c (2) hiervoor is beschre

ven. 

d. Beknopte storingstabel. 

Daar het hydraulisch bekrachtigde stuur zeer robuust is uitgevoerd en aan 

,eer hoog gestelde eisen voldoet, komen storingen (indien het stuur goed 

en regelmatig wordt onderhouden) zelden voor. Daar er desondanks toch 

storingen kunnen optreden, worden hieronder enige storingen genoemd en 

richtlijnen gegeven hoe deze te herstellen . 

Voertuig stuurt zwaar, omdat : 

De bedieningskleppen niet sluiten of niet geheel dicht zijn (lekkage); 

Er vuil of vezels tussen de kleplichamen zit(ten) ; 

Het lekgaatje in de klepbodem van de reactieklep verstopt is. 

Herstel door : De bedieningskleppen te demonteren, reinigen en contro

leren en zonodig nieuwe verdeel- of reactiekleppen te mon

teren met nieuwe rubber afdichtringen. 

De afdichtringen op de zuigers (synthetische rubber ring en polyamide 

afdichtring) zijn beschadigd. 

Herstel door : De bekrachtigingscylinders te demonteren en afdichtringen 

en de cylinderwanden te controleren ; vervang beschad igde 

cylinders en breng nieuwe afdichtringen op de zuigers aan . 

Te weinig olie in het hydraulische circuit aanwezig is. 

Herstel door: Het oliepeil in · het voor"raadtankje te controleren en indien 

nodig bijvullen tot het voorgeschreven peil. 

Ontlucht het circuit met draaiende motor en vul (met draaien

de motor) het voorraadtankje , bij tot het bovenste merk

streepje. 

De drukstiften tov de drukrol te zwaar zijn afgesteld. 

Herstel door : De bekrachtigingscylinders met zuigers en koppelstuk te 

demonteren. 

Stel de d'rukstiften op de juiste wijze af tov de drukrol. 

De kruiskoppeling van de onderste stuuras klemt. 

; :er stel door : De onderste stuuras te verwijderen en de kruiskoppeling te 

controleren op lichte gangbaarheid. 

Herstel de kruiskoppeling of vervang zonodig . 

- Tijdens hel rijden treden er krachten op in het stuurwiel (slaan in 

het stuur) omdat: 

De drukstiften tov de drukrol te veel s;>eling hebben. 

Herstel door : De cylinders met zuigers en koppelstuk te demonteren. 

Stel _de drukstiften-op de juiste wijze af tov de drukrol. 

De sectorrol te veel speling heeft in zijn lagering. 

Herstel door : De sectoras met sectorrol en drukrol te verwijderen. 

Controleer de lagering en de speling van de sectorrol ; vervang 

de complete sectoras met sectorrol. 

De voorwielen shimmyen omdat : 

Het toespoor niet juist is afgesteld . 

Herstel door : Het toespoor te control eren en opnieuw af te stellen volge.1 ; 

de gegevens. 

De voorwiellagers te veel speling hebben. 

Herstel door : De wiellagerspeling te controleren en opnieuw af te stellen . 

De voorbrug verschoven is, het voorspoor niet juist is, de veerstroppen 

loszitten of de vee·rbouten of -schommels versleten zijn. 

Herstel door : Het controleren en indien nodig herstelle:, of vervangen va, 

de betreffende delen. 

- Hel stuurwiel heeft Ie veel speling omdat : 

De tandspeling tussen de tandwielen te groot is. 

Herstel door : De tandspeling te controleren en opnieuw af te stelle ., . 

De speling in de wormaslagers te groot is. 

Herstel door : De wormaslagers te controleren en op de juiste wijze af t e 

stellen . 

De sectorrol tov de stuurworm te veel speling heeft. 

Herstel door : De sectorrol (in de middenstand) te contro leren en speling vr ij 

af te stel len in de stuurworm. 

De kruiskoppeling van de onderste stuuras is uitgeslagen. 

Herstel door : De on-d-érste stuuras te verwijderen en de complete kruis

koppeling te vervangen. 

De tandwielen loszitten _op hun resp . assen . 

Herstel door : Het verwijderen van de onderste stuuras en /of de wormas. 

De tandwielen goed inpassen en zonodig schijfspieën, borg

ringen en /of assen vervangen . 

- Er gaal hydraulische vloeistof ve;loren omdat : 

De oliekeerring in de oliekeerringhouder niet meer afdicht op de onderste 

stuuras. 
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Herstel door : Het koppelingshuis met onderste stuuras te verwijderen en de 

oliekeerring te vervangen. 

De kleppendeksels lekken. 

Herstel door: De tapbouten met de juiste aanhaalspanning"(moment) en in 

de juiste volgorde na te trekken_; vervang zonodig de afdicht

ringen . 

De ontluchtnippel in het kleppenhuis niet is gesloten. 

Herstel door : De ontluchtnippel rechtsom draaiend te sluiten ofwel de 

nippel te vervangen. 

De afdichtring om de instelschroef van de sectoras is beschadigd. 

Hefstel door: Een nieuwe afdichtring aan te brengen. 

De afdichtring om de instelschroef van de instelrol is beschadigd. 

Herstel door : Een nieuwe afdichtnng aan te brengen. 

Een borgringmoer niet voldoende is vastgedraaid, waardoor de rubber 

afdichtring niet voldoende• afdicht. 

Herstel door: De betreffende ringmoer stevig vast te draaien. 
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De oliekeerring van de sectoras in de stuurhuishals niet voldoende afdicht. · 

Herstel door: De oliekeerring te vervangen. 

Een van de bànjobouten van de aansluitingen van de omloop- en flexibele 

leidingen niet voldoende is vastgedraaid. 

Herstel door: De betreffende banjobouten met de juiste aanhaalspanning 

vast te draaien. 

Het deksel van het vloeistofvoorraadtankje niet voldoende is vastgezet. 

Herstel door : Het deksel goed vast te schroeven en zonodig de rubber 

afdichtring te vervangen. 

De aftapstop niet voldoende is vastgedraaid. 

Herstel door: De aftapstop goed vast te draaien en zonodig de koperen af-

dichtring te vervangen. 

De schroefstop van de ontluchtnippel of de stelschroef niet voldoende is 

vastgedraaid, waardoor de rubber afdichtringen niet voldoe·nde afdichten . 

Herstel door: De betreffende schroefstop vast te draaien na de afdicht-

ringen zonodig te hebben vervangen. 

Y-cie
.n

l



DEEL 11 

Hoofdstuk XLI 
STUURINRICHTING 

0 
TH9-1348/2 

Blz. 177 

Hoofdstuk XLI. STUURBEKRACHTIGINGSPOMP, VLOEISTOFVOORRAADTANKJE EN FLEXIBELE 
LEIDINGEN MET KOPPELINGEN 

108. Constructie en werking. 

a. Algemeen. 

De stuurbekrachtigingspomp is een zuig-perspomp van het tand- en rotor

type en vormt het hart van de hydraulische stuurbekrachtiging. 

De pomp wordt met een tandwiel aangedrllven vanaf het nokkenastandwiel 

en is, met tapbouten en veerringen, tegen de achterzijde van het koppelings

huis bevestigd. Het koppelingshuis is met een flens dmv bouten en moeren 

tegen de achterzijde van het distributi!!huis (links van de motor) bevestigd . 

De aandrijfas is op kogellagers gelagerd in het koppelingshuis en met een 

koppeling verbonden met de pompas van de stuurbekrachtigingspomp. 

De druk welke door de stuuroekrachtigingspomp wordt opgebracht, wordt 

aangewend voor het bekrachtigen van de stuurinrichting en via een gecom

bineerde druk- en doorstroomregelklep en een flexibele dr4.kleiding afge

geven op de plunjers van de bedieningskleppen in het kleppenhuis. 

Door een .flexibele terugvoerleiding wordt de hydraulische vloeistof vanaf 

het stuurhuis - met een naar verhouding lage druk - via een filter naar het 

vloeistofvoorraadtankfe teruggevoerd. Vanuit het vloeistofvoorraadtankje 

wordt de hydraulische vloeistof, via een flexibele zuigleiding weer aange

zogen door de stuurbekrachtigingspomp, welke de druk opnieuw opvoert 

tot ± 70-75 kg/cm• (afb. 299). 

Het vloeistofvoorraàdtankje is op een draagstoel - links naast de water

pomp-aan het motorblok bevestigd en aan de onderzijde voorzien van twee 

aansluitingen waaraan resp. de flexibele zuigleiding en de flexibele férug

voerleiding zijn verbonden. 

In de terugvoerleiding is in het tankje een filterelement opgenomen. In het 

deksel is een vulopening, welke met een tankdop met bajonetsluiting en een 

pakkingring is afgedicht. Aan de tankdop zit een peilstokje met merktekens 

waarop de stand van het vloeistofpeil kan worden afgelezen. 

De flexibele zuig-, druk-, en terugvoerleidingen zijn met stalen verbindingen 

aangesloter;i op de leidingen van resp. het vloeistofvoorraadtankje, de 

stuurbekrachtigingspomp, het kleppenhuis en het stuurhuis. Voor het los

nemen of ontkoppelen van een koppeling, zie de desbetreffende TH9-348. 

b. Constructie. 

(1) Stuurbekrachligingspomp (afbn. 300,301 en 302) . De stuurbekrachtigings

pomp is een "ZF - EATON" pomp, waarvan de zuig-perswerking ge

schiedt door twee rotors, welke resp. van een uitwendige- en een 

inwendige boogvertanding zijn voorzien. Het systeem berust op het 

verdringings-principe en is dus als zodanig gelijk aan alle "Eaton" 

pompen. 

De pompas (1) heeft een aangesmede flens waarin op gelijke afstanden 

en centrisch in de omtrek vijf cylindrische stalen pennen zijn geklonken, 

welke zijn voorzien van rubber bussen. 

De vijf pennen met rubbers gr1jpenïn op vijf overeenkomstig~ gaten in 

de flens van de aandrijfas (18) (afb. 300). In de pompas is een beveili

gingsconstructie aangebracht, welke ten doel heeft de pomp tegen 

beschadiging te i>eschermen, indien deze door omstandigheden 

neigingen tot vastlopen mocht vertonen. Hiertoe heeft men cen:risch 

in de pompasflens en gedeeltelijk centrisch in de pompas zelf o;, 

gelijke afstanden drie boringen zodanig a3ngebracht, dat de flens nog 

slechts door drie spaken verbonden blijft met de pompas. Indien de 

pomp vastloopt, worden de spaken overbelast, sc_heuren af en ver

breken de verbinding tussen de pompasflens en de pompas. Daar de 

pompasflens echter nog door de aandrijffiens wordt medegenomen, 

blijft er toch nog een kleine kans bestaan dat de àfgescheurde s::,aken 

van pompasflens en pompas op elkaar ingrijpen - waardoor de pompas 

nog enkele omwentelingen wordt medegenomen - en de pomp be

schadigt. Om dit te verhinderen heeft men centrisch in het hart van de 

pompas en de pompasflens een centrale drukveer met stalen kogel en 

opsli.Jitplaat aangebracht. 

Als de pompasflens losscheurt van de pompas treedt de centrale 

drukveer uit zijn veerspanning. De stalen kogel (welke. dienst doet als 

taats) en de opsluitplaat drukken de losgescheurde flens wa;i en ver

plaatsen deze zover in de richting van het koppelingshuis, dat de 

afgescheurde spaken niet meer op el~aar ingrijpen (afb. 300). 
Op de pompas is dmv een inlegspie (2) en een borgring (8) een gehard 

stalen binnenrotor (7) aangebracht. De pompas is aan weHszijden in 

de pomphuishelften (4) en (13) gelagerd met bronzen lagtrbussen. 

De uitgaande zijde van de pompas (aandrijfzijde) wordt afgedicht dmv 

een oliekeerring (3) in de hals van de pomphuishelft (4) . Over de 

binnenrotor is een gehard stalen buitenrotor (ö) geplaatst, welke met 

zijn binnenvertanding nauwkeurig ingrijpt op de buitenvertanding van 

de binnenrotor. 

De bui-t"nrotor is excentrisch tov de pompas gelagerd in een stalen 

lagerring in de pomphuishelft (4). In de pomphuishelft (13) monden de 

aan- en afvoerkanalen uit, welke resp. in verbinding staan met de 

aanzuigzijde (A) en de drukzijde (B) van de pompaansluitingen. 

De twee pomphuishelften zijn tov elkaar gecentreerd door twee pas

pennen (9), welke in de pomphuishelft (13) zijn geperst. 

Tussen de twee pomphuishelften is een rubber afdichtring (5) aange

bracht. In de drukaansluiting (B) is de gecombineerde druk- en door

stroomregelklep (21) geplaatst. In het kleplichaam (14) is, onder veer-
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druk van de drukveer (15), een plunjerklep (16) aang ebracht en geborgd 

door een borg ri ng (17). De druk- en doorstroomregelklep is met de 

drukveer (18) opgesloten en geborgd door een plug (20) met een rubber 

afd ichtring (19) . De stuurbekrachtig ingspomp wordt gesmeerd door de 

hydraul ische vloeistof. 

(2) Koppelingshuis (afbn. 300 en 303) . Het koppelingsh uis (15) is links van 

de motor dmv twee doorlopende bouten (5) met koperen pakkingringen 

(13) en zelfborgende moeren (14) en een pakking (12) tegen de achter

zijde van het distributiehuis bevestigd . De aandrijfas (18) heeft een 

aangesmede fl ens waarin, centrisch tov de as, op gelijke afstanden vijl 

gaten zijn aang ebracht, welke corresponderen met de pennen met 

rubbers op de pompasflens. In het koppelingshuis is een oliekeerring 

(16) aangebracht voor afdichting tussen kopp_el ingshuis en aandrijfas. 

De aandrijfas is centrisch en dmv twee kogellagers (11) en (8) gelagerd 

in het koppelingshuis. Tussen de twee kogellagers is een afstandsbus 

(10) en een vulring (9) aangebracht, terwijl het geheel wordt geborgd 

door een borgring (7) . Tussen het kogellager (8) en het aandrijftand

wiel (4) is een afstandsring (6) aangebracht. Het aandrijftandwiel is 

dmv een schijfspie (17), een gehard stalen sluitring (3) , een kroonmoer 

(2) en een splitpen (1) op de aandrijfas bevestigd . 

De beide kogellagers worden gesmeerd vanaf het distributiehuis, via 

een oliekanaal in de flens van het koppelingshuis. 

c. Werking. 

De binnen- en de buitenrotor zijn tov elkaar excentrisch opgesteld . 

Hierdoor ontstaat een zuig- en een drukzone, zodat enerzij ds de 

hydraulische vloeistof uit het vloeistofvoorraadtankje wordt aange

zogen en anderzijds via de gecombineerde druk- en_ doorstroomregel

klep naar de stuurinrichting wordt gedrukt. 

Vanaf de zuigleiding (B) (afb . 304) in het vloeistofvoorraadtankje wordt 

-:l e vloeistof naar de aanzuigzijde (A) (afb. 302) van de stuurbekrachti

Qi ngspomp gevoerd en vandaar dmv de rotors naar de drukzijde (B), 

via de gecombineerde regelklep, naar de stuurinrichting gestuwd. 

Vanaf het kleppenhuis - bedieningskleppen - omloopleidingen -

bekrachtigingscylinders en stuurhuis wordt de vloeistof via de flexibele 

terugvoerleiding, met een naar verhouding lage druk, door de centrale 

buis en het filter gedrukt en stroomt terug in het vloeistofvoorraad

tankje. Een membraanklep (6) en (7) (afb. 304), welke onder de centrale 

buis is aangebracht, staat enerzijds (met vier in de centrale buis aan

gebrachte gaatjes) rechtstreeks in verbinding met de terugvoer

leiding en anderzijds met het vloeistofvoorraadtankje. In normale 

toestand is deze membraanklep gesloten. Mocht de teruggevoerde 

vloeistof door bijzondere oorzaken (bv vervuiling of verstopping) het 

filter niet vrij meer passeren, dan wordt hierdoor de vloeistofstroom 

sterk geremd en loopt de druk in de terugvoerleiding, en dus ook in 
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het stuurhuis, op tot boven de. normale waarde van ± 3 à 4 kg /cm• 

(± 42 à 56 psi) en gaat de normale werking van de bedieningskleppen 

beïnvloeden. De membraanklep treedt in werking en gaat openen, 

waardoor een gedeelte van de vloeistof rechtstreeks in het vloeistof

voorraadtankje stroomt. 

De gaatjes in de compensatiering zorgen er voor dat, ongeacht de 

stand van het vloeistofpeil in het tankje, steeds de atmosferische druk 

vrij in het tankje kan toetreden. 

De gecombineerde regelklep is een druk- en doorstroomregelklep, die 

zowel de druk als ook de hoeveelheid doorstr9mende vloeistof regelt. 
De doorstroornklep is als een zuigerklep in de pomphuishelft onder

g_ebracht, terwijl de overdrukklep als een plunjerklep is uitgevoerd 

(afb. 302). De gecalibreerde openingen in de doorstroomklep bepalen 

de hoeveelheid vloeistof welke in het stuurhuis wordt toegelaten; deze 

bedraagt ± 10-13 liter/min (2.64-3.65 gallon/min). De bij een overdruk 

resulterende axiale kracht wordt door een drukveer achter het door

stroomklep-lichaam opgenomen. Wordt deze drukveer te sterk samen

gedrukt, dan verschuift ~et kleplichaam zover in de boring, dat een 

gedeelte van de toegevoerde vloeistof naar de aanzuigzijde terugvloeit. 

De druli wordt geregeld door de plunjerklep. In geval van overdruk 

wordt de drukveer samengedrukt en de plunjerklep naar binnen in het 

kleplichaam verschoven . De verbinding met de aanzuigzijde is hiermede 

weer tot stand gekomen, waardoor een verder oplopen van de druk 

onmogelijk is geworden, zie afb. 307. 

De zowel in de flexibele drukleiding, -als in de flexibele terugvoer

leiding opgenomen " Lockheed" zelfafdichtende koppelingen berusten 

op het schotelklep principe. In béide halve koppelingen is een veer
belaste schotelklep aangebracht. De veer welke de schotelklep in de 

halve koppeling met flens belast, is een cylindrische schroefdrukveer, 

terwijl de schoJelklep in de halve koppeling zonder flens is belast door 

een tapse schroefdrukveer. Indien de halve koppelingen dmv de koppel

bu& (unionmoer) tegen elkaar worden bevestigd, drukt een cylindrische 

stootrand, welke in de halve koppeling zonder flens is aangebracht, 

de verende klepzetel in de halve koppeling met flens terug, waardoor de 

schotelklep vrijkomt. 

Deze schotelklep komt bij het verder vastschroeven van de koppelbus 

zover naar voren, dat hij de schotelklep vrij drukt van de niet verende 

klepzetel. Is de koppelbus geheel vastgedraaid, dan zijn beide schotel

kleppen geheel geopend en kan een vrije doorstroming van de hydrau

lische vloeistof plaats vinden. De afdichting tussen de beide halve 

koppelingen geschiedt door een fiber ring in de verende klepzetel . 

De cylindrische stootrand in de halve koppeling zonder flens drukt op 

de fiber ring, waardoor een hermetische afdichting tussen de twee 

halve koppelingen is verkregen, zie afb. 308. 

Bij het losnemen van de koppeling vindt het omgekeerde plaats, de 
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drukveren ontspannen zich en drukken de schotelkleppen in beide 

halve koppelingen dicht. De halve koppeling met flens moet bij het 

monteren steeds aan de drukzijde van de betreffende tlexibPle leiding 

worden aangebracht. 

d. Gegevens. 

Sluurbekrachligingspomp: 

fabrikaat 

fabr. nr. 

capaciteit 

maximale pompdruk 

draairichting 

minimaal toerental 

maximaal toerental 

smering 

aandrijving 

: ZF "EATON" 
: 7633.000.266 (nieuwe uitvoering 

7633.000.626) 

±10-13 liter/min (2.64-3.65gallon/min) 

70-75 kg/cm' (1000 - 1070 psi) 

rechtsom draaiend 

750 omw/min (bij stationair motor

toerental) 

: 4500omw/min (bij max motortoerental) 

: wordt gesmeerd door de aanwezige 

hydraulische vloeistof 

: tandwiel met helicoidale vertanding 

aantal tanden aandrijftandwiel: 24 tanden 

overbrengingsverhouding 

(motor op pomp) : 1 : 1.50 

lagering 

V loeislofvoorraadtankje : 

fabrikaat 

fabr. nr. 

bronzen lagerbussen 

ZF 
7633.462.11 0e 

inhoud : 1.20 liter (2 ½ pints) 

totale inhoud hydr. circuit 

(tankje + pomp + leidingen + 
stuurhuis) 

hydraulische vloeistof 

filterelement · 

fabrikaat 

type 

Flexibele leidingen : 

soort 

fabrikaat 

type 

uitwendige diam 

inwendige diam 

7-8 liter (14.80-17 pints) 

: olie automatische versnellingsbak 

groot oppervlak - doorstroomfilter 

(niet te reinigen) 

"Mann und Hummel" 

P.9.19. 

gewapende middel-hogedruk slang 

"Lockheed-Avery" 

A VA 700 F (rode opdruk) of AVA 715 

F (witte opdruk) 

: 32.94 ·mm (1 .. ,.n 
: 19.05 mm("/,") 

max werkdruk 

max testdruk 

minimale buigstraal 

normaal temp bereik 

Koppelingen : 

soort 

fabrikaat 

type 

nr. 

diameter aansluitingen 

materiaal 

max werkdruk 

normaal temp bereik 

bij kamertemp : 140 kg/cm' (1990 psi) 

bij 50° C : 130 kg/cm' (1850 psi) 

bij 10°c : 115 kg/cm' (1635 psi) 

bij 100° C : 95 kg/cm' (1350 psi) 

: 210 kg/cm2 (2987 psi) 

: 150 mm (5 2
'/,,") (statisch) 

305 mm (12' ) (dynamisch) 

: - 40° tot + 100° C 

middel-hogedruk koppeling 

"Lockheed-Avery" 

zelfafdichtend 

halve koppeling met flens AVA 56/F 
halve koppeling zonder flensA V A54/F 

koppelbus (Unionmoer) AV A 62/F 
: 3/4' B.S.F. 

: licht metaal (alloy) 

85 kg/cm' (1210 psi) 

- 30° tot + 100° C 

109. Verwijderen en demonteren tot hoofddelen. 

a. Algemeen. 

Maak een globale voorinspectie alvorens met het verwijderen en/of demon

teren te beginnen , noteer de punten welke bijzondere aandacht verdienen, 

alsmede de eventuele lekpunten . Reinig de te verwijderen hoofddelen 

grondig met kerosine. 

b. Stuurbekrachtigingspomp (afb. 301). 

Draai de banjobout met de twee koperen afd ichtringen uit aan de drukzijde 

van de stuu'rbekrachtig lngspo mp (3) . Maak de fle xibele drukleiding los, druk 

de leiding naar beneden en vang de hydraulische vloeistof op. Verwijder aan 

de aanzuigz ijde de flexibele zuigleiding op overeenkomstige wijze en vang 

ook hier de hydraulische vloeistof op. Verwijder de tapbouten (1) met 

veerringen (2), tik met een kunsthars hamer voorzichtig op de flensoren en 

trek met een heen en weer draaiende beweging de pomp van het koppelings

huis (4) . Maak de pomp in geen geval los door het slaan van een wig tussen 

pomp en koppelingshu is. Draai de pompas met de hand enig e malen rond 

om de nog aanwezige vloeistof te verwijderen en dicht' de openingen van 

aanzuig- en drukzijde af met een stukje l innen plakband . 

c. K oppelingshuis (afb. 303). 

Verwijder de zelfborg ende moeren (14) met de koperen ring en (13) en neem 
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het koppelingshuis af. Drnai de beid e bouten (5) aan de voorzij de uit het 

distribuliehuis . Dicht de vri j gekomen openingen af. 

Verwijder de pakking (12) . 

d. Vloeistofvoorraadtankje (afb. 304). 

Verwijd er de banjobouten met de koperen a!dichtringen_ uit de aansluitingen 

van de fl exibele zuigleiding en fl exibele l erugvoerleiding . Druk de flexibele 

terugvoerleiding naar bened en en vang de uitstromende vloeistof op. 

Verwijder de vier boulen met veerringen en moeren (21) uit de bevestigings

beugel en neem hel lankje met draagstoel af. 

e. Flexibele leidingen met koppelingen (afb. 305). 

Raadpl eeg voor hel aftappen van het stuurhuis punt 102e (1 ). 

VerwiJder de banjobout met de twee koperen afdichtringen uit de aansluiting 

(11) waarmede de flexibele drukleiding (2) aan het kleppenhuis is gekoppeld 

en nee m de drukleiding los van het kleppenhuis . Druk de leiding naar 

beneden en vang de eventu eel uitstromende vloeistof op. Verwijder de 

flexibele terugvoerleiding (1) van hel stuurhuis op overeenkomstige wijze. 

Verwijder de bevestigingsbeugel met viltstrook en afstandsbusje waarmede 

de "Lockheed" koppelingen ltnks naast de radiatormantel zijn opgehangen 

en neem de flexibele druk- en terugvoerleiding af. 

Plaats de haaksleutel (JN006-4011534) (speciaal gereedschap 2e echelon) in 

de uitsparing en van c! e koppelbus (8) en de haaksleutel (JN006-4011535) 

(speciaal gereedschap 2e echelon) in de uitsparingen van de halve koppeling 

met flens (6) , draai de koppelbus - linksom draai end - geh eel los en neem de 

koppelingen (4) en (5) uit elkaar. Plaats een passende steeksleutel op de 

wartelmoer en de steeksleutel (JN006-4011533) (speciaal gereedschap 2e 

echelon) op de platte kanten van de halve koppeling zonder flens (7) , draai 

de wartelmoer los en verwijder de halve koppeling van de flexibele druk- en 

terug voerleid1ng . Plaats een passende steeksleutel op de wartelmoer en de 

ha11ks ';,utel (JN006-4011535) (speciaal gereedschap 2e echelon) in de 

uitS fl<1' '>1gen van de hillve koppeling met flens (6), draai de wartelmoer los en 

verw,Jder de halve koppeling van de flexibel e druk- en terugvoerleiding . 

Opmerking : Een "Lockheed" zelfafdichtende koppeling is op de fabriek als 

één geh eel sameng esteld en op de maximaal toela11tbare druk 

getest. 

Houd de gedemonteerde halve koppelingen met koppelbus 

dus als stel bij c lk;ir.r. 

110. Demonteren van de hoofddelen. 

a. Stuurbekrachtigingspomp (afb. 302). 

D e st uurbekrachtiginqspomp mag na het verw ijderen van het koppel ings

hu is nit'I ve•cln wv rrl en g.-ctu,11rn lee1 d. ! :101pva l w 111 def,-cten of storingen 

moet de pomp naar de fabriek worden gezonden, alwaa_r gerevideerde 

pompen tegen volle garantie verkrijgbaar zijn . In zeer speciale gevallen mag 

de gecombineerde druk- en doorstroomregel klep (21) ter controle wor_dPJ' 

uitgenomen, daar de fabriek geen vervangingsdelen verstrekt. Defecten of 

gebreken aan deze regelklep maken het vervangen van de complete stuur

bekrachtigingspomp noodzakelijk. 

Het monteren van de gecombineerde druk- en doorstroomregelklep moet 

uitermate voorzichtig geschieden met het oog op de zeer zuiver bewerkte 

vlakken en boringen waarin de kleppen zijn ondergebracht. . 

Verwijder de plug (20) met afdichtring (19) uit de pomphuishelft (13) alsmede 

de drukveer (18), welke onder de plug is aangebracht. 

Verwijder het complete kleplichaam (14) uit het huis. Verwijder de borgring 

(17) en neem de plunjerklep (16) en de drukveer (15) uit. 

b. Koppelingshuis (afb. 303). 

Klem het koppelingshuis met het aandrijftandwiel (4) tussen de spanplaten 

van de bankschroef. Trek de splitpen (1) uit en verwijder de kroonmoer (2) 

met de sluitring (3). Neem het koppelingshuis uit de bankschroef en trek met 

een trekker het tandwiel van de aandrijfas. Verwijder de schijfspie (17) en 

neem de afstandsring (6) af . 

Plaats het koppelingshuis, met het schroefdraadeinde van de aandrijfas 

naar boven gericht, op een paar vlakke zacht metalen blokken en tik dmv een 

zacht metalen drijver de as uit het koppelingshuis (15). Verwijder de borg

ring (7) uit het koppelingshuis , keer het huis om en tik met een geschikte 

stempel het kogellager (8), de vulring(en) (9), de afstandsbus (10) en het 

kogellager (11) uit. Houd de vulring(en) bij de lagers en de afstandsbus. 

c. Vloeistofvoorraadtankje (afb. 304). 

Verwijder de tankdop (20), draai de tapbout (19) uit, verwijder de compensa

tiering (18) en neem het deksel (16) af. Verwijder de rubber afdichtring __ (14) 

en neem het filterelement (13) uit. Draai de centrale buis met het2e echelons 

special e gereedschap (3169215) uit de bodem van het tankje, verwijder 

tegelijkertijd de plug (1) aan de onderzijde van de draagstoel (2) en neem het 

kleplichaam (6) en het membraan (7) uit. 

Draai met een dopsleutel de wartel (11) uit de bodem van het tankje, verwij

der de sluitring (10) en neem de andere plug (1) aan de onderzijde van de 

draagstoel af. Verwijder de moeren (9) en de veerringen (8) en neem het 

voorraadtankje van de draagstoel. 

Verwijder de afdichtringen (3) en (4). 

d. Flexibele leidingen met k oppelingen (afb. 305). 

De flexibele leidingen met verbindmg en worden, nadat deze van het voertuig 

zijn verwijderd , niet v"rder gedemonteerd. Slechts indien er tijdens de voor

inspectie is gebleken, dat de gewapende rubber slangen en/of enig deP-1 var. 

de aansluitingen vervanging behoeft, wordt tot verder demonteren over

gegaan. 
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De zelfafdichtende koppelingen mogen niet ve.rder worden gedemonteerd, 

gebrP,ken of defecten maken het vervangen van de complete koppeling 

noodzakelijk. 

Neem een flexibele leiding alsvolgt uit elkaar. 

Span de banjo-aansluiting met de vlakke zijkant tussen de spanplaten van 

de bankschroef, draai met een goed passende steeksleutel de wartelmoer 

los en verwijder de flexibele leidYng (afb. 309). 

Plaats het speciaal gereedschap (0231859) met de zeskante kop verticaal in 

de bankschroef en steek de flexibele leiding op de pen van het gereedschap. 

Draai de wartelmoer (rechtsom draaiend) stevig op de schroefdraad van ·h-Ot 

gereedschap; draai tijdens het vastzetten van de wartelmoer de nippel moer 

mét de hand enige malen rond om zeker te zijn dat de conus van de nippel 

geheel draagt in het gereedschap (afb. 310). Neem het geheel uit en plaats 

de nippelmoer zodanig in de bankschroef, dat het gereedschap verticaal 

naar boven wijst. Draai met het gereedschap (rechtsom draaiend) de nippel 

geheel uit de nippelmoer (afb. 311) . Breng de nippelmoer horizontaal in de 

bankschroef, draai de slang linksom uit de nippelmoer en verwijder de 

nippelmoer uit de bankschroef. Plaats de zeskante kop van het gereedschap 

in de bankschroef, plaats de steeksleutel ·op de wartelmoer en draai (linksom 

draaiend) de wartelmoer los van het gereedschap. Verwijder de nippel en de 

nippelmoer van de pen van het gereedschap. 

Opmerking: Indien oude flexibele leidingen worden gedemonteerd of 

leidingen waarvan de rubber niet meer veérkrachtig is, bestaat 

de mogelijkheid dat tijdens het verwijderen van de nippel uit 

de nippelmoer, de nippel bij het einde van de schroefdraad 

wordt afgewrongen, waardoor de nippel en nippelmoer 

moeten worden vervangen. 

Indien een drukslang voor vervanging is gedemonteerd, bewaar deze dan 

tot het monteren, ivm de juiste lengte van de nieuwe slang. 

111. Reinigen, inspecteren en repareren. 

a. Algemeen. 

Het ·reinigen, inspecteren en repareren van de gedemonteerde delen dient 

met de meeste zorg en reinheid te geschieden. 

Reinig de delen met gepolijste of fijn geslepen oppervlakken nooit in een 

alkalihoudende vloeistof ivm aantasting van het materiaal. 

Pakkingen, afdichtringen, oliekeerringen, borgringen, veerringen, enz. 

worden bij elke revisie vervangen, ook al zijn zij ogenschijnlijk nog in 
goede conditie. 

Toegestane reparaties bestaan in hoofdzaak uit het vervangen van gesleten 

of defecte delen. 

b. Reinigen. 

Reinig de gedemonteerde delen in kerosine en blaas droog met perslucht. 

Gebruik voor het reinigen van de flexibele leidingen nooit trichloor-aethyleen, 

daar dit de synthetische rubbersoorten aantast. Reinig vooral de flexibele 

leidingen inwendig, alsmede de oliekanalen in de gecombineerde druk- en 

doorstroom;egelklep en centrale buis,blaas deze kanalen door met perslucht. 

Plaats de slang of pistool van een persluchtleiding nooit in de aanzuig- of 

drukzijde van de stuurbekrachtigingspomp, hierdoor worden onherstelbare 

beschadigingen aangericht. Worden gereinigde blanke delen niet direct 

gemonteerd, smeer ze dan licht in met olie alvorens ze stofvrij op ·te bergen. 

Smeer de stuurbekrachtigingspomp, zowel aan de aanzuig- als aan de 

drukzijde, met dunne olie en draai de pompas enige malen rond om de 

rotors en het inwendige huis van een laagje olie te voorzien. 

c. Inspecteren en repareren. 

(1) Stuurbekrachtigingspomp (afb. 302) . Controleer de plunjerklep en het 

kleplichaam op beschadigingen en let hierbij speciaal op de afdicht

ingskanten en randen . Zeer lichte en oppervlakkige roestplekjes mogen 

met een zeer fijn oliesteentje worden verwijderd, in alle andere ge
vallen moet de complete stuurbekraclitigingspomp worden vervangen. 

Controleer de beide drukveren op beschadigingen en op voldoende 

spanning. 

Uitwendige diameter kleine drukveer 

Vrije lengte kleine drukveer 

Bij indrukken tot 30 mm moet de druk 

bedragen 

Uitwendige diameter grotP. d·rukveer 

Vrije lengte grote drukveer 

Bij indrukken tot 35 mm moet de druk 

bedragen 

12.20 mm ( .441 ") 

42.00 rrim (1 .654") 

9.07 kg (20 lb) 

17.50 mm ( .689") 

60.00 mm (2.362") 

6.35 kg (14 lb) 

Controleer de in- en uitwendige schroefdraad van de plug (20) op 

beschadiging ; vervang zonodig . 

Controleer of éie vijf rubber busjes (22) niet zijn gesleten en vast zitten 

op de pennen van de aandrijfflens; vervang indien nodig . Controleer de 

tapbouten (11) en (12) op beschadiging. Gezien de constructie zal 

lekkage aan de pom;> zelf zelden voorkomen; vervang de pomp indien ' 

bij de gehouden voorinspectie enige lekkage is geconstateerd. 

(2) Koppefingshuis (afb. 303). Inspecteer de schroefdraad van de kroon

moer (2) en controleer de gehard stalen slu itring (3) op scheurtjes of 

ruwe plekken; vervang indien nodig . 

Controleer de tanden van het aandrijftandwiel (4) op bramen, scheur

tjes of overmatige indrukken van de tandflanken en inspecteer de 

boring en de spiebaan op beschadiging. Lichte bramen mogen met een 

fijne hoonsteen word en weggenomen ; vervang indien nodig. 
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Indien het aandrijftandwiel moet worden vervangen, moeten ook de 

corresponderende tandwielen van krukas en nokkenas worden ge-
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controleerd, zie de TH9- ---. Controleer met een micrometer de 
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afstandsring (6) op beschadiging; vervang indien nodig. 

Nieuwmaat dikte is 6 ± 0.05 mm ( .2364 ± .002") . 

Nieuwmaat buitendiameter is 28-± 0.20 mm (1.103 ± .008") . 

Max tolerantie op evenwijdigheid van de draagvlakken is 0.02 mm bij 

22 mm 0 (.0008" bij .866" 0) . 

Controleer de beide kogellagers (8) en (11); vervang indien nodig . 

Controleer de vulring(en) (9) op beschadigingen en meet met een 

micrometer de totale vulringdikte op; vervang indien nodig. De vul

ri ngen zijn in drie verschillende maten voorradig nl : 0.10, 0.30 en 0.50 

mm (.004, .012 en .020"). 

Inspecteer de schijfspie (17) op beschadiging en controleer de passing 

in de spiegleuf. Lichte bramen mogen met een fijne hoonsteen worden 

verwijderd; vervang zonodig de spie en/of de aandrijfas. 

Inspecteer de schroefdraad op de aandrijfas op beschadiging of 

slijtage; vervang zonodig . 

Controleer het loopvlak voor de -kogellagers (8) en (.11) (afb. 300). 

Nieuwmaat diameter van asgedeelte voor kogellager (8) = 17 mm 

+ 0.005 + .0002 
--- (.669" ---) j 5. 
- 0.003 - .00012 

Nieuwmaat diameter viln asgedeelte voor ko!Jellager (11) 20 mm 

+ 0.011 + .00043 
-- (.787" ---) k 5. 
+ 0.002 + .00008 

Plaats de aandrijfas tussen de centers in een draaibank en controleer 

met een micrometerklok (indicateur) het asgedeelte op doorbuigen of 

slingeren. Een afwijking van maximaal 0.050 mm (.002") is toegéstaan ; 

vervang de aandrijfas indien deze niet aan de hierboven gegeven maten 

en tolerantie's voldoet. 

Controleer het loopvlak voor de oliekeerring (16) op slijtage en be

schadiging; vervang indien nodig. 

Inspecteer het koppelingshuis (15) zowel in- als uitwendig op scheuren 

en breuk, let hierbij speciaal op de bevestigingsoren van onder- en 
. ~ 

bovenflens. Inspecteer de schroefdraad in de tapgaten. 

Controleer de bevestigingsvlakken van beide flenzen op bj!schadiging; 

werk deze zonodig bij met een zoetvijltje. Controleer de groef voor de 

borgring (7) in het koppelingshuis . Inspecteer de inwendige borin~n 

voor de kogellagers (8) en (11) op beschadiging, lichte beschadiging~n 

mogen met een schraapstaal of fijn schuurlinnen worden bijgewerkt; 

vervang :iet koppelingshuis indien dit niet aan de gestelde eisen voldoet. 

Nieuwmaat diameter van de boringen voor de kogellagers (8) en (11) in 

+ 0.003 + .00012 
het koppelingshuis : 47 mm --- (1 .851 " 

- 0.013 - .00051 

D EEL 11 

Hoofdstuk X LI 

Controleer de afstandsbus (10) op beschadiging van de draagvlakken, 

controléer met een micrometer de lengte van de bus en tevens de 

evenwijdigheid van de draagvlakken; vervang indien nodig . 

Nieuwm:iat lengte van de afstandsbus is 20.90 mm ± 0.05 (.823" ± .002). 

Nieuwmaat buitendiameter van de afstandsbus is 28 mm ± 0.20 (1.103" 

± .008). 
Mäx tolerantie op evenwijdiQheid van de draagvlakken: 0.02 mm bij 

22 mm 0 (.0008'' bij .866"0). 

Inspecteer de schroefdraad van de twee bouten (5) op beschadiging; 

vervang indien nodig . 

(3) Vloeistofvoorraadtankje (afb. 304). Inspecteer de schroefdraad in de 

verbindingspluggen (1) alsmede de slotkant aan de bovenzijde op 

afronding of beschadiging; vervang zonodig. 

Inspecteer de draagstoel (2) op vervorming en scheuren, controleer of 

beide tap bouten goed zijn vastgelast, kleine scheuren a Is mede 

loszittende tapbouten mogen worden gelast; vervang zonodig . 

Controleer het tankje (5) op beschadigingen, deuken en vlakheid van de 

bod em, kleine deuken mogen worden weggewerkt; vervang zonodig 

het tankje. Controleer het deksel (16) op vervorming, beschadigingen 

of deuken en of de drukveer (15) goed vast in het deksel is bevestigd; 

vervang zonodig het deksel. Controleer de centrale buis (12) op 

vervorming, inspecteer de schroefdraad, alsmede van de wartel (11) op 

beschadiging ; vervang zonodig de centrale buis en/of de wartel.· 

Controleer of de afsluitrand van het kleplichaam (6) zuiver vlak is; vlak 

zonodig, bij lichte beschadiging, de rand met zeer fijn schuur- of 

polijstlinnen . Controleer de beide stalen membranen (7) op vervorming; 

vervang indien nodig . Controleer de bajonetsluiting van de tankdop (20) 

op goede werking en het peil stokje op vervorming; vervang indien nodig . 

Controleer het geslepen vlak v.:n de compensatiering (18) op l:,;;:.chadi

ging en de twee boringen op verstopping; vlak of vervang indien nodig. 

Controleer de schroefdraad van de moeren (9) en de tapbouten (19); 

vervan g indien nodig. 

(4) Flexibele leidingen met koppelingen (afb. 305) . Inspecteer de banjo

aansluitingen met banjobouten (10) en (11) op beschadiging en 

slijtage en controleer de oliekanalen op verstopping; lichte beschadi

gingen mogen worden bijgewerkt, vervang zonodig de· aansluiting 

en/of banjobout. 

De flexibele leidingen worden alleen gedemonteerd indien bij een 

voorinspectie gebreken aan verbindingen of rubber slangen zijn 

geconstateerd. Bij de nu volgende inspectie wordt uitgegaan van een 

niet uit elkaar genomen flexibele leiding . 

Controleer de drukslang op beschadigi ngen, knikken of kneuzingen, 

let hierbij speciaal op het uit de nippelmoer (1) (afb. 309) komende 

slang gedeelte waar het eerst gebreken optreden; vervang zonodig . 
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Controleer de conus van de nippel (2) alsmede de wartelmoer (3) 

(afb. 309) op beschadiging of breuk; vervang zonodig de nippel en/of de 

moer. 

Vervang de drukslangen, nippels, nippelmoeren of wartelmoeren als

volgt. 

Strek de betreffende flexibele leiding op een vlakke ondergrond en meet 

met een duimstok de•lengte op tussen de inkervingen in de nippel

moeren (L') afb. 312).Voeg bij de verkregen maat een le.ngte van 2 x 10 

mm (2 x .394") {L'), de verkregen totaalmaat (L') vormt de slanglengte 

zonder verbindingen. 

Nieuwe drukslang wordt per strekkende meter op rollen geleverd. 

Neem een einde van de (rol)slang en klem dit in een bankschroef; 

klem de slang niet te zwaar waardoor de stalen bewapening k1 de slang 

vervormt, hetgeen aanleiding tot lekken geeft. Zaag het einde van de 

slang zuiver rechthoekig af met een fijn getand zaagblad (afb. 313). 

Streep de benodigde maat ·af en zaag de slang ook hier zuiver recht

hoekig al. Teken op beide einden van de slang de lengte af, welke van 

de buitenste synthetische rubbermantel moet worden verwijderd. 

Deze lengte wordt bepaald door de inkervingen in de nippelmoer en 

bedraagt 30 mm (1'/,,") (afb. 314). Snijd de slang op de afgetekende 

plaatsen rondom in met een scherp mes-tot op de staaldraadbewape

ning. 

Snijd .het te verwijderen gedeelte -in de lengterichting door tot op de 

staáldraadbewapening en verwijder het met een combinatietang 

(afb. 315). Verwijder eventueel nog aanwezige rubberdeeltjes met een 

fijne staalborstel. 

Opfl)erking : Beschadig tijdens de hierboven genoemde bewerkingen 

· de gevlochten staaldraadbewapen_ing niet, dit geeft nl 

aanleiding tot lekken. 

Span een van de nippelmoeren horizontaal zodanig in de bankschroef, 

dat de zijde met de grootste inwendige schroefdraad uitsteekt buiten 

de bankschroefbekken. Smeer de schroefdraad met een zeer dun laagje 

zuurvrije vaseline, plaats de slang in de nippelmoer en draai (rechtsom 

draaiend) de slang in tot tegen de borst in de nippelmoer (afb. 316) . 

Breng aan de andere zijde de nippelmoer op overeenkomstige wijze 

aan . 

Schuif de nippel (met de conus naar beneden) over de pen van ·het 

speciaal gereedschap (0231859) in het conische gedeelte en draai de 

nippel enige malen heen en weer tot de conus goed aanligt. Draai de 

wartelmoer handvast op de schroefdraad (afb. ·311). K!em de zeskante 

kop van het gereedschap in de bankschroef en draai de wartelmoer met 

een passende steeksleutel stevig vast. Klem de slang met een van de 
nippelmoeren zodanig in de bankschroef, dat de slang naar beneden 

en de nippelmoer verticaal naar boven wijst. Smeer de pen .van het 

'f: 

') 
gereedschap en de schroefdraad van de nippel met enige druppels 

dunne olie, plaats de pen in de nippelmoer en schroef de nippel 

(linksom draaiend) in de nippelmoer. Plaats het afstelplaatje (hulp

gereedschap LXXVII) tussen de nippelmoer en de wartelmoer en · 

draai' de nippel zover in de moer tot het afstelplaatje geheel zit op

gesloten (afb. 318); de slang mag gedurende het inschroeven van d_e 

nippel niet meedraaien. Verwijder de nippelmoer met slang en gereed

schap uit de bankschroef en plaats de zeskante kop van het gereed

schap in de bankschroef met de slang verticaal omhoog gericht. 

Draai de wartelmoer los, verwijder het afstelplaatje en neem de slang 

uit. Breng aan de andere zjjde de nippel met wartelmoer aan op over

eenkomstig~ wijze, zie afb. 319. 

Reinig de slange(l zowel in- als uitwendig , alvorens deze aàn te brengen. 

Controleer de schroefdraad op de koppeiingshelften (6) e:i (7) en in de 

koppeibus (8) op beschadiging en de uitsparingen op afronding van de 

hoeken of uitgebrokkelde kanten, lichte beschadiging van de schroef

draad, alsmede van de sleutelvlakken mogen worden bijgewerkt; 

vervang zonodig beide koppelingshelften en/of de koppelbus. 

112. Monteren tot hoofddelen. 

a. Algemeen. 

Draag zorg dat de omgeving en de plaats waar het samenstellen geschiedt 

goed schoon is en stofvrij . Smeer alle draaiende of bewegende delen zoals 

lagers, assen en tandwielen voor het monteren in met een weinig olie. 

Gebruik bij iedere herstelling nieuwe pakkingen, oliekeerringen, afdicht

ringen, borgringen, veerringen, splitpennen en zelfborgende moeren. 

Verricht het monteren steeds met de grootste nauwkeurigheid aangezien 

vele gebreken het gevolg zijn van slordigheid of onnauwkeurigheid. 

b. Stuurbekrachtigingspomp (afb. 302). 

Werd de druk- en doorstroomregelklep bij de inspectie gedemonteerd, 

breng deze dan alsvolgt weer aan. 

Smeer de boring in het kleplichaam (14) met dunne olie. Plaats de drukveer 

(15) en breng de plunjerklep (16) zodanig op de drukveer, dat de groef in de 
klep gecentrei;rd rust tegen de drukveei-. Plaats de borgring (17) tegen de 

plunjerklep, druk met een zacht koperen staafje van ± 7 mm0 de plunjerklep 

naar binnen en plaats de borgring in de groef van het kleplichaam. Con

troleer of de borgring goed zit opgesloten in de groef; dit is van het hoogste 

belang. Smeer de boring van de pomphuishelft (13) met enige druppels olie 

en plaats het·· klepiichaam met · de open zijde naar boven gekeerd in de 

boring . 

Plaats de drukveer (18) gecentreerd op het kleplichaam en draai de plug (20), 
met een nieuwe afdichtring (19), in het huis met een aanhaaispanning 

(moment) van 25.50 - 29 mkg (185 - 210 ft. lb) . 
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Breng de zes rubber busjes aan op de pennen van de pompasflens. Wordt 

de stuurbekra·chtigingspomp niet direct gemonteerd, dicht dan de aanzuig

en dé drukzijde af met een strookje plakband. 

c. Koppelingshuis (afb. 303). 

Pla~ts het koppelingshuis (15) , met de grootste inwendige diameter naar 

beneden gekeerd, op een vlakke metalen plaat. Smeer het kogellager (11) 

met enige druppels dunne olie en tik met een geschikt stempel het kogel

lager in tot het draagt op de borst. 

Meet de afstand op tussen de bovenzijde van de buitenloopring en de onder

zijde van de groef waarin de borgring (7) moet worden aangebracht en 

noteer deze maat. Plaats ·de afstandsbus (10) op de binnenloopring van het 

tweede kogellager (8) , meet de gezamenlijke lengte op en noteer ook deze 

maat. Het verschil tussen de beide genoteerde maten , verminderd met 

0.20 mm (.008"), geeft de dikte aan van de aan te brengen vulring(en) (9) . 

De vulring is in drie verschillende dikten voorradig nl : 0.10, 0.30 en 0.50 mm 

(.004, .012 en .020"). 

Keer het koppelingshuis om en tik de oliekeerring (16) (met de lip naar 

binnen) met een geschikt stempel tot op de borst in het huis. Steun de 

binnenloopring van het reeds aangebrachte kogellager (11) op een vlakke 

metalen bus onder de pers, smeer de manchet van de oliekeerring licht in 

met vet, plaats de aandrijfas (18) en pers de as in tot deze stuit op de 

binnenloopring van het lager. Plaats het koppelingshuis op een vlakke 

metalen plaat en steun de flens van de aandrijfas zodanig op een vlak 

metalen blok, dat het koppelingshui s vrij blijft van de plaat. Breng de af

standsbus (10) en de vulring(en) (9) aan op het kogellager in het huis. 

Smeer het kogellager (8) met enige druppels dunne olie en tik het met een 

geschikt stempel tegen de vulring(en) . Plaats de borgring (7) in de groef 

van het koppelingshuis en controleer of deze goed in de groef zit opge

sloten . Plaats de afstandsring (6) op het kogellager en breng d~ schijfspie 

(17) aan. 

Plaats het koppelingshuis (met het asgedeelte naar boven gericht) zodanig 

op een vlak metalen blok onder de pers, dat de flens van het koppelingshuis 

vrij blijft van de pers. Pers het aandrijftandwiel (4) (de diepe kamer in het 

tandwiel naar boven gekeerd) met een geschikt stempel tegen de afstands

ring op de as. 

Neem het koppelingshuis onder de pers vandaan, plaats de stalen sluitring 

(3) en draai de kroonmoer (2) handvast op. Klem het tandwiel tussen 

zachte spanplaten in een bankschroef en trek de kroonmoer vast met een 

aanhaalspanning (moment) van 6.50 mkg (47.70 ft . lb) . 

Borg de kroonmoer met een nieuwe splitpen (1) en knip de splitpeneinden 

zodanig af dat deze niet boven het aseinde uitsteken om aanlopen tegen het 

distributiedeksel te voorkomen, zie afb. 300. 

Controleer de axiale speling van de aandrijfas, welke minimaal 0.20 mm 

(.008") moel- en maximaal 0.30 mm (.012") mag bedragen . 

d. Vloeistofvoorraadtankje (afb. 304). 

Klem de draagstoel (2), met de tapbouten naar boven gericht, in de bank

schroef. Plaats nieuwe afdichtringen (3) op de tapbouten en nieuwe afdicht

ringen (4) in de uitsparingen in de draagstoel. Plaats het tankje (5) zodanig 

op de tapbouten, dat de boringen ·in de bodem correspondere n met de 

boringen in de draag_stoel. Breng de moeren (9) met veerringen (8) aan op de 

tap bouten en draai de moeren goed vast. Plaats een verbindingsplug (1) 

met de slotkant onder in de draagstoel, breng de cenlra:., -tluis met de 

stalen membranen (7) en het kleplichaam (6) door de tankbodem in de 

plug er, draai met de pijpsleutel (3169215) de buis stevig vast. Plaats de 

tweede verbindingsplug (1) en breng de wartel (11) met sluit r ing (1 0) aan op 

overeenkomstige wijze. 

Plaats de afdichtring (14), het filterelement (13) en breng het deksel (16) 

met drukveer (15) aan. 

Druk het deksel goed in, plaats de tapbout (19) met de compensatiering (18) 

en draai de tapbout stevig vast. Draai de tankdop met afdichtring (17) op het 

deksel. Wordt het vloeistofvoorraadtankje niet direct gemonteerd, dicht 

dan de plugopeningen af met een strookje linnen plakband. 

e. Flexibele leidingen met koppelingen (afb. 305). 

Werden de zelfafdichtende "Lockheed" kop;,elingen en de banjo-aan

sluitingen van de flexibele leidingen verwijderd, breng deze dan alsvolgt 

weer aan. Schuif de koppelbus (8) op de halve koppeling zonder flens (7) 

en draai de wartelmoer met een passende steeksleutel en de steeksleutel 

(JN006-4011533) (speciaal gereedschap 2e echelon) stevig vast. 

Draai de wartelmoer op de halve koppeling met flens (6) en draai de wartel

moer stevig vast met een passende steeksleutel en de haaksleutel (JN006-

4011535) (speciaal gereedschap 2e echelon). Schuif de halve koppelingen 

in elkaar en draai met de haaksleutel (JN000-4011535) en de haaksleutel 

(JN006-4011534) (speciaal gereedschap 2e echelon) de koppelbus stevig 

vast. 
Plaats een banjo-aansluiting zodanig in de bankschroef, dat het schroef

draadgedeelte buiten de bekken uitsteekt. 

Plaats de flexibele leiding op de banjo-aansluiting en draai met een passende 

steeksleutel de wartelmoer stevig vast. Breng het andere einde op overeen

komstige wijze aan, doch draai deze wartelmoer slechts handvast. 

113. Aanbrengen van de hoofddelen. 

a. Stuurbekrachtigingspomp en koppelingshuis (afbn. 300, 301 en 303). 

Plaats de stuurbekrachtigingspomp zodanig in het koppelingshuis dat de 

pennen met rubber busjes (5) ingrijpen in de flensgaten van de aandrijfas 

(18) en de tapgaten in de flens van het koppelingshuis corresponderen met 

de gaten in het pomphuis. De aanzuigzijde van de pomp bevindt zich dan 
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(tov de verticale montage hartlijn) aan de linkerzij<:'e en het ol iekanaal in het 

koppelingshuis wijst hierbij recht naar beneden, zie afb. 300. 

Breng de tap bouten (1) met veerringen (2) (afb. 301) aan en draai de bouten 

vast met een aanhaalspanning (moment) van 4.10 - 4.60 mkg (30 - 33 ft. lb) . 

Breng een nieuwe, licht ingevette pakking (12) aan op de flens van het 

koppelingshuis. Plaats het koppelingshuis met pomp (de aanzuigzijde ook 

nu naar links) door de borir.g in de achterzijde van het distributiehuis, 

schuif de tanden van het tandwiel in de tanden van het nokkenastandwiel 

en 'druk de pasrand van de flens in de boring. Breng de bouten (5) aan met 

nieuwe koperen ringen (13) en nieuwe zelfborgende moeren en draai de 

moeren vast met een aanhaalspanning (moment) van 3.60 - 4 mkg (26 - 29 

ft. lb). 

Bij nieuwe tandwielen moet ae tandspeling tussen aandrijftandwiel en 

nokkenastandwiel 0.101 - 0.216 mm (.004 - .0085") bedragen, bij belopen 

tandwielen mag de tan.dspeling 0.304 mm (.012") bedragen, zie ook de 

1348/1 
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b. Vloeistofvoorraadtankje (afb. 3°'). 

Plaats het vloeistofvoorraadtankje met de draagstoel (2) tegen de beugel 

op het voorste hijsoog rechts op de motor. Breng vanaf de voorzijde de 

vier bouten (21) met moeren en veerringen aan en draai de moeren goed 

vast. 

c. Flexibele leidingen met koppelingen (afb. 305). 

Plaats de flexibele zuigleiding (3) op de aanzuigzijde van de pomp, breng 

onder en boven een nieuwe koperen afdichtring_ aan en draai de banjobout 

handvast. 
Breng het andere einde van de leiding (met de nog niet aangedraaide 

wartelmoer) aan op de zuigleidingaansluiting van het vloeistofvoorraad

tankje (B, afb. 304). Plaats onder en boven een nieuwe koperen afdichtring 

en draai ook deze banjobout handvast. 
Controleer of de zuigleid ing is gemonteerd zonder scherpe bochten en 

knikken en niet onder torsiespanning staat, zie afb. 320. 

Draai eerst de beide banjobouten en daarna de wa_rtelmoer goed vast, 

Let op dat de slang niet onmiddellijk achter de verbinding wordt gebogen, 

dit gee~ ;ianleiding lol vroegtijdige breuk; ± 25 mm· ( ± 1") slanglengte moet 

recht uit de nippelmoer komen, zie afb. 320. Koppel de flexibele drukleiding 

(2) op overeenkomstige wij ze aan de aansluiting op het klepoenhuis en de · 

drukzijde van de pomp en koppel de flexibele terugvoerleiding (1) aan de 

aansluitir.c op het stuurhuis en de terugvoerleid ingaansluiting van het 

vloeistofvoorraadtankje. Worden de flexibele druk- en terugvoerleiding_en 

op de juiste wijze gemonteerd, dan zijn de zelfafdichtende " Lockheed" 

koppelingen (4) en (5) 180° gedraaid tov elkaar aangebracht. Een speciale 

volgorde voor het aanbrengen van de flexibele leidingen is niet voor-

geschreveh. Controleer alle slangverbindingen alsmede de koppelbussen 

van de zelfafdichtende koppelingen en trek zonodig de verbindingen of de 

koppelbussen na. 

Bevestig de bei~e koppelingen (links naast de radiatormantel) op de steun

beugel dmv de beugel met afstandsbusjes, de viltstrook en de bouten en 

controleer of de leidingen niet getordeerd zijn aangebracht; let op de 

torsielijn en de minimale buigstraal. 

114. Beproeven. 

a. Algemeen. 

Indien de samenstellingen, leidingen en verbindingeri.. op de juiste wijze zij n 

uitgevoerd, zijn deze absoluut dicht en lekvrij. Treden na het monteren 

lekkages op, dan is dit in de meeste gevallen afdoende te verhelpen door 

het vastzetten van de verbindingen. 

Vul, alvorens met enige beproeving te beginnen, het vloeistofvoorraad

tànkje met de voorgeschreven hydraulische vloeistof (zie smeerkaart 

SK9-348). 

b. Beproeven. 

Zie punt 107b. 

c. Bekn·opte storingstabel. 

Daar de ,stuurbekrachtigingspomp hoogst betrouwbaar is en in uitvoering 

en afwerking aan de hoogst gestèlde eisen voldoet, zullen storingen bij ee:i 

goed en regelmatig onderhoud zelden voorkomen. 

Treden er desondanks toch storingen op, dan worden hieronder enig~ 

richtlijnen gegeven hoe deze te herstellen. 

Bij defecten of gebreken aan de pomp, moet deze compleet worden ver

vangen ; zelf enige reparatie aan de pomp verrichten is verboden . 

De pomp brengt vermoedelijk onvoldoende druk op, omdat : 

De pomp inwendige gebreken heeft. 

Herstel door: De pompdruk te controleren dmv de manometer met aansluit

pijp en flexibele h ulpleiding (hulpgereedschap) ; vervang 

indien nodig de pomp. 

De druk- en doorstroomregelklep niet in orde is. 

Herstel door : De gecombineerde druk- en · doorstroomregel klep te ver

wijderen. 
Controleer de boringen in de plunjers op ,1erstopping ; blaas 

door met perslucht. 
Controleer de beide drukveren op voldoende spanning en 

werking . Reinig de complete gecombineerde klep in zuivere 

kerosine en blaas droog met perslucht. 
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Breng de gecombineerde klep weer aan en controleer de 

druk. 

Vervang indien nodig de complete pomp. 

Er gaat hydraulische vloeistof verloren, omdat : 

De ontluchtn ippel jn het kleppenhuis niet is gesloten. 

Herstel door : De ontluchtnippel (rechtsom draaiend) te sluiten . 

De wartelmoeren van de flexibele leidingen niet vast zijn aangedraaid. 

Herstel door : De wartelmoeren stevig vast te draaien. 

Het deksel of de tankdop van het vloeistofvoórraadtankje los zitten . 

Herstel door : Het deksel of de tankdop vast te zetten. 

De afdichtring tussen de twee pomphuishelften niet meer afdicht. 

Herstel door : De pomp af te nemen en te vervangen . 

De oliekeerring in het koppelingshuis defect is. 

Herstel door: Het koppelingshuis met stuurbekrachtigingspomp te demon

teren en de oliekeerring te vervangen . 

De zelfafdichtende koppelingen defect zijn . 

Herstel door : Het vervangen van de betreffende koppeling. 

i 
'· 

'1',~ 

i 

De pomp maakt te veel loopgeruis, omdat: 
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Het filterelement in het vloeistofvoorraadtankje verstopt is. 

Herstel door: Het vervangen van het filterelement. 

De kleppen in de zelfafdichtende koppelingen niet geheel zijn geopend . 

Herstel docr : De koppelbus van de betreffende k.:ppe!ing vast te dra:::en . 

!;let hyd(aulische circuit onvoldoende is ontlucht. 

Herstel. door : Het circuit op de voorgeschreven wijze te ontluchten met 

draafende motor en opgekrikte voorbrug . 

Er te weinig hydraulische vloeistof in het hydraulische circuit aanwezig is . 

Herstel door: Het vloeistofvoorraadtankje bij te vullen tot het bovenste 

merkstreepje op het peilstokje. 

Daarna met draaiende motor het circuit ontluchten en na het 

ontluchten (met draaiende motor) het vloeistofpeil nogmaals 

te controleren en zonodig bij te vullen . 

De pomp mechanische defecten heeft. 

Herstel door : Het vervangen van de pomp. 

De kogellagers in het koppelingshuis van de pomp defect zijn . 

Herstel ·door : Het ko_ppelingshuis met pomp te demonteren en de kogel

lagers te vervangen. 
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115. Inleiding. 

a. Algemeen 

b. Constructie en werking 

c. Gegevens 

Hoofdstuk XLIII Demonteren 

116. Algemeen. 

117. Demonteren. 

a. Spaninrichting 

b. Spoelinrichting 

c. . Verbindingsstang en -balk 

d. Schakelkast 

e. Liertrommel 

f. Tandwielkast met automatische rem 

g. Lierwormas en liertrommelas met wormwiel 

h. Bedieningsmechanisme 

i. Lieraandrijving 

j. Lierkast 

k. Kabelschijven en rollen 

Hoofdstuk XLIV Reinigen, inspecteren en repareren 

118. Algemeen. 

a. Reinigen 

b. Verzorging 

119. Inspecteren en repareren. 

a. Lagers 

b. Tandwielkast, schakelkast en remhuis 

c. Liertrommelas, wormwiel en wormas 

d. Automatische rem 

. e. Koppeling, koppelingsvork en drukringen 

Î . 

Hoofdstuk XLV 

Hoofdstuk XLVI 

Hoofdstuk XLVII 

f. L1.:•trommel 

g. Lierkabel met oog 

h. Oliekeerringen 

i. Spaninrichting 

j. Spoel inrichting 

k. Bedieningsmechanisme 

1. Lieraandrijving 

Monteren 

121. Liertrommelas en wormwiel. 

121. Tandwielkast. 

122. Tandwielkast met liertrommel. 

123. Schakelkast. 

12.4. Verblndlngsbalk. 

125. Spoellnrichtlng. 

128. Spaninrichting. 

127. Bedieningsmechanisme. 

128. Lleraandrijvlng. 

129. Afstellen lien-em. 

a. Controleren van de afstelling 

b. Afstellen van de liertrommelrem 

c. Afstellen van de automatische rem 

Luchtcylinder 

130. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Constructie en werklhg 

c. Geg~vens 

d. Revideren 

luchtbedieningskraan 

131. Algemeen. 
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Hoofdstuk XLII. BESCHRIJVING 

115. Inleiding. 

L Algemeen. 

Op alle DAF-616 voertuigen is voor en achter een trekinrichting aange

bracht, waaraan een eventuele last kan worden gekoppeld. 

Aan de lierkabel mag geen transport worden verricht. 

De hierna beschreven lier van de Y A-616 is in principe gelijk aan de voor

lieren van de YK- , YT- en YB-616. De lieraandrijving is echter verschi)lend. 

De aandrijving van de YT-, YK- en YB-616 geschiedt vanaf de kracht0 

afnemer op de versnellingsbak dmv een tussenas, zie voor constructie de 

TH9-348-B,-C en - Den afb. 339 a. De achterlier van de YB-616 en ·de aan-

1348/3 
drijving hiervan is beschreven in de TH9- --. 

1390/3 

b. Constructie en werking. 

De lier wordt dmv kruiskoppelingen , kettingtandwielen en twee kettingen 

aangedreven vanuit de krachtafnemer, welke aan de rechterzijde van de 

versnellingsbak is gemonteerd . 

De lier heeft een horizontale trommel en een span- en spoelinrichting voor 

het gelijkmatig opwinden van de lierkabel (afbn . 321 en 322) . 

De liertrommelas heeft een rondsel met wormwielaandrijving en een ver

schuifbare klauwkoppeling voor het inschakelen van de liertrommel. De 

klauwkoppeling wordt met de hand bediend door een hefboom aan de linker . 

achterzijde van de lier. Tegen overbelasting is een breekpen aangebraëht, 

~elke afschuift bij een trekkracht van 8 tot 10 ton op de onderste kabellaag. 

De liertrommel heeft een verstelbare sleep- of liertrommelrem, welke het 
doordraaien van de trommel bij het afwinden van de lierkabel verhindert. 

Een vergrendelingshefboom aan de schakelkast dient om de lié"itrommel te 

vergrendelen als de lier buiten gebruik is. Een verstelbare automatische rem 

op de lierwormas heeft tot doel de last bij gestopte lier tegen te houden. 

De lierkabel is zowel naar voren als naar achteren uit te brengen. De lief kan 

dmv de krachtafnemer in "hoog" - ,,laag" - ,,achteruit'! en ,;neutraal" 

worden geschakeld. Vanaf het bedieningsplatform kan met een luchtkraan, 

welke tegen de achterzijde van de cabine is gemonteerd, de motorkoppeling 

tijdens het lieren worden bediend. Door de kraan te openen wordt samen

geperste lucht toegelaten in de luchtcylinder, welke links tegen de ver

. sneliingsbak is aangebracht. De 2uiger in deze cylinder wordt naar boven 

gedrukt en brengt de beweging via een hefboom over op de ontkoppelingsas. 

De handgashefboom voor het regelen van het motortoerental bevindt zich 

eveneens aan de achterzijde van de cabine. 

c. Gegevens. 

Fabrikaat 
Model · 

Type 

Olie-inhoud 

Kabellengte 

Kabeldikte 

Oliesoort 

Lagerspelingen : 

eindlager schakelkast diam nieuw : 
max slijtage 

tandwielkastlager diam nieuw 

max slijtage 

liertrommellager diam nieuw 

max slijtage 

liertrommelas diam nieuw 

max slijtage 

Dikte vulplaten spaninrichting 

hoeksteun 

Dikte vulplaten voor het spannen 

van de ketting lieraandrijving 

Lieraandrijfkettingen 

Gar Wood 

D.S .A . - 3004540 
wormaandrijving, horizontale 

trommel 

tandwielkast 1.50 liter, 

schakelkast 0.50 liter 

80 meter, einde kabel over 9 meter 

rood geverfd 

17 mm 

OEP 222 

2.127 - 2.130" (54.025 - 54.102 mm) 
.015" (0.38 mm) 

2.127 - 2.130" (54.025 - 54.102 mm) 

.008" (0.203 mm) 

2.127 - 2.130" (54.025 - 54.102 mm) 
.015" (0.38 mm) 

2.123 - 2.125" (53.924 - 53.979 mm) 

.002" (0.050 mm) 

.015" (0.38 mm) en .030" (0.76 mm) 

1 en 2 mm 

1 x 5/8" 35 schakels 

1 x 5/ff' 56 schakels 
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Hoofdstuk XLIII. DEMONTEREN 

116. Algemeen. 

Draai de aftapstoppen uit de schakelkast en de tandwielkast en tap de olie af. 

De kabel wordt alleen afgewonden als bij inspectie blijkt dat defecte delen 

moeten worden vervangen. Wanneer de kabel niet is verwijderd, moet de lier 

met een loopkraan of takel worden verwijderd. 

117. Demonteren. 

a. Span.Inrichting (afb. 323). 

Verwijder links en rechts de twee bouten, moeren en veerringen, waarmede 

de spaninrichting op de lier is bevestigd. Verwijder de spaninrichting met 

eventuele vulplaten (15) en (16). Verwijder de beide smeernippels met 

kniestukken (23) . Verwijder de borgringen (14), druk de spanwielas (13) uit 

en neem het spanwiel (21), de viltringen met houders (19) en de bronzen 

drukringen (18) uit de spaninrichting . Verwijder het naaldlager (:20) uit het . 

spanwiel en de borgpen (12) uit de as. 

Draai de inbusbout (7) uit de hefboom (6) en tik de hefboom met de grendel

pen (5), de grendelveer (4), de geleidemoer (3), de handgreep (2) en de 

moer (1) van de excentrische as (11 ). 

- Draai de vier tapbouten uit de afstelplaat (9) en verwijder de afstelplaat en 

de excentrische as (11) uit het frame (17). Neem het span wiel (21 ), de vilt

ringen met houders (~9), de bronzen drukringen (18) en het naaldlager (20) 

uit. Verwijder de halve maan spie (10) en neem de as uit de afstelplaat. 

Verwijder de lagerbus (8) uit de afstelplaat en de lagerbus (22) uit het frame. 

b, Spoelinrichting (afb. 324). 

Verwijder de tapbouten en veerringen, waarmede de spoelinrichting is 

bevestigd op de tandwielkast en de schakelkast en neem de compfete 

spoelinrichting af. 

Verwijder de vier schroeven met ronde kop (33) en veerringen uit de kabel 

geleidestoel (35) en neem de complete stoel van de brug (36). Verwijder de 

vier tapbouten en veerringen uit de beschermbeugel (22) en neem de beugel 

af. Verwijder de splitpen met de kroonmoer (15), de opsluitririg (14) en 

neem de bout (12) uit de vork (11) . Verwijder vervolgens de drukringen (21), 

de viltringen met houders (20), het katrolwiel (17), de loopbus (19) en het 

naaldlager (18) . 

Draai de zelfborgende moer (1) af Bfl verwijder de opsluitring (2) . Verwijder 

de vork (11) en de vorkas (8) met lagering uit de kabelgeleidestoel (35) . 

Verwijder achtereenvolgens de lagerbus (10), de viltring (9), de boven,;te 

kogeldrukring (7), de zes en twintig kogels (6) , de onderste kogeldrukring (5), 

het naaldlager (4) en de viltring met houder (3). Draai de moer (16) af en 

verwijder de vorkas uit de vork_ Verwijder de twee tapbouten (24) met smeer-

nippels (23) en veerringen (25) en de twee tapbouten (34) met veerringen (25) 

uit de beide kabelgeleide-assen (32). Verwijder achtereenvolgens links en 

rechts, voor en achter, de opsluitringen (26), de viltringen met houders (27), 

de vier loopwielen (28), de naaldlagers (29); de viltringen met houders (30) 

en de bronzen drukringen (31 ). 

Verwijder de kabelgeleide-assen uit de stoel. Draai de geleidemoer (41) uit 

de l)rug en neem de grendelpen (39) met grendelveer (40), geleidemoer (41) 
en grendelpenknop (42) uit. 

c. Verbindlngsstang en -balk (afb. 325). 

Draai de zelfb_orgende moer (2) van de verbindingsstang (4). Verwijder de 

vier tapbouten (3) en veerringen en neem de verbindingsbalk af. 

d. Schakelkast (afb. 326). 

Hang de liertrommel met kabel aan een takel en trek de schakelkast van de 

liert~ommelas. Verwijder de lagerhouder met lagerbus (1) (afb. 327) en de 
remschoen (1) met drukveer (2) (afb. 328). 

Draai de inbusbout (1) (afb. 329) en de tegenoverliggende bout uit de 

schakelkast. Tik met een doorslag de borgpen uit de koppelingsvork (3) 

(afb. 329) en uit de schakelkast en trek de koppelingsvorkas (3) (afb. 330) 

met hefboom uit. 

Opmerking: De oliekeerring van de vorkas wordt niet verwijderd, tenzij bij 

inspectie ~lijkt dat vervangen noodzakelijk is. 

Draai de geleidemoer (2) (afb. 331) uit het huis en trek de grendelpen (4) 

met de veer (3), de geleidemoer (2), de hefboom (1) en de moer als één 
geheel uit de kast. 

Draai de stelbout (5) van de trom mei rem uit. 

e. Liertrommel (afb. 332). 

.Draai de verbindings stang uit de tandwielkast. Verwijder achtereenvolgens 

van de liertrommelas (1), de drukring (3) (afb. 326), het schakelglijstuk (5), 

de beide inlegspieën (2) en de drukring (4) . Trek de liertrommelas met de 

tandwielkast uit de liertrommel. 

f. Tandwielkast met automatische rem. 

Draai de vier pasbouten en de vier tap bouten met veerringen uit en verwijder 

het deksel (3) met pakking en lagerbus (4) (afb. 333) . 

Draai de vier tap bouten en veerringen uit en verwijder het lagerdeksel (1) 

met oliekeerring (2) en de pakking van de tandwielkast. Draai de zes tap

bouten met uitwendig getande borgringen uit en verwijder het deksel van 

het remhuis (afb. 334). Verwijder de stelbout (5), de sluitring en de pakking

ring (3) en neem de veer (2) met de remband (1) uit het remhuis. 
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Verwijder de tapbout (4) met veerring en sluitring en trek de remschijf (6) 

van de lierwormas. Verwijder de spie uit de li erwormas. 

Draai de vier tapbouten (3) met veerringen uit en verwijder het remhuis (4) 

met oliekeerring (2) en pakking (afb . 335). 

g. Lierwormas en liertrommelas met wormwiel. 

Tik met een zacht metalen hamer aan de remhuiszijde tegen de wormas 

tot de worm in de tandwielkast valt (afb. 336). Verwijder het achterste 

wormaslager. Trek de trommelas met het wormwiel uit de tandwielkast 

(afb. 337). Tik met een koperen doorslag het kogellager van de wormas en 

licht de wormas uit de tandwielkast. Plaats de trommelas met het wormwiel 

goed ondersteund onder een pers, druk de as uit het wormwiel (afb. 338) 

en verwijder de beide inlegspieën. 

h. Bedieningsmechanisme (afb. 340). 

Verwijder de borgbout (4) uit de schakelhefboom (1) en neem de complete 

schakelhefboom van de as (12). 

Verwijder de borgpen (11) uit de bus (10) en de kogelbout (16) uit de hef

boom (15) . Schuif de as (12) uit het lagerhuis (13) . Verwijder de borgbout (4) 

en neem de hefboom van de as. Trek de splitpennen (23) uit en verwijder de 

gaffelpennen (21 ). 

i. Lieraandrijving (afbn. 341 en 342). 

Verwijder de beide borgveren (18), neem de verbindingsschakels (17) uit en 

verwijder de beide aandrijfkettingen (8) en (27). Voor het verwijderen van de 

tussenas krachtafnemer/lier, zie de desbetreffende TH9-348. Verwijder de 

vier tapbouten en veerringen, waarmede de lagerstoel i10) met vul platen (15) 

en (16) tegen de ophangsteun van de reductiebak is bevestigd. Verwijder de 

borgbouten en tik de as (5) met kettingtandwiel (6) uit de lagerstoel. 

DEEL 12 

Hoofdstuk XLIII 

Verwijder de beide kogellagers (9) uit de lagerstoel. Draai de borgbout (7) 

uit het kettingtandwiel, verwijder het tandwiel en neem de inlegspie (3) uit 

de as. Verwijder de bouten, moeren en veerringen, waarmede de beide 

lagerstoelen (23) aan het chassis zijn bevestigd . Verwijder de borgbouten 

(7) uit de kettingtandwielen (22) en (6) en de borgbouten (11) uit de binnen

loopringen van de kogE•llagers (24) . Verwijder het kettingtandwiel (22), neem 

de inlegspie (3) uit de as (26) en schuif de lagerstoel met kogellager van de 

as. 

Verwijder achtereenvolgens het kettingtandwiel (6), de inlegspie (3) en de 

as (26) uit de lagerstoel. Verwijder de smeernippel (1) (afb . 342) uit de 

lagerstoel (2) en vervolgens het borg pennetje (3). Kantel het kogellager. 

zodat het voor de uitsparingen komt in de lagerstoel en neem het kogellager 

uit. Verwijder achtereenvolgens uit de spanvork (38), de smeernippel (30), 

de moer (31), de veerring (32) en de sluitring (33). Verwijder de borstbout (34) 

en het kettingtandwiel (28) met de bronzen lagerbus (29) . 

Verwijder achtereenvolgens de moer (35) met veerring (36), de borstbout (39) 

en de beide nylon lagerbussen (371 uit de spanvork. 

Verwijder de tapbout (42) en de breekpen (43). Verwijder de vier tapbouten 

(44) met veerringen (45) en neem de sluitplaat (41), het kettingtandwiel (48) 

met de lagerbus (47) en de tornpennen (46) van de flens (49). Verwijder de 

lagerbus uit het kettingtandwiel. Drijf de bevestigingspen (50) uit de flens 

en verwijder de flens van de wormas. 

j. Lierkast. 

Voor het demonteren van de lierkast, zie afb. 343. 

k. Kabelschijven en rollen. 

Voor het demonteren van de kabelschijven en rollen achterzijde chassis, 

zie afb. 344. Y-cie
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Hoofdstuk XLIV. REINIGEN, INSPECTEREN EN REPAREREN 

118. Algemeen. bronzen drukringen op beschadiging, slijtage of aantasting van de druk

Het reinigen, inspecteren en repareren dient altijd met de meeste zorg te worden 

uitgevoerd. Pakkingen, oliekeerr ingen, borgringen, veerringen enz. worden bij 

elke revisie vervangen. 

a. Reinigen. 

Rein 1g·a11e· delen zorgvuldig vóór het inspecteren met kerosine. 

b. Verzorging. 

Houd alle delen zorgvuldig bij elkaar. Dit vereenvoudigt het monteren, 

vooral wanneer geen belangrijke delen behoeven te worden vervangen. 

119. Inspecteren en repareren. 

a. Lagers. 

Inspecteer de kogellagers en de lagerbussen op slijtage; vervang zonodig. 

Voor revisiematen, zie punt 115c. 

b. Tandwielkast, schakelkast en remhuis. 

Inspecteer de huizen op scheure~ of beschadiging van de aansluitvlakken en 

op beschadigde schroefdraad van de tapboutgaten. Lichte beschadigingen 

van de aansluitvlakken (bramen) mogen worden bijgewerkt; vervang een 

gescheurd huis of lagerdeksel. 

c. Liertrommelas, wormwiel en wormas. 

. Inspecteer de· liertrommelas op groeven of abnormale sfijtage. De inleg

spieën moeten goed passend (klemmend) geplaatst kunnen worden . 

Controleer het wormwiel op slijtage, beschadiging of aantasting . Controleer 

de spiebanen en de passing van het wormwiel cp de as. 

Controleer de gangen van de worm op beschadiging of aantasting. Inspec

teer de groef van · de inleg spie ; vervang zonodig het wormwiel of de worm. 

d. Automatische rem. 

Inspecteer het remvlak van de remschijf op groeven en beschadiging ; 

vervang zonodig . Controleer de rem band op slijtage of vet; vervang zonodig 

de remband; gebruik holle roodkoperen klinknagels. 

e. Koppeling, koppelingsvork en drukringen. 

Controleer het schakelglijstuk op slijtag_e en beschadiging; vervang zonodig. 

D e spieën en schakelvorkgroeven moeten vrij zijn van roest. Controleer de 

vlakken; vervang· zonodig. 

Controleer de koppelingsvork op ve'rbuiging en/of slijtage; vervang zonodig . 

f. Liertrommel. 

Inspecteer het remvlak op de liertrommelflens op slijtage of schilferen; 

vervang zonodig de liertrommel. Controleer of alle oliekanalen open zijn. 

g. Lierkabel met oog. 

Inspecteer of de lierkabel niet gebroken of gerafeld is. Controleer de be

vestiging van het oog; vervang defecte delen. 

h. Oliekeerringen. 

Bij elke revisie moeten de oliekeerril)gen worden vervangen, ook al zijn ze 

ogenschijnlijk nog in goede staat. 

Smeer de afdichtingsranden vóór het monteren licht in met vet. 

i. Spaninrichting. 

Controleer de assen van de spanwielen op beschadiging of scheurtjes en de 

naaldlagers en drukringen op slijtage. Controleer de grendelinrichting va 1 

de excentrische as en de spanwielen . Vervang defecte of beschadigde delen . 

j. Spoelinrichting. 

Controleer de brug, de kabelgeleidestoel en de vork op scheuren en /of 

beschadigingen en het druklager en de naaldlagers, alsmede de bronzen 

drukringen op slijtage; vervang zono?ig . Controleer de assen op verbuigi ng 

eA slijtag e. Inspecteer het katrolw iel en de vie r loopwielen . Vervang de_f ecte 

of beschadigdP. delen. 

k. Bedieningsmechanisme (afb. 340). 

Controleer of de as (12) niet verbogen is . Inspecteer de ver bindingsstangen 

(18) en (30), speciaal vwb de schroefdraad voor de bev est ïging van de 

gaffels (19) . Controleer de kogelbout (16) op overmatige slijtage en be

schadiging van de schroefdraad ; vervang zo nodig . 

De nylon lagerbussen mogen geen overmatige speling hebben; vervang 

zonodig de lagerbussen en de gaffelpennen (21). Controleer of de borgboul 

(27) niet krom is en de schroefdraad niet is beschadigd; zonod ,g de borgbou t 

vervangen en de schroefdraad gangbaar maken. Control eer of de gren del

pen (31) gemakkelijk in de g_eleidemoer (33) schuift • 
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1. Lieraandrijving (afb. 341). 

Controleer de kettingtandwielen 'op abnormale slijtage; vervang zo nodig. 

Inspecteer de lagerstoelen (10) en (23) op beschadiging, scheuren of 

slijtage en de zelfinstellende kogellagers (9) en (24) op slijtage; vervang 

zonodig de kogellagers en/of de lagerstoelen. 

LIER 
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Controleer de lagerbussen (29), (37) en (47) en de bouten (34) en (39) op 

slijtage ; vervang zonodig . Inspecteer de kettingen op slijtage en/of breuk 

van de rollen; vervang zo nodig . Controleer de schroefdraad van de stelbout 

(40) en de moer (31); vervang zonodig. 
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Hoofdstuk XLV. MONTEREN 

120. Liertrommelas en wormwiel (afb. 339). 

Ondersteun het wormwiel bij de naaf. Leg de twee inlegspieën (57) in de spie

gleuven van de liertrommelas (58) en centreer de as zodanig op het wormwiel, dat 

de twee spieën in lijn liggen met de twee spiegleuven in de wormwielnaat Pers 

de as in het wormwiel tot de spieën geheel in de spiegleuven van de naaf zitten. 

121. Tandwielkast (afb. 339). 

Druk een nieuwe lagerbus (2) aan de liertrommelzijde in de tandwielkast (56). 

Breng de liertrommelas (58) met wormwiel (55) gedeeltelijk in de tandwielkast. 

Breng het voorste kogellager (39) (aan het remhuiseinde) aan op de wormas (40) . 

Schuif .de wormas in de tandwielkast, zodat worm en wormwiel in elkaar grijpen 

en tik de wormas met het lager in de tandwielkast. Breng een nieuwe oliekeerring 

(38) aan in het .remhuis (42). Breng het remhuis met een nieuwe pakking (37) 

aan met vier tapbouten en veerringen. 

Breng het achterste kogellager (39) aan op de wormas met een nieuwe olie-· 

keerring (38) . Breng het lagerdeksel (36) met een nieuwe pakking (37) aan met de 

vier tapbouten met veerringen. 

Plaats de halve maan spie (41) in de wormas, druk de remschijf (43) op, plaats 

de sluitring (44) en draai de tapbout (45) met veerring stevig vast. 

Schuif de remband (46) over de remschijf, plaats de drukveer (47) tussen de 

remband, breng de stelbout (49) met de sluitring (48) aan en draai de stelbout zo 

vast dat deze de remband houdt. 

Plaats het remhuisdeksel (51) met de pakking (50) met de zes tapbouten en 

borg ringen. 

Breng de lagerbus (2) aan in het tandwielkastdeksel (53), plaats het deksel met 

de pakking (54) op de tandwielkast en zet het deksel vast met vier pasbouten. 

Draai daarna de vier tapbouten met veerringen in het deksel. Draai de verbin

dingsstang (21) in de tandwielkast en draai de borgmoer (20) vast. 

122:· T,or.dwielkast mèt liertromme; (afb. 339). 

Werden de lagerbussen (2) verwijderd, breng dan eerst nieuwe aan, alsmede 

nieuwe oliekeerringeni Hang de liertrommel aan een takel en schuif de trommel 

voorzichtig op de liertrommelas tegen de tandwielkast. 

Plaats de drukring (14) op de as, breng de spieën (59) aan en schuif het schakel

glijstuk op de spieën . Plaats de drukring (16) en "schuif de lagerhouder (18) met 

lagerbus (2) zodanig op de as, dat de borgpengroef correspondeert met het gat 

voor de borgpen in de schakelkast. 

123. Schakelkast (afb. 339). 

Indien de oliekeerringen (11) en (17) van de koppelingsvorkas en van de .schakel-

kast werden verwijderd, breng dan nieuwe oliekeerringen aan. Breng de koppe

lingsvorkas (10) en de koppelingsvork (13) in de schakelkast (27) en schuif de as 

in de vork. Breng de borggaten van de vork en de as in elkaars verlengde en tik de 

borgpen (12) in. 

Plaats de inbusbouten (23) en (34) in de schakelkast en de tandwielkast. 

Breng de grendel pen (32) met de vller (31), de geleidemoer (30), de hefboom (29) 

eA de moer (28) als één geheel in de schakelkast aan. Draai de geleidemoer goed 

vast. 

Breng de liertrommelrem (19), met dl! ·drukveer (25) eo de stelbout (26) aan. 

Plaatsde schakelkast nu zodanig op de liertrommelas (58), dat de koppelingsvork 

(13) in de groef van het schakelglijstuk (15) valt, de verbindingsstang (21) in het 

gat in de schakelkast komt en de lagerhouder met lagerbus in lijn ligt met de 

borgpen. 

Breng de zelfborgende moer (22) aan op de verbindingsstang om de delen van de 

lier voorlopig bij elkaar te houden. 

124. Verbindingsbalk (afb. 339). 

Breng de verbindingsbalk (35) aan de achterzijde tegen de schakelkast en de 

tandwielkast met vier tap bouten en veerringen en draai de tap bouten stevig vast . 

·'125. Spoelinrichting (afb. 324). 

Plaats de vorkas (8) in de vork (11) en zet de as vast met de moer (16). 

Breng achtereenvolgens in de kabelgeleidestoel (35) aan, de viltring met houder 

(3), het complete druklager (5). (6) en (7), het naaldlager (4), de viltring (9) en de 

lagerbus (10). Druk de as met vork in de stoel , breng de opsluitring (2) aan en 

bevestig hef geheel met de zelfborgende moer (1 ). 

Plqats Let naaldlager (18) en de loopbus (19) in het katrolwiel (17), breng het 

katrolwiel tussen de vorl< en plaats links en rechts tussen het wiel en de vork 

de viltring met houder (20) en de bronzen drukring (21) . 

Breng de pasbout (12) aan met de opsluitring (14), draai de kroonmoer (15) op ·en 

borg de moer met een nieuwe splitpen (15a). 

Breng de beschermbeugel (22) aan en zet deze vast met vier tapbouten en veer

ringen. Druk de beide kabelgeleide-assen (32) in de stoel (35) . Breng achtereen

volgens aan weerszijden op beide assen aan de bronzen drukrin.gen (31 ), de 

viltringen met ho.uders (30). de naaldlagers (29). de loopwielen (28), de viltringen 

mèt houders (27) en de opsluitringen (26). Draai aan de achterzijde de tap bouten 

(34) met veerringen (25) in en aan de voorzijde de doorboorde tapbouten (24) met 

veerringen (25) en de smeernippels (23). 

Plaats de grendelpen (39) met de grendelveer (40), de geleidemoer (41) en de 

grendelpenknop (42) in de brug. Draai de geleidemoer goed vast. Plaats de 

aanslagbouten (37) met de borgmoeren (38). Breng de complete kabelgeleide-
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stoel in de brug en bo rg de stoel met de vier schroeven en veerringen (33) . 

Bevestig de spoelinrichting met de tapbouten en veerringen op de schakelkast 

en de tandwielkast. 

126. Spaninrichting (afb. 323). 

Breng de borgring (14) aan op de spanwielas (13), tik de borgpe;1 (12) in en 

schuif de as gedeeltelijk in het frame (17) . Plaats achtereenvolgens de bronzen 

drukring (18), de viltring met houder (19), het spanwiel (21) met naaldlager (20), 

de viltring met houder (19) en de bronzen drukring (18) op de as. Druk de as door 

waarbij de borgpen in de uitsparing in het frame valt en plaats de tweede borg

ring (14) aan de achterzijde. Draai de smeernippel met kniestuk in . 

Druk de lagerbus (22) in het frame en de lagerbus (8) in de afstelplaat (9) . 

Schuif de excentrische as (11) door de lagerbus van de afstel plaat en plaats de 

halve maan spie (10) in de spiegleuf. Breng de afstelplaat met excentrische as 

gedeeltelijk in het frame en schuif achtereenvolgens op de as, de bronzen druk

ring (18), de viltring met houder (19), het spanwiel (21) met n(laldlager (20), de 

viltring met houder (19) en de bronzen drukring (18) . Druk de as verder door in 

het frame en draai de vier tapbouten met veerringen stevig vast. Tik de hefboom 

(6) met grendelpen (5), grendelveer (4), geleidemoer (3); handgreep (2) en moer 

(1) over de spie op de as . Borg het geheel met de inbusbout (7). Draai de smeer

nippel met kniestuk in. 

Bevestig de beide hoeksteunen (24) met de tapbouten en veerringen resp. op de 

tandwielkast en de schakelkast. 

Breng de spaninrichting tussen de hoeksteunen en bevestig de spaninrichting 

aan de hoeksteun van de schakelkast met twee bouten, veerringen en moeren . 

Breng zonodig aan de tan.dwielkastzijde vulplaten aan tussen de hoeksteun en 

oe spaninrichting en bevestig het geheel met twee bouten, veerringen en moeren .. 

Opmerking: Stel de verbindingsstang af om het vrijdraaien van de liertrommel 

te verzekeren. Vermijd elke klemming van de lier. 

127. Bedieningsmechanisme (afb. 340). 

Breng de complete schakelhefboom (1) aan met de grendelpen (31), drukveer 

(32), geleidemoer (33) , kerfstift (37), vingergreep (34), borgring (35) en moer (36). 

Breng de as (12) in het lagerhuis (5) en schuif de bus (10) en de hefboom (15) 

op. Druk de as vervolgens in het lagerhuis (13) en zet de hefboom vast met de 

borgbout (4), de veerring (3) en de moer (2). 

Breng de borgpen (11) aan in de bus (10). Breng de complete schak~lhefboom (1) 

aan en borg deze met de bout (4), de veerring (3) en de moer (2) . 

Plaats de hefboom (24) op de as(26) en borg deze met de bout(27) en de moer (9) . 

Breng de complete verbindingsstangen (18) en (30) aan. De lengte van de ver

bindingsstangen moet dusdanig zijn, dat een juiste schakeling van de kracht

afnemer wordt verkregen . 

128. Lieraandrijving (afbn. 341 en 342). 

DEEL 12 

Hoofdstuk XLV 

Plaats de flens (49) op de wormas en borg de flens met de pen (50) . Breng het 

kettingtandwiel (48) met de lagerbus (47) op de flens aan en bevestig de sluit

plaat (41) op de flens met de vier tapbouten (44) en veerringen (45). Plaats de 

beide tornpennen (46) en de breekpen (43) en borg de pen met de tapbout (42). 

Breng de spanvork (38) in de lierkast met de nylon lagerbussen (37) . Plaats 

achtereenvolgens de borstbout (39) n,et de veerring (36) en de moer (35). Breng 

he\ kettingtand•,,liel (28) met de lagerbus (29) in de spanvork en bevestig het 

tandwiei met de borstbout (34), de sluitring (33) , de veerring (32) en de moer 

(31 ). Breng de smeernippel (30) aan . Breng de inlegspie (3) van het ketting-

. tandwiel (6) in de as (26) en schuif het tandwiel over de as op de spie. Breng de 

beide lagerstoelen (23) met de kogellagers (24) aan op de as. Plaats de inlegspie 

(3) en schuif het kettir.gtandwiel (22) over de as op de spie. 

Bevestig de beide lagerstoelen met de co:nplete as aan het chassis met de vier 

bouten, veerringen en moeren en borg de kettingtandwiclen en de kogellagers 

met de borgbouten (7) en (11) . Breng de ketting (27) aan met de verbindings

schakel (17) en de borgv eer (18). Brer.g de stelbout (40) en de moer (31) aan in de 

lierkast, span de ketting en zet de moer goed vast. Breng de as (5). in de lagerstoel 

(10) met de kogellagers (9). Plaats de inlegspie (13) in de as en schuif het 

kettingtandwiel (6) op. 

Breng de ketting (8) aan op kettingtandwiel (22) . Hang de complete lagerstoel 

met het kettingtandwiel (6) in de ketting en breng de nodige vulplaten (15) en 

(16) aan tussen de lagerstoel en de ophangsteun reducti ebak. Zet de lagerstoel 

en de vulplaten vast met vier tapbouten en veerring en. 

Borg het kettingtandwiel en de kogellagers met de borgbouten (7) en (11 ) . 

Plaats de smeernippel (12) . 

Vóor het monteren van de lierkast, zie afb. 343. 

Voor het monteren van de kabelschijven en rollen aan de achterzijde chassis, 

zie afb. 344.-

129. Afstellen lierrem. 

a. Controleren van de afstelling. 

(1) liertrommelrem. Gewoonl ijl1 wordt de liertrommelrem niet afgesteld. 

De controle op de afstelling geschiedt door met de hand de lierkabel 

uit te lopen (lierkoppeling uitgeschakeld) . De liertrommel mag hierbij 

niet doorslaan daar hierdoor de windingen los O;J de tromn,el komen te 

liggen. 

Bij het aanlieren bestaat dan de kans dat de lierkabel ernstiy wordt 

beschadigd. 

(2) Automatische rem . Breng het voertu ig boven op een helling tot stilstand 

en lier een tweede voertuig de helling op. 1-'laats de krachtafnem ei- in de 

stand "neutraal" en controleer of de automatische rem het tweede 

voertuig houdt. 

Voor het afstellen van de automatische rem, zie c hierna. 
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b. Afstellen van de llertrommelrem. 

De liertrommelrem wordt met de stelschroef afgesteld. Draai voor het 

vaster afstellen de stelschroef riaar rechts en controleer na elke halve slag 

de afstelling opnieuw. 

c. Afstellen van de automatische rem. 

De spanning op de veer van de automatische rem wordt vergroot door de 

1 J 
TH9 -1348/2 
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stelbout aan de rechterkant van het remhuis naar rechts te draaien. Contro

leer na elke halve slag de afstelling opnieuw. 

Waarschuwing : Wanneer na het afstellen en testen blijkt dat het remhuls

deksel te warm wordt, dan moet de stelbout ¼ slag worden 

teruggedraaid; test hierna opnieuw. 
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·Hoofdstuk XLVI. LUCHTCYLINDER 

130. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

Voor het verwijderén en aanbrengen van de luchtcylinder bij een in het 

voertuig Qeplaatste versnellingsbak wordt verwezen naar de desbetreffende 

TH9-348. 

b. Constructie en werking (afbn. 345 en 346),· 

c; 

d. 

De van staalplaat vervaardigde luchtcyl_inder bestaat uit drie gedeelten welke 

dmv flenzen . bouten, moeren en veerringen met elkaar zijn verbonden. 

In de cylinder bevindt zich een uit twee delen bestaande zuiger, waartussen 

de geleidebus en een rubber keerring zijn geklemd. Een drukveer dient om 

de zuiger, na het sluiten van de bedieningskraan, terug te drukken. 

De cylindervoering waarop de r·ubber keerring afdicht is zuiver glad gepolijst. 

Door het openen van de bedieningskraan wordt de druklucht uit de lucht

ketels achter de zuiger in de cylinder toegelaten . De zuiger drukt de drük

stang naar voren w_aardoor, via een hefboom op de ontkoppelingsas, de 

motor wordt ontkoppeld. Door de bedieningskraan terug te draaier:i wordt de 

ilrukluchttoevoer afgesloten, tegelijkertijd valt door de boring in de kraan de 

druk in de leiding en de luchtcylinder weg, waardoor de drukstang terug 

komt tot op ± 2 mm van de zuigerbodem. Om te voorkomen dat deze 

beweging te traag geschiedt, is in de buis een compensatiegaatje aan

gebracht, waardoor de lucht sneller verplaatst. Op de cylinder bevinden zich 

twee met gaas uitgevoerde filters, waardoor de lucht via gaatjes in de flens 

ontwijkt of toestroomt. 

Gegevens. 

Fabrikaat Westinghouse 

Type 2184-08 

Werking luchtdruk 

Drukveer, vrije lengte 165 mm 

Revideren . . 

(1) Demonteren (afb. 346). Verwijder de beide klembeugels (17) van de 

rubber stofhoes (19), neem de stofhoes af en verwijder de druksfang 

(20) met de rubber geleidering (18). Verwijder de ·vijf moeren, veer

ringen en bouten uit de aansluitflenzen en neem de beide luèhtfllt~rs 
(9) af. 

Neem de heiiten van elkaar, verwijder de afstandsbus (23) en neem de 

drukveer (12) uit. Neem de complete gèleidebus (3) uit de luchtéylinder. 

Verwijder de zuigerkop (1) van de zuigerbodem (5) met het speciale 

gereedschap (0231854). Neem achtereenvolgens de rubber keerring (2), 

de gele(debus (3) en de rubber ring met stalen binnenring (4) uit doe 

zuigerbodem. Verwijder zonodig de kerfstiften (22) en (24) uit de bus 

(21) en, de gaffel (25). 

(2) Reinigen, inspecteren en repareren. Reinig alle delen zorgvuldig. Inspec

teer de rubber stofhoes op beschadiging of scheuren. Controleer de 

drukveer; de vrije lengte moet 165 mm bedragen. 

Controleer de rubber geleidering en de rubber keerring op slijtage; 

vervang zonodig . Inspecteer de cylinder op breuk en beschadiging. 

Controleer de schroefdraadverbindingen. Controleer de drukstang op 

verbuiging; vervang zonodig. Controleer de gaffel en de gaffelpen op 

slijtage; vervang zonodig . 

(3) Monteren (afb. 346). Draai de gaffel (25) op de drukstang (20) en borg 

deze met de kerfstift (24). Schuif de bus (21) op de drukstang en borg 

deze met de kerfstift (22) . Plaats de rubber ring met stalen binnenring 

(4) in de zuigerbodem (5) en hierop de geleidebus (3). Schuif de rubber 

keerring (2) met de open kant naar beneden gericht over de geleidebus, 

plaats de zuigerkop (1) over de bus en draai het geheel goed vast met 

het speciale gereedschap (0231854) . Smeer de cylinder.(6) en de rubber 

keerring (2) met speciaal hiervoor geschikt vet. 

Breng de complete geleidebus in de cylinder en plaats de drukveer (12) 

en de afstandsbus (23) . Breng achtereenvolgens de beide pakking~n 

(13), de bevestigingsflens (7) en het cylinderdeksel (14) aan. Plaats de 

beide luchtfilters en ,et het geheel vast met vijf bouten, moeren en 

veerringen. Schuif de rubber stofhoes (1~) op de drukstang (20). 

Breng de rubber geleidering (18) in de uitsparing van de drukstang en 

breng de drukstang in de geleidebus (3). Zet de rubber stofhoes vast 

met de klembeugels (17). 

(4) Instellen . De speling tussen de ontkoppelingshefboom en de stelbout 

voor de lierkoppeling moet 2½ mm bedragen. 
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Hoofdstuk XLVII. LUCHTBEDIENINGSKRAAN 

131. Algemeen. 

Voor het verwijderen en · aanb'rengen van de luchtbedieningskraan voor de 

motorkoppeling, zie de desbetreffende TH9-348. Voor het revideren alsmede het 
afstellen, zie Deel 10 Remsysteem.· 
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Chassisraam 

132. Besçhrijvlng. 

a. Algemeen 

b. Gegevens 

133. lnspec:teren en repareren. 

a. ·Algemeen 

b. Uitlijnen 

c. Inspecteren 

d. Repareren 
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Hoofdstuk XLVIII. CHASSISRAAM 

132. Beschrijving. b. Uitlijnen (afb. 349). 

a. Algemeen. 

Het chassisraam van de Y A-616 bestaat uit twee U-vormige langsliggers, 

onderling verbo_nden door zeven dwarsliggers. 

De langsliggers zijn extrà versterkt op de plaats waar de brug van het 

tandemstel is bevestigd. 

De langs- en dwarsliggers zijn electrisch aan elkaar geiast. De voorste 

dwarsligger is V-vormig versterkt. Aan de voorkant zijn steunen aangebracht 

waaraan de bumper, de trekhaak, de liergeleiderollen en de trekogen zijn 

bevestigd. De langsliggers aan de achterzijde van het chassis zijn verlengd 

en door bouten en moeren verbonden met een versterkt dwarsstuk waaraan 

trekhaak, de bumpers, de kabelschijven en de rollen voor de lier zijn be

vestigd. 

De veerophangpunten en de aanslagen zijn aan de langsliggers gelast. 

De brug van het tandemstel, de reservewieldrager, de voor- en achter

schokbrekersteunen, de voorste cabine steunen, de benzinetankdrager en 

.. de luchtketelsteunen zijn met bouten aan het chassis bevestigd. Voor ver-

1348/3 
schillen in uitvoering, zie afb. 349 a en TH9 - --. 

1390/3 

b. Gegevens. 

Totale lengte van het chassisraam : 6370 mm 

Breedte chassisraam voor 

Breedte chassisraam achter 

Dwarsliggers, aantal 

133. Inspecteren en repareren. 

a. Algemeen. 

860 mm 

860 mm 

acht, waarvan zeven gelast en één met 

bouten bevestigd. 

Met diagonaal meten wordt vastgesteld, welk gedeelte van t:::t chassi ::raam 

is ontzet. 

Het is strikt noodzakelijk de diagonale malen zo ;;;;uwkeurig mogelijk op te 

nemen. 

Een ··afwijking in het chassisraam is gewoonlijk het gevolg vari eer, ·aan

rijding, welke een abnormale belasting van de verschillende delen van het 
voertuig veroorzaakt. 

Het beïnvloedt de stand van de wielen en komt veelal tot uiting door hinder

lijke geluiden en slechte wegligging. 

Voor een goede werking van de aandrijving, de besturing en de wielop

hanging is een nauwkeurig uitgelijnd chassisraam van het grootste belang. 

Plaats het chassisraam, met de onderkant naar boven gericht, op twee of 

drie vlak opgestelde schragen. 

Het chassisraam moet op alle aanrakingspunten gelijkmatig dragen. 

Zet dmv twee meetbaren het midden van de voorste- en achterste ophang

punten van de voorveren uit. 

Zet vier centerpunten op het hart van de meetbaren in het midden tussen de 

ogen van de veerstoelen en meet met een speerinaat, kruiselings gemeten, 

de afstand van de centerpunten. Herhaal deze meting over de _andere zijde; 

het verschil tussen de diagonalen mag maximaal 5 01m bedragen. 

Meet de afstand vanuit het centerpunt van de achterste meetbaar kruiselings 

naar het voorste bo·utgat van de ophanging reductiebak. Herhaal deze 

meting over de andere zijde; het verschil tussen de diagonalen mag 

maximaal 5 mm bedragen. Meet vervolgens de afstand vanuit het voorste 

boutgat van de ophanging reductiebak kruiselings naar het voorste boutgat 

van de stoel voor de bevestiging van de achterbruggen. Herhaal deze meting 

over de andere zijde; het verschil tussen de diagonalen mag maximaal 5 mm 

bedragen. 

c. Inspecteren. 

Inspecteer de lasverbindingen tussen de langs- en dwarsliggers, evenals 

de lasplaatsen van veerophangpunten, aanslagen, enz. Controleer de gaten 

voor de veerbouten in de veerophangpunten. 

Inspecteer de motorophangpunten, de lier-, reductiebak- en tandemstel

bevestiging, alsmede de bevestigingsplaatsen voor cabine, laadbak, stuur

huis, schakelhuis en schokbrekers. 

d. Repareren. 

De afwijkingen mogen niet boven de door de fabriek opgegeven toleranties 

vallen. Hiervan wordt niet afgeweken daar anders de diverse componenten 

niet meer op hun juiste plaatsen worden gemonteerd en verwringing optreedt. 

Koud richten van de langs- en dwarsliggers geschiedt uitsluitend voor kleine 

afwijkingen. Grotere afwijkingen worden hersteld door de· balk ter plaatse 

te verwarmen. 

Bij verwarmd richten van het chassisraam dient speciaal aandacht te 

worden besteed aan de temperatuur; door overmatige verhitting vindt 

structuurverandering in het materiaal plaats. 

Gescheurde lasnaden dienen door terzakekundig personeel te worden 

hersteld. 
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Cabine 

134. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Verwijderen 

c. Aanbrengen 
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Ruitenwisser motor 

135. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Constructie en werking 

c. Gegevens 

d. Afsluitkraan en leidingen 

136. Revideren. 

a. Demonteren en inspecteren 

b. Monteren 

Laadbak 

137. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Verwijderen 

c. Aanbrengen 
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Hoofdstu k XLIX. CABINE 

134. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

De ·<;&bine is een gelaste staal plaatconstructie met ·een afneembare kap en 

twee uitneembare portieren. 

De van veiligheidsglas voorziene neerklapbare voorru it · kan dmv haken op 

het voorfront worden vastgezet. 

Voorspatschermen, grille, voorruit, instrumentenpaneel, v!oerplaten, accu-

- bakken en zitplaatsen zijn met bouten en moeren aan de cab_ine bevestigd. 

De motorkap is, evenals het deksel boven de luchtinlaat, scharnierend 

bevestigd. De zijschotten links en rechts van de motorkap zijn met een 

draaisluiting bevestigd. 

De cabin·e is op vier punten aan het chassis bevestigd. Tussen deze punten 

zijn rubber blokken of canvas strippen ais dempingsmateriaal aangebracht. 

De bevestigingspunten zijn : 

links en rechts op d~ voorzijde van de chassislangsliggers achter het 

stuurhuis; tussen deze punten zijn canvas strippen aangebracht 

links en rechts op de chassislangsliggers aan de achter onderzijde van 

de cabine; deze bevestigingspunten zijn van speciale rubber blokken 

en canvas strippen voorzien. 

b. V erwijderen. 

Zet de accu hoofdschakelaar af en verwijder de volgende delen: cabinezeil, 

kaptogen, portieren, voorruit . compleet, bescherm rek, bestuurder- en 

hulpbestuurderzitplaatsen met frame, motorkapdeksel en zijschotten, linker 

en rechter voorspatscherm, enz .. Verwijder de claxondrukknop aan de 

bovenzijde uit het stuurwiel en neem de claxonkabel los van de drukknop. 

Draai de moer los en verwijder met een stuurwieltrekker het stuurwiel van de 

bovenste stuuras . Maak de claxonkabel los van het sleepcontact en ver

wijder het sleepcontact uit de stuurkolom. Draai de twee tapbouten uit, 

waarmede de klembeugel van de luchtremkraan voor de aanhanger is 

bevestigd en neem de klembeugel af. Draai de twee bouten .met moeren en 

veerringen uit, waarmede de stuu_rkolom dmv een klembeugel tegen de 

onderzijde van het instrulll'entenpaneel is bevestigd en neem de klembeugel 

af. 

Verwijder de halve maan spie uit het conische boveneinde van de stuuras 

en verwijder de drukveer en de centreerring . Draai de klembout aan de 

onderzijde van de stuurkolom los en schuif de stuurkolom van de stuuras. 

Draai de onderste klembout van de koppelbus van de onderste stuuras los 

en verwijder de bovenste stuuras met koppelbus. 

Maak de snelheids.:.-ieter- en tachometerkabel los onder het instrumenten-

paneel. Onderbreek de flexibele oliedruk- en Ki-gass leidingen tegen de 

linkerzijde van de windtunnel, ter hoogte van het instrumentenpaneel. 

Neem van de rechter achterkant van de cabine los: de benzineleidingen 

van de driewegkraan, de leiding van de filter naar de benzinepomp en de 

zelfsluitende koppeling van de koppelingsbediening . 

Maak de electrische bedrading van de cabine los in de contactdoos aan de 

linkerzijde van de lier op het bedieningsplatform. Neem de draaddoorvoer

buis voor de radiator los. Maak de bedrading los van het startrelais, stroom

en spanningsregelaar en toevoerdraad stroomverdeler. 

Maak aan de rechterzijde van de motor los : choke- en anti-nadieselkabel, 

aansluitflens van luchtfllterslang aan carburator, handgasoverbreng ing, 

gaspedaaloverbrenging en de twee rubber slangen aan de luchffilter

doorvoertank. 

Maak de drie leidingen van de compressor los . Maak de krachtafnemer 

overbrenging los onder de luchtfilterdoorvoertank. 

Maak aan de onderzijde van de cabine los: overbrenging handrem, scha

keling reductiebak, schakeling lier, aansluiting aanhangerrem, koppeling- en 

removerbrenging. 

Maak verder alle leidingen, verbindingen en overbrengingsorganen op 

verantwoorde wijze los . 

Verwijder de boute.n uit de twee voorste ophangsteunef! (afb. 350) en de 

twee bouten uit de achterste ophangsteunen (afb. 351 ). 

Breng een touw of ketting zodanig aan, dat de cabine tijdens het omhoog 

takelen in evenwicht hangt. 

Hijs de cabine voorzichtig een weinig omhoog en controleer of alle aan

slu itingen en verbindingen tussen de cabine en het chassis zijn ver 

broken . 

Verwij der de cabine en zet deze goed ondersteund neer. 

c. Aanbrengen. 

Plaats de cabine met nieuwe ca nvas strippen en ru bbers . Sluit alle ver 

bindingen, leid ingen en overbreng ingsorganen van de cabine naar het 

chassis weer aan . Ga hierb ij sys.tematisch te werk en leg alle leidingen en 

, verbindingen overeenkomstig de fabrieksvoorschriften. 

Let speciaal op de nummering van de electrische bedrading . 

Plaats de bovenste stuuras met koppelbus op de onderste st uuras en draai 

de klembout van de koppelbus goed vast. Schuif de stuurkolom over de 

stuuras op het stuurhuis en zet de klembout vast. Plaats de centreerring en 

de drukveer en druk de halve maan spie in het conische boveneinde van de 

stuuras. Bevestig de stuurkolom met de klembeug el en de twee bouten, 

moeren en veerringen tegen de onderzijde van het instrumentenrianeel. 

Plaats de luchtremkraan met de klembeug el en de twee tapbouten aan de 

stuurkolom. 
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Monteer achtereenvolgens: het sleepcontact, de claxonkabel en het stuur

wiel; draai de moer van het stuurwiel goed vast. Bevestig de claxon kabel en 

de claxondrukknop . Monteer de vloerplaten en de voorspatschermen. 

Gebruik nieuwe plastic bies voor de spatschermen. Monteer de grille en de 

bestuurder- en hulpbestuurderzitplaats. Plaats de accu's en sluit de pool-

klemmen volgens voorschrift aan . Monteer de dèrde zitplaats boven de 

accu's. 
Inspecteer nauwkeurig de werking van instrumenten e.n bedienings

organen, alsmede de electrische installatie. Vul het remvloeistofvoorraad

tankje tot het voorgeschreven peil met schone remvloeistof en ontlu.:M het 

remsysteem, zie de desbetreffende TH9-348. 
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. Hoofdstuk L. RUITENWISSERMOTOR 

135. Beschrijving. 136. Revideren. 

a. Algemeen. a. Demonteren en inspecteren (afb. 352). 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de ruitenwissermotor en de 

dubbele • tandemaandrijving van de wisserarmen, zie de desbetreffende 

TH9-348. 

De ruitenwissermotor werkt pneumatisch en is aangesloten op het lucht

druksysteem van het voertuig. 

De druklucht wordt via een afsluitkraan op het instrumentenpaneel naar de 

ruitenwissermotor ·gevoerd . 

b. ~onstructle en werking· (afbn. 352 en 353). 

Het huis is van lichtmetaal. In twee tegenover elkaar geplaatste cyiinders 

bewegen rubber zuigers (33), welke door een tandheugel (36) met elkaar 

zijn verbonden. 

De heugeltanden grijpen in een tandsegment op de aandrijfas (27), waar

door een heen- en weergaande beweging wordt verkregen. 

Het omschakelen van de luchttoevoer achter de beide rubber zuigers wordt 

geregeld door twee ventielen (22), welke door een tuimelschakelaar (18) 

worden bediend. Twee tandheugelpennen (35) in de tandheugel drukken 

-op het einde van iedère slag de tuimelschakelaar om. Terwijl lucht achter 

één van de zuigers wordt toegelaten, wordt de gebruikte lucht in de tegen

overliggende cylinder via een geopende klep, het motorhuis en de door

boorde aandrijfas naar de buitenlucht afgevoerd (afb. 353) . 

De ventielen en de tuimelschakelaar zijn op het achterdeksel (12) gemon

teerd; dit achterdeksel kan als één geheel worden verwijderd. 

Tegenover de aansluiting van de luchtleiding in het acl;lterdeksel is een 
regelschroef (7) aangebracht, waarmede de luchttoevoet naar de ruiten

wissermotor wordt geregeld. 

Op de motor is een hefboom (1) gemonteerd om de ruitenwisserarmen met 

de hand te bewegen. 

c. Gegevens. 

Fabrikaat 

Werking 

Bedrijfsdruk 

Draai moment 
· Slag hoek van de wisserarmen 

d. Afsluitkraan en leidingen . 

Bosch 

luchtdruk 

5.98- 7.39 kg/cm• 

75 kgcm 

100° 

De aansluitingen van de luchtleidingen aan het T-stuk in de drukmeter

leiding, aan de afsluitkraan en aan de ruitenwissermotor zijn uitgevoerd als 

.,Ermeto" pijpverbinding. 

(1) Achterdeksel met tuimelschakelaar en ventielen. Verwijder de hand

hefboom (1) van de aandrijfas (27), schroef de bouten uit en neem het 

achterdeksel (12) af. Controleer de werking van het tuimelmechanisme. 

Als de ventielen (22)° niet afsluiten, moeten ze compleet worden ver

vangen. Demonteer daartoe het . tuimelmechanisme en trek de 

sluitveren (21) uit het deksel. Controleer de regelschroef (7) en de 

zitting voor de regelschroef op beschadiging; vervang zonodig. . 

(2) Aandrijfas en lagering. Druk de aandrijfas met het tandsegment (27) 

uit de lagerbussen (29). 

Bewaar, indien aanwezig, de vrijgekomen vulringen (28). Controleer 

de speling van de aandrijfas in de lagerbussen; pers zonodig nieuwe 

bussen in. 

Vervang · de rubber ring (43) aan de voorzijde op de aandrijfas en de 

viltring (6) met houder (5) in het achterdeksel. 

(3) Cylinders met zuigers . Verwijder de cylinderdeksels (30) met pakkingen 

(31) van het huis. Neem het vulstuk (32) uit de linker cylinder. Druk de 

tandhet;gel met de rubb_er zuigers (33) uit; vervang zonodig de rubber 

zuigers. 

(4) Regelmechanisme. De ruitenwisser is uitgevoerd voor een bepaalde 

slaghoek (100°). Hiertoe is in een van de cylinders een vulstuk van een 

vastgestelde dikte aangebracht en zijn de pennen in de tandheugel, 
die de tuimelschakelaar bedienen , dienovereenkomstig ingesteld 

(zie de gradenverdeling op de tandheugel) . Het vulstuk is geplaatst 

aan de zijde van de korte verstelsleuf met de "vaste" pen. Deze pen is 

bij de enkèle pij1 geplaatst. 

De verstelbare pen in de lange sleuf wordt vastgezet bij de pijl welke 

100° aangeeft. 

De pennen moeten zodanig zijn afge.steld, dat het omslaan van de 

tuimelschakelaar plaats vindt, als de wisserarmen nog ± 10° van hun 

uiterste stand zijn verwijderd. De zuiger bevindt zich dan nog 2 à 3 mm 

(.079- .118") vóór het cylinderdeksel. 

Bij een op het voertuig · gemonteerde ruitenwisser motor wordt dit 

gecontroleerd door de handhefboom te bewegen en daarbij te letten 

op het schakelgeluid . Het blijven staan van de wisserarmen in de 

uiterste R of L stand wijst op een te laat aanslaan van de pennen van de 

tandheugel, waardoor dus de tuimelschakelaar te laat omschakelt. 

b. Monteren (afb. 352). 

(1) Algemeen. Reinig alle delen zorgvuldig, maak alle boringen en kanalen 
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grond ig schoon en blaas door met perslucht. Let op dat bij het mon

teren de luchtkanalen niet worden versperd door pakkingen . De 

gebruikte lucht moet via het huis en de doorboorde aandrijfas zonder 

tegenstand kunnen ontwijken . Smeer voor het monteren alle be

wegende delen, alsmede de lagerbussen van de aandrijfas en de 

cyl inderwanden goed in met hiervoor geschikt vet . 

(2) Tandheugel met zuigers. Controleer of de zuigers goed op de tand

heugel zij n bevestigd . Plaats vervolgens het geheel in de cylinders; 

tet op dat de zu igerranden nie:t omslaan . 

(3) Motoraandrijfas. De aandrijfas (27) is met een borgveer (26) opgesloten 

tussen de aslagering en het achterdeksel (12). 

Leg naar behoefte vulringe: ;; (28) tussen het tandsegment op de aan

drijfas en de wand van het huis ; enige axiale speling van de aandrijfas 

is toegestaan. Beweeg de zuigers heen en weer in de cylinders en 

controleer of de tandheugeloverbreng ing soepel beweegt en de tanden 

✓an de heugel en het segment goed in elkaar grijpen . 

(4) Cy/inders . Plaats het vulstuk (32) in. de linker cylinder, gezfon vanaf de 

plaatsing van de . ruitenwissermotor op het voertuig . Let op dat de 

open ïng en het ringvormige kanaal van het vulstuk in open verbinding 

staan met het luchtkanaal in het huis. Plaats de pakkingen (31) en de 

cylinderdeksels (30); let op dat de pa11kingen goed zijn aangebracht. 

(5) Achterdeksel met tuimelschakelaar en ventielen. Controleer qe w.:r!ling 

van de ventiel "!n en de bediening door het juk (23) van de tuimel 

schakelaar. Controleer de stagafstelling van de tandheugelpennen (35) . 

Plaats de pa~king (15) O'.) de juiste wijze op het huis (34), plaats het 

achterdeksel (12) en let op dat de hefboom (16) van de tuimelschakelaar 

tussen de tandheugelpennen ligt. Draai de vier verzonken schroef

boutjes (3) er. (4) vast en controleer de axiale speling van de aandrijfas. 

Corrigeer de speling zonodig door het bijvoegen of we!)nemen van 

vulringen (28) . 

(6) Reg~lschroef in achterdeksel (afb. 354) . Breng de regelschroef zodanig 

aan, dat deze juist aanligt tegen zijn zitting. Draai de w<1rtelmoer goed 

àan, zodat de pakkingring geen aanleiding geelt tot lekkage. 

Y-cie
.n

l



DEEL 14 

Hoofdstuk LI 
CABINE EN LAADBAK 

TH9 -1348/2 

Blz. 213 

Hoofdstuk Ll. 

137. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

De laadbak van de Y A-616 is geheel van staalplaat vervaardigd. 

De achterzijde is afgesloten door een scharnierende klep. De huif is over de 

laadbak aangebracht met vijf uitneembare stalen kaptogen, welke aan 

weerszijden in de langsrichting dmv bouten aan vier planken zijn bevestigd. 

Het frame van de laadbak wordt gevormd door dwarsliggers, welke door 

profielstaal met elkaar zijn verbonden. 

De liggers en de beplating zijn geheel aan elkaar gelast. 

De laadbakvloer - bestaande uit zeven uitneembare stalen platen - is met 

tapbouten en rubber strippen dp het laadbakframe aangebracht; zie de des

betreffende TH9-348. 

Aan de rechter onderzijde zijn twee opbergruimten aangebracht terwijl aan 

de linker onderzijde een benzineblikhouder is geplaatst. Verder is aan de 

voorzijde in het midden nog een bergruimte, welke zowel van buiten als 

van binnen bereikbaar is. 

De laadbak is aan· de voor~ijde op het chassis bevestigd gmv twee bo_uten 

met zelfborgende moeren, rubber kussens en drukveren -{afb. 355), in het 

midden met zes stroppen of "U" beugels (afb: 356) en aan de acl)terzijde 

met twee bouten, sluitringen, ·veerringen en moeren .(afb. 357). 

LAADBAK 

Op de bevestigingspunten tussen laadbak en chassisliggers zijn canvas 

strippen aangebracht, uitgezonderd aan de voorzijde waar rubber kussens 

zijn gebruikt. 

b. Verwijderen. 

Maak de electrische bedrading los bij het contactblok tegen de binnenzijde 

van de linker chassisla11gsligger. Maak de leibeugel los van de lierkabel in 

het midden onder cie laadbak. 

.Ga na welke delen met de laadbak worden afgenomen. 

Verwijder moeren, bouten en veren. Verwijder de laadbak van het chassis. 

Gebruik als ophangpunten de aangelaste ogen welke links en rechts, voor 

en achter, aan de buitenzijde van de laadbak 2ijn aangebracht. Zet de laad

bak goed ondersteund neer. 

c. Aanbrengen. 

Gebruik bij het aanbrengen van de laadbak nieuwe canvas strippen en 

rubber kussens. De draadeinden van de "U" beugels zijn bij het monteren 
naar boven gericht. 

Breng de leibeugel voor de lierkabel aan. 

Sluit de bedrading weer aan en controleer de -werking van de stop-achter

lampen. 
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131. Beschrijving. 

a. Algemeen 

b. Constructie 

c. Controle 

d. Gegevens 

139. Demonteren. 

a. Algemeen 

b. Platform 

c. Vergrendelmechanism11 

d. Grondplaat 

OPLEGGER-KOPPELING 

140. Reinigen en inspecteren. 

a. Reinigen 

b. Inspecteren 

141. Revideren. 

a. Algemeen 

b. Gegevens 

142. Monteren. 

a. Grondplaat 

b. Vergrendelmechanisme 

c. Platform 
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HOOFDSTUK LIi OPLEGGERKOPPELING 

138. Beschrijving 

a. Algemeen {afb. 358) 

De DAF YT-616 TREKKER heeft een universele opleggerkoppeling die 
voorgeschreven is voor alle in NATO-verband opgenomen trekkers 
voor oplegger. De oplegerkoppeling bestaat uit een samenstelling van 
een koppeltafel (9) met toebehoren en een grondplaat (3) . 
Het geheel is op een brugstuk (frame) bevestigd, dat met bouten en 
moeren op de beide chassislangsliggers van het voertuig is aange
bracht. 
Voor het gebruik en het verwijderen en aanbrengen van de complete 
opleggerkoppeling, zie de 1 /2 TH9-348B. 

b. Construct!e {afb. 359). 

De koppeltafel (3) scharniert zowel in langs- als in dwarsrichtin!J. 
Hiervoor is de koppeling voorzien van een (lange) dwarsas (16) en 
een (korte) langsas (37) . Bij de oude uitvoering zit de dwarsas met 
een bout vast in de koppeltafel en is draaibaar in het tuimelstuk (28) . 
De langsas scharniert zowel in het tuimelstuk als in de grondplaat 
(35) . Bij de nieuwe uitvoering zit de dwarsas met een bout vast in 
het tuimelstuk en is draaibaar in de koppeltafel, die voorzien is van 
verwisselbare slijtbussen (4). 
De grondplaat is ook voorzien van slijtbussen (36), waar de langsas 
in draait. 
Het tuimelstuk rust met de uiteinden op twee cilindrische drukveren 
(30), die zorgen dat het tuimelstuk - en dus ook de koppeltafel -
vanuit een dwarshelling in de horizontale stand terugkomt. 
Het tuimelstuk is d.m.v. de korte langsas aan de grondplaat ver
bonden. 
De langsas heeft een ttalfronde uitsparing waarin de dwarsas ligt. 
De twee koppelklauwen (22) en (23) worden door scharnierpennen (2) 
met platte koppen op hun plaats gehouden. 
Het grendelen van de koppelklauwen geschiedt door een grendel
schuif (18) met cilindrische pen en een drukveer (8), die worden be
diend door een van buitenaf bereikbare bedieningshefboom (10) . De 
grendeling brengt de koppelklauwen in een zodanige positie, dat tij
dens het aankoppelen van de oplegger de koppelklauwen de koppel
pen van de oplegger opvangen. De koppelklauwen z ijn in gesloten 
toestand geblokkeerd door de grendelschuit, die in een door de 
koppelklauwen gevormde uitsparing valt. 
Een veiligheidsplaat (7), die aan de koppeltafel is bevestigd, blok
keert de cilindrische pen van de grendelschuif en voorkomt het los
raken van de koppelklauwen. Indien de veiligheidsplaat opzij wordt 
geschoven en de bedieningshefboom naar voren wordt getrok-ken, 

139. 

wordt een grendelpal (14), onder invloed van een trekveer (15), tegen 
de zijde van de grendelschuit gebracht, die deze in geopende stand 
houdt. Zodra de treker met de oplegger wordt gekoppeld, drukt een 
aangegoten pen van de linker koppelklauw (23) de grendelpal opzij, 
waardoor de grendelschuit zich in de door de koppelklauwen ge~orm
de uitsparing plaatst. De koppelklauwen sluiten om de koppelpen 
van de oplegger, terwijl de veiligheidsplaat de pen van de grendel
schuif weer blokkeert. 
Als de trekker aan de ople.gger is gekoppeld, is een geringe zijde
lingse helling van de koppeltafel mogelijk. Deze beweging wordt 
echter begrensd door de twee cilindrische drukveren, die tussen de 
grondplaat en het tuimelstuk zijn aangebracht. 
De zijdelingse helling van de koppeltafel wordt tevens nog begrensd 
door twee stelwiggen (34) . Deze wiggen zijn op de grondplaat aan
gebracht en elk voorzien van een sleufopening. Door de wiggen meer 
of minder onder de uiteinden van het tuimelstuk te plaatsen, wordt de 
dwarshelling van de koppeltafel begrensd ; zie ook de 1 / 2 TH9-348B. 
De opleggerkoppeling is voorzien van acht . smeernippels voor het 
smeren van de draaipunten en de bovenzijde van de koppeltafel. 

c. Controle 

Voor de controle op overmatige slijtage van de opleggerkoppeling 
en / of koppel pen van de oplegger zie de 1 / 2 TH9-348B. 

d. Revisie 

In verband met de aard van de werkzaamheden moet een volledige 
revisie van een opleggerkoppeling in een Se echelonswerkplaats 
worden uitgevoerd. 

Gegevens 
a. Algemene gegevens 

Fabrikaat 
Type 

Uitvoering 
Diam. koppeltafel 
Hartlijn koopeling t.o.v. hart

Dayton 
DAF-726440/ Day-50-0320 (nieuw); 
DAF-144149/ 2FWU-33QB (oud) 
semi-automatisch, universeel 
33" (838,200 mm) 

lijn schommelas v. tandemstel : 3.937" (100 mm) vóór hartlijn 
schommel as 

Max. helling koppeltafel : 
in langsrichting 25° 
in dwarsrichting 7° 
Afstand, waarbij de trekker 
mag worden verplaatst zon-
der dat de oplegger beweegt max. 0.394" (10 mm) 
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Aanbevolen staalsoorten voor de assen 

b. Revisiegegevens 

Afb. 360 

Meetplaats 

verw. nr. 

A Diameter dwarsas 
B Diameter boring in koppeltafel 

B-A Passing dwarsas in koppeltafel 
C Diameter boring in tuimelstuk 

C-A Passing dwarsas in tuimelstuk 
D Diameter langsas 
E Diameter boring in tuimelstuk 

E-D Passing langsas in tuimelstuk 
F Diameter boring in grondplaat 

F-D Passing langsas in grondplaat 
G Diameter scharnierpen 

H Diameter boring is koppelklauw 

H-G Passing scharnierpen in koppelklauw 

- Diameter koppelpen van oplegger 

OPLEGGERKOPPELING 

Styr-ia SPAH of styria G8 

nieuwmaten en passingen 

inches mm 

1.996-2.000 50,698-50,800 
2.001-2 .003 50,825-50,876 
0.001-0.007 0,025- 0, 178 
2.001-2.008 50,825-51 ,003 
0.001 -0.012 0,025- 0,305 
1.996-2.000 50,698-50,800 
2.001-2.008 50,825-51 ,003 
0.001-0.012 0,025- 0,005 
2.001-2.003 50,825-50,876 
0.001-0.007 0,025- 0,178 
1.499-1.500 38,075-38, 100 
1 .502-1 .504 38,151-38,202 
0.002-0.005 0,051- 0,127 
1.995-2.000 50,673-50,800 

J Diam. tussen koppelklauwen (in gekoppelde stand) 1.970-2.000 50,040-50,800 

K Breedte koppelpengeleiding 3.125-3.149 79,370-80,000 

L Breedte grendelschuif voor koppelklauwen 2.875 73,025 

M Afstand tussen oren koppeltafel 511,300-511,550 

N Lengte tuimelstuk 510, 750-511,000 
M-N Speling koppeltafel / tuimelstuk 0,300- 1,000 

p Afstand tussen oren grondplaat 152,700-152,950 
R Breedte tuimelstuk 152,150-152,400 

P-R Speling grondplaat/ tuimelstuk 0,300- 1,000 

s Diameter boring in koppeltafel van scharnierpen 38, 100-38, 150 

T Vrije lengte drukveer onder tuimelstuk ±3.346 ±85,000 

.- --
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sl ijtagegrenzen 

veldonderhoud basisonderhoud 

inches mm inches mm 

1.938 49,225 1.981 Sû,317 
2.063 52,400 2.048 52,019 
0.125 3,175 0.095 2.413 
2.063 52,400 2.049 52,044 
0.125 3,175 0.097 2,463 
1.938 49,225 1.981 50,317 
2.063 52,400 2.048 52,019 
0.125 3,175 0.097 2,463 
2.063 52,400 2.048 52,019 
0.125 3,175 0.095 2,413 
1.485 37,719 1.489 37,820 
1.515 38,481 1.511 38,379 
0.030 0,762 0.024 0,609 

1.932 49,072 

1.968 50,000 
3.345 85,000 
2.835 72,010 

3,000 

3,000 

75,000 

. 

-
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140. Demonteren 

Opmerking: Voor het verwijderen van de complete opleggerkoppeling, 
zie de 1 / 2 TH9-3488. 

a. Koppeltafel {afb. 359) 

Verwijder alle smeernippels. 
Verwijder de borgbout (29) uit het tuimelstuk (28) en de dwarsas (16). 
Pers de dwarsas uit het tuimelstuk en uit de koppeltafel (3) . 

Verwijder, indien aanwezig, de vulringen tussen koppeltafel en tuimel
stuk ; bundel de vulringen . 
Verwijder de koppeltafel van de grondplaat (35) . 

b. Grendelmechanisme {afb. 359) 

Verwijder de splitpen (12) , kroonmoer (11) , grendelpal (14) , sluitring 
(13) en trekveer (15). 
Verwijder splitpen (12a) , kroonmoer (11a) en bed ieningshefboom (10) . 

Verwijder de splitpen (20a), kroonmoer (20) en sJuitring (19). 
Verwijder de bout (1) voor de grendelschuit. 
Verwijder de borstbout (6) en de veiligheidsplaat (7) . 
Verwijder de grendelschuit (18) met drukveer (8) en afstandsbus 17). 
Verwijder de splitpennen (25) en de scharnierassen (2) . 
Verwijder de koppelklauwen (22 en 23) en , indien aanwezig , de vul
ringen (21); bundel de vulringen . 

c. Grondplaat {afb. 359) 

Plaats de grondplaat (35) onder de pers. 
Druk het tuimelstuk (28) omlaag en verw;jdf!r de langsas (37). 
Verminder langzaam de druk op het tuimelstuk en verwijder het tui
melstuk, de twee drukveren (30) en indien aanwezig de vul ringen ; 
bundel ook deze vulringen samen. 
Verwijder de bouten (31) , veerringen (32) en slu itringen (33). 
Verwijder de twee stelwiggen (34) . 

141. Reinigen, inspecteren en reviseren 

a. Reinigen 

Reinig alle delen grondig in S-753. 
Verwijder vet, verf en roest ; schenk speciale aandacht aan het 
schroefd raadgedeelte. 
Maak alle smeerkanalen schoon en blaas droog met perslucht. 

b- Inspecteren 

Inspecteer alle delen op beschadiging, scheuren en slijtage ; zie voor 
slijtagematen pt. 139b. 
Controleer de breedte van de grendelschuif (pt. 139b). 
Controleer na samenstelling de zitting voor de opleggerkoppeling in 
gesloten toestand van de koppelklauwen (zie J in pt 139b). 
Controleer ook de helling van de koppeltafel (pt. 139a). 
Controleer alle deen van de opeggerkoppeling als aangegeven in 
pt. 139b. 

c. Reviseren 

(a) Algemeen 
Door het versch il in uitvoering van de oude en nieuwe oplegger
koppelingen (pt. 138b) geldt de volgende onderlinge verwissel
baarheid van de assen. De assen in de nieuwe uitvoering kunnen 
wel in de verouderde opleggerkoppeling worlen gebruikt, maar 
niet de oude assen in de nieuwe opleggerkoppeling. 
De hierna beschreven revisiewerkzaamheden gelden alleen, indien 
geen reservedelen in voorraad zijn, waardoor de assen op onder
maat worden geslepen en boringen in koppeltafel en grondplaat in 
overmaat worden gekotterd en daarna van slijtbussen voorzien . 

(b) Dwarsas in kopeltafel 
Slijp de dwarsas (16, afb. 359) op een diameter 

van 49 _g'.g~ mm (2a, afb. 360a) . 

Kotter in lijn de boringen (B, afb. 360) in de koppeltafel op een 
· + 003 diameter van 58 o'.oo mm (1 , afb. 360a) . 

Pers de slijtbussen (3, afb. 360a) in de boringen van de koppel
tafel (1 , afb. 360a) . 

Borg de sl ijtbussen met een ¼" UNC-bout en ruim de bussen 

d. t 49 --0,027 op een 1ame er van + o,012 mm. 

(c) Tuimelstuk 
Kotter in lijn de boringen (C, afb . 360) in het tuimelstuk op een 

. + 003 
diameter van 56 o:oo mm (1 , afb. 360c) . 

Pers de slijtbussen (3, afb. 360c) in de boringen van het tuimelstuk. 

Borg de slijtbussen met een '// ' UNC-bout en ruim de bussen 
. + o 10 

op een diameter van 49 + o:o5 mm. 

Kotter in lijn de boringen (E , afb. 360) in het tuimelstuk op een 
. + 003 

diameter van 58 o:oo mm (1 , afb 360c) 

Pers de slijtbussen (2, afb. 360c) in de boringen van het tuimelstuk 
(1, afb. 360c) . 
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Borg de slijtbussen met een ' /, " UNC-bout en ruim de bussen 

op een diameter van 49 

(d) Langsas In grondplaat 

+0.10 
+0,05 

mm. 

Slijp de langsas (37, afb. 359) op een diameter 

van 49 _g:~ mm (2a, afb. 360b) . 

Kotter in lijn de boringen (F, afb. 360) in de grondplaat op een 

diameter van 58 + g:: mm (1, afb. 360b). 

Pers de slijtbussen (3, afb. 360b) in de boringen van de grond
plaat (1, afb. 360b). 

Borg de slijtbussen met een '/,' UNC-bout en ruim de bussen 

d. t 49 +0,10 op en Iame er van +0,05 mm. 

(e) Scharnierpen In koppeltafel 

Indien de scharnierpennen zijn afgekeurd moeten zij worden 
vervangen. 

Maak nieuwe scharnierpennen (2, afb. 360d). 
Kotter de scharnierpengaten (S, afb. 360) in de koppeltafel op 

een diameter van 45 +g:~ -mm (afb. 360e) . 

Pers in de bovenkant van de koppeltafel de slijtbussen (4. afb. 
360a) en in de onderkant de slijtbussen (5, afb. 360~)-

Ruim na het persen de bussen op een diameter 

van 38,1 +g:: mm. 

(f) Koppelklauwen 

Kotter de scharnierpenboringen (H, afb. 360) in de koppelklauwen 

op een diameter van 44 +g'.~ mm (1, afb. 360d) . 

Pers de slijtbussen (3, afb. 360d) in de koppelklauwen en ruim de 

bussen op een diameter van 38,1 +g:~ mm. 

Indien de zittingen voor de koppelpen van de oplegger (J, afb. 360) 
versleten zijn (te meten met kaliber 1011), dan moeten de koppel
klauwen worden vervangen; zie voor kaliber 1011 blz. 259 van de 

platenatlas. 
Indien in gekoppelde stand de zitting (J, afb. 360) groter is dan 
50,8 mm, moeten de koppelklauwen ter plaatse van de grendelpen 
worden opgelast. Werk de vlakken bij. 

(g) Grendelschulf 
Indien de breedte van de grendelschuit (L, afb. 360) minder is 
dan 72,010 mm, dan moet deze worden .opgelast tot 73,025 mm. 

(h) Bout voor grendelschulf 
Plaats de bout (1, afb . 359) in de koppeltafel. Ligt de boutkop ge-

Hoofdstuk LIi 

lijk met de bovenkant van de koppeltafel, dan moet de boutkop 
2 mm worden afgedraaid . 
Las de kop van de bout elektrisch vast aan de koppeltafel en 
slijp de las vlak (afb. 360g) . 

(i) Koppelpengeleldlng 
Las zonodig de koppelpengeleiding (K, afb. 360) op tot de stan
daardmaat (79,370-80,000 mm). 

(j) Drukveer 
Indien de drukveer (30, afb. 359) niet voldoet aan de gestelde 
eisen (afb. 3601) dan moet de drukveer worden vervangen. 

142. Monteren 
Opmerking: Voor het aanb-rengen van de complete opleggerkoppeling, 
zie de 1 / 2 TH9-348B. 

a. Grondplaat (afb. 359) 

Plaats de grondplaat (35) onder de pers. 
Breng de drukveren (30) aan en plaats het tuimelstuk (28) op de 
drukveren. 
Pers het tuimelstuk omlaag tot de gaten van grondplaat en tuimel 
stuk in één lijn liggen. 
Breng de lar.gsas (37) aan en wel zodanig, dat de halfronde uitsparing 
naar boven is gericht. 
Controleer met een voelermaat de axiale speling tussen grondplaat 
en tuimelstuk (P-R pt. 139b). 
Plaats zonodig vulringen tot -de axiale speling 0,300-1.000 mm is 
geworden. 
De vulringen zijn in voorraad in de volgende maten : 

0 51 x 0 76 x 0,5 mm 

0 51 x 0 76 x 1 mm 

0 51 x 0 76 x 2 mm 

Verwijder de grondplaat van de pers. 
Monteer de stelwiggen (34) met bout (31), veerring (32) en sluit
ring (33) . 
Breng alle smeernippels aan. 

b. Grendelmechanisme (afb. 359) 

Plaats de koppelklauwen (22) en (23) in de juiste stand op de koppel
tafel (3) . 
Plaats zonodig vulringen (21) tot de juiste speling (0,300-0,500 mm) 
is bereikt; de speling is te meten met een voelermaat. 
De vulringen zijn verkrijgbaar in de volgende maten: 

0 38,5 x 0 55 x -0,5 mm 

0 38,5 x 0 55 x 2 mm 
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Controleer of de koppelklauwen gemakkelijk kunnen draaien. 
Tik de scharnierpennen (2) vanaf de bovenzijde van de koppeltafel 
(3) in de koppelklauwen (23) en (22). 
Borg met een splitpen (25) de scharnierpennen. 
Breng de smeernippels (24) aan. 
Schuif de afstandsbus (17) van onderen op de bout (1 ). 
Plaats de drukveer (8) op de pen van de grendelschuit (18) . 
Druk de pen in de opening aan de voo.rzijde van de koppeltafel en 
plaats de grendelschuit in de uitsparing van de koppelklauwen. 
Breng de ~luitring (19) aan en bevestig de grendelschuit met de 
kroonmoer (20) op de bout (1) ; borg met de splitpen (20a) . 
Plaats de grendelpal (14) op het tapeind in de koppeltafel met de 
lange zijde gericht naar de linker koppelklauw (23) . 
Bevestig de grendel pal met de kroon moer (11) ; gebruik zonodig een 
vulring (13). Borg met de splitpen (12) . 
Breng nu de trekveer (15) aan. 
Plaats de bedieningshefboom (10) in de juiste stand en bevestig het 
einde van de hefboom op het tapeind (9a) in de koppeltafel met een 
kroonmoer (11a) en splitpen (12a) . 
Breng daarna de veiligheidsplaat (7) en de borstbout (6) aan. 
Controleer of alle delen juist zijn gemonteerd en goed functioneren. 

Hoofdstuk LIi 

c. Koppeltafel (afb. 359) 

Plaats de complete koppeltafel op de grondplaat met het tuimelstuk. 
Controleer met een voelermaat de axiale spel ing (M-N pt. 139b) tus
sen tuimelstuk en koppeltafel. 
Plaats zonod ig vulringen. De vulringen zijn verkrijgbaar in de vol
gende maten : 

0 51 x 0 76 x 0,5 mm 

0 51 x 0 76 x 1 mm 

0 51 x 0 76 x 2 mm 

Pers de dwarsas (16) vanaf de linkerzijde in de koppeltafel en het 
tuimelstuk. 
Breng de borgbout (29) , veerring (27) en moer (26) aan. 
Controleer of de complete opleggerkoppeling goed functioneert. 
Smeer het geheel door. 
Plaats de instructieplaat voor de wiggen op de grondplaat aan de 
zijde van de grendelhefboom. 
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Hoofdstuk LIII. 

143. Algemeen (afb. 361). 

a. Constructie. 

De kipper YK-616 heeft een stalen laadbak met openslaande zijschotten 

en achterschot; een zg driezijdige kipinstallatie. Aan de voorz ijde is de 

laadbak voorzien van een vast stalen kopschot, met een afneembare luifel 

voor bevei l iging van de cabine en de inzittenden t ijdens het laden van de 

kipper. De zijschotten van de laadbak zijn voorzien van openingen waarin 

losse zij borden van 400 m_m hoogte kunnen worden geplaatst. 

De laadbak rust op een hulpframe dat aan de voorz ijde met twee aan

gelaste steunen en twee bouten op het chassis is bevestigd. 

In het midden is het hulpframe met in totaal vier stroppen aan het chassis 

bevestigd, terwijl de achterzijde van het hulpfiame - ter hoogte van de 

achterdrager waarop de laadbak scharniert - met platen op de beide 

chassislangsliggers is aangebracht. Tussen het hulpframe en de chassis

langsliggers zijn houten vulbalken van 70 x 70 mm dikte gemonteerd. 

De kipinstallatie bestaat uit de volgende hoofddelen: een hogedruk olie

pomp, een regelventiel, een olievoorraadtank en een telescopische hef

cylinder. De hierboven genoemde delen zijn door stalen Benteler pijpen en 

flexibele leidingen met e·lkaar verbonden. Onder de olietank is een afsluiter 

en een filter in de aanzuigleiding naar de hogedrukpomp opgenomen. In de 

afvoerleiding naar de olietank is een regel kraan opgenomen ; deze kraan 

moet gesloten zijn als de laadbak wordt gekipt en worden geopend als de 

BESCHRIJVING 

Zodra de regelkraan (4) wordt gesloten en de hogedrukpomp (11) door de 

krachtafnemer wordt .ingeschakeld, perst de hogedrukpomp de olie vanuit 

de olietank (1) - via de zuigleiding (14), het regelventiel (10) en de pers

leidingen (9) en (5) - naar de telescopische hefcylinder (7). Dientengevolge 

worden de afzonderlijke telescoopcyl inders - te beginnen met de grootste 

cylinder - één voor één naar buiten gebracht. 

Zodra de hogedrukpomp (11) door de krachtafnemer wordt uitgeschake.ld, 

oefent het gewicht van de laadbak een druk uit op de telescopische cylinders 

van de hefcylinder. Hierdoor wordt ook druk uitgeoefend op de olie in de 

hefcylinder, waardoor de stalen kogelklep (2) (afb. 366) op zijn zitting in het 

regelventiel gaat aanliggen . De druk in het persgedeelte van het systeem 

blijft daardoor gehandhaafd en de laadbak blijft in de kipstand staan. 

Door de regelkraan (4) te openen krijgt de olie in het persgedeelte van het 

systeem gelegenheid om via de afvoerleiding (3) terug te stromen naar de 

olietank, waardoor de druk in het systeem vermindert. Door het gewicht 

van · de laadbak vloeit de in de hefcylinder (7) aanwezige olie, via de ge

opende regel kraan (4) en de afvoerleiding (3) terug naar de olietank (1 ). 

Het regelventiel (afb. 366) bepaalt de werkdruk in de . telescopische hef

cylinder e:1 werkt tevens als ontlastklep bij te hoge drukken in het pers

gedeelte van het s_ysteem (overbelasting) en als de hefcylinder in de hoogste 

kipstand staat. Zodra de druk in het persgedeelte een waarde van IIQ l1a/1111z 

10± S 'tfs/~.,,,1~uaa 1!9'it bereikt, wordt de regelschuif (4) - tegen de veerspanning in - van 
zijn zitting gelicht en de doorlaat naar de terugvoerleiding (8) (afb. 362) 

laadbak moet zakken. zover geopend tot de hogedrukpomp een constante druk van 80 l1a/en1• 
De hogedruk oliepomp wordt. via een tussenas, aangedreven door een 1r,i_ , k t / c. 1111 ¾,211a p8'i! in dè persleiding onderhoudt. 

krachtafnemer welke tegen de rechterzijde van de versnellingsbak is aan- Ook :s het mogelij_k dmv het regelventiel de werkdruk op de telescopische 

gebracht. hefcylinder in te stellen . Door de druk van de regelveer (5) (afb. 366) op 

De telescopische hefcylinder is scharnierend opgehangen in een tel es- de regelschuif (4) te vergroten wordt de werkdruk in de hefcylinder verhoogd, 

coopbrug, welke op zijn beurt scharnierend is opgehangen in het hulpframe. 

b. Werking (afb. 362). 

De laadbak wordt bediend door een hydraul isch systeem; hierbij wordt 

gebruik gemaakt van een hogedruk oliepomp (11), we.tke gecommandeerd 

wordt door een regelventiel (1 0). 

door de druk van de regelveer te verminderen wordt de werkdruk in de 

hefcylinder verlaagd. 

Als de hogedrukpomp tijdens het kippen uitvalt (doordat bv de motor 

afslaat) wordt de stalen ko.gelklep van het regelventiel op zijn zitting gedrukt, 

hierdoor blijft de oliedruk in het persgedeelte van het systeem gehandhaafd 

en blijft de laadbak in de kipstand staan. · 
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Hoofdstdk LIV. HOGEDRUK OLIEPOMP 

144. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de hogedruk oliepomp, zie de 

desbetreffende TH9-348. 

De pomp is op een stoel gemonteerd tegen de achterzijde van de dwarsbalk 

waaraan de handrem Is opgehangen en wordt via een tussenaef door de 

krachtafnemer aangedreven; het in- en uitschakelen van de pomp geschiedt · 

eveneens via de krachtafnemer. 

De hogedruk oliepomp is een zg tandradpomp en bestaat uit een huis met 

twee deksels; het geheel wordt door lange bouten bijeengehouden. 

Opmerking: Het achterdeksel van de pomp is aan de bovenzijde voorzien 

v,an een centerpunt. 

De deksels van de pomp zijn voorzien van fosforbronzen loopvlakken voor 

de pomptandwielen; in de loopvlakken van elk deksel is een groef aan

gebracht. Deze groef dient om te voorkomen dat de pomp gaat ratelen 

als deze in werking wordt gesteld; het ratelen komt veelvuldig voor als de 

olle in het systeem koud en daardoor nog enigszins dik is. 

De pomptandwielassen zijn gelagerd in naaldlagers, welke niet uit de· 

deksels kunnen worden verwijderd. 
1 

b. Gegevens. 

Merk BAVO 
Type tandradpomp met naaldlagers 

Omtrekspeling pomptandwielen/pomphuis: max 0.500 mm (.0197") 

Axiale speling pomptandwielen/deksels 

. Dikte fosforbronzen loopvlakken in de 
deksels (nieuwmaat) 

Dikte fosforbronzen loopvlakken in de 
deksels (min) 

Breedte pomphuis (nieuwmaat) 

Af te vlakken materiaaldikte, aan 

weerszijden van het huis 

Breedte van het pomphuis, na het vlakken 
(min) 

Pakking tussen pomphuis en deksels 

Afpersdruk na montage van de pomp 
Te leveren pompdruk 

Pompopbrengst (capaciteit) 

max 0.200 mm (.0079") 

6.70 - 7 mm (.2638 - .2756") 

5 mm (.1968") 

50 mm (1 .9685") 

max 1 mm (.0394") 

48 mm (1 .8898'' ) 

originele pakkingen monteren 

85 kg/cm' (1209 psi) 
llQ kg,l'°IR2 (113ll 11ei) r.() t 5 1-<9 
50 1/min bij 500 omw/min van 

de pomp 

· 1'5. Revideren. 

cni2 

a. Demonteren (afbn. 363 en 364). 

Verwijder de hogedrukpomp van het regelventiel en maak de pomp uit

wendig goed schoon. 

Merk de. pompdeksels tov het pomphuis. 

Verwijder de spie (8) uit de pomptand.wielas. Neem met een geschikte 

tang de borgveer (11) uit het voordeksel (9), verwijder daarna de vulring (12). 

Plaats vervolgens de pomp In een bankschroef met goede spanplaten en 

draai de moeren (10) van de bouten (1) kruiselings en g111ijkmatig los. 

Neein de pomp uit de bankschroef. Tik met een zacht metalen of hard rubber 

·hamer voorzichtig op de pomptandwielas tot het achterdeksel (2) vrij komt 

van het pomphuis (5) en verwijder het deksel. 

Opmerking: Maak nooit met een schroevedraaier of ander metalen voor

werp de deksels van het pomphuis los, daar dan de pasvlakken 

van de deksels en het pomphuis beschadigen. 

Neem het aangedreven pomptandwiel (14) uit het huis en tik het drijvende 

pomptandwiel (7) uit het voordeksel (9). Verwijder de. oliekeerring (13) uit 

het voordeksel en neem de dekselpakkingen (3) en (6) af. 

De paspennen (4) niet verwijderen. Het is niet mogelijk de naaldlagers voor 
de pomptandwielassen uit de ·deksels te verwijderen. 

b. Reinigen. 

Verwijder zorgvuldig alle pakkingresten van de deksels en het pomphuls. · 

Reinig alle delen van de pomp grondig in een geschikte schoonmaak

oplossing, schenk speciaal aandacht aan de naaldlagers. Blaas alle delen 

goed droog met perslucht en leg ze weg op een stofvrije plaats. 

c. Inspecteren en repareren. 

Inspecteer het pomphuis en de deksels op beschadiging, scheuren, enz .. 

Controleer de ligplaats voor de oliekeerring op de pomptandwielas en in het 
voordeksel. 

Inspecteer de groef voor de borgring in het voordeksel. Controleer of de as 

van het drijvende pomptandwiel niet gegroefd of getordeerd is. Inspecteer 

de tanden van de pomptandwielen op breuk, beschadiging of corrosie

vorming ; vervang zonodig de pomptandwielen als een complete set. 

Plaats de pomptandwielen op het achterdeksel en plaats het pomphuis 

volgens de merktekens op · het achterdeksel. Controleer vervolgens de 

omtrekspeling tussen de pomptandwielen en het huis, welke maxi maal 

0.50 mm (.0197") mag bedragen; vervang zonodig de pomptandwielen en/of 

het pomphuis. 
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Inspecteer de dichtingsvlakken van het pomphuis en de deksels, alsmede 

de bronzen loopvlakken voor de pomptandwielen. Controleer de slijtage 

van de bronzen loopvlakken in de deksels door een goede stalen rei over 

het deksel te leggen en de slijtmaat van de bronzen platen op te meten. 

Blijkt de slijtmaat groter te zijn dan 1.70 mm (.068"), dan kan het deksel niet 

meer worden gevlakt. Blijkt na het vlakken de minimum dikte minder te zijn 

dan 5 mm (.1968"), vervang dan het deksel. Handel overeenkomstig het 

voorgaande met het andere deksel . Bij elke revisie moeten de deksels 

zonodig, en indien mogelijk, worden gevlakt. 

Waarsc.huwing : Tijdens het vlakken van de deksels moeten de naaldlagers 

zorgvuldig worden afgedicht om binnendringen van slijpsel 

te voorkomen. 

Meet vervolgens de breedte van het ,pomphuis. Blijkt bij metïng · dat- de 

breedte van het pomphuis 48 mm (1.8898") bedraagt, vervang dan het huls. 

Indien na het vlakken de minimum breedte niet gehandhaafd kan worden, 

vervang dan het pomphuis. 

Om de axiale speling tussen de pomptandwielen en de deksels weer tot de 

juiste waarde terug te brengen, moeten na het vlakken van het pomphuis 

en de deksels, ook de twee zijvlakken van elk pomptandwiel worden afge

draaid. Vanzelfsprekend moet .aan één zijde van de tandwielen eenzelfde 

hoeveelheid materiaal worden afgedraaid als aan één kant van pomphui_s en 

deksel tezamen werd weggenomen. Neem na het vlakken van het pomphuis 

de breedte van het huis nauwkeurig op, evenals de breedte van de pomp

tandwielen. Is de breedte van_ het p,omphuis bv 48 mm, dan moet de breedte 

van de pomptandwielen 48 + 0.040 mm bedragen. De breedte van de pomp

tandwielen ligt altijd 0.040 mm bóven de breedte van het pomphuis. 

Dit maatverschil wordt genivelleerd door de originele "Bavo" pakkingen' 

tussen het pomphuis en de deksels. 

d. Monteren· (afbn. 363 en 364). 

.. Alvorer'ls tot het monteren van de hogedruk oliepomp over te gaan, moeten 

alle delen grondig schoon en stofvrij zijn. Smeer alle delen in met de voor
geschreven olie en werk in een schone en stofvrije omgeving. 

Plaats het achterdeksel (2) in een bankschroef met goede spanplaten en 

breng de originele çakking (3) aan op het achterdeksel. Plaats het pomphuis 

(5) volgens de merkte'<ens voorzichtig op het achterdeksel en leg de t'!"eede 
pakking (6) op het pomp'iuis. 

Breng h·et drijvende pon: tandwiel (7) en het gedreven pomptandwiel (14) 

aan in het voordeksel (9). L 'iats het aldus gevormde geheel voorzichtig in 

het pomphuis; let hierbij op, . merktekens! Breng de bouten f1) en moeren 

(10) aan. Neem de pomp uit dt , inkschroef en plaats daarna een hoek van 

het pomphuis tussen de bekken '•, de bankschroef; let op, dat de deksels 
van de pomp niet op de bankschroe: .. riliggen. 

Opmerking : De moeren van de bevestigingsbouten zijn aan één zijde van 

een afdichtingsrand voorzien; deze rand moet naar de deksel

zijde zijn gericht. De moeren moeten van het midden uit 

worden aangedraaid. Tijdens het aandraaien moeten de tand

wielen van de pomp regelmatig worden rondgedraaid. 

Breng mbv het speciaal gereed_schap (0243051) een nieuwe oliekeerring (13) 

a·an in het voordekscl en plaats de vulring (12) tegen dé oliekeerring. 

Breng met een geschikte ta'ng de borgveer (11) aan in de groef. Breng de 

schijfspie (8) aan in de tandwielas en omwikkel de spie met een stukje 

plakband . Controleer of de tandwielas gemakkelijk en soepel is te draaien. 

Test vervolgens de pomp op lekken. Breng hiertoe een oliedrukleiding aan 

op d!! inlaatzijde en sluit de uitlaatzijde at.' Laat geleidelijk de oliedruk 

oplopen tot een waarde ván ca 85 kgfcm• (1209, psi) en controleer of de 

pomp overal dicht is; trelt i.onodig de moeren van· de bouten na. 

e. Indraaien en tes_ten (afb. 3415). 

(1) Algemeen . Na een revisie moet de hogedrukpomp worden ingedraaid 

en getest. Plaats hiertoe de pomp op de testopstelling zoals in afb. 365 

is aangegeven; mbv deze testopstelling Is het mogelijk de hogedruk

p9mp en het regelventiel in_ combinatie te testen en het regelventiel 

zonodig af te stellen . . 

Voor de aandrijving van_ de oliepomp m
1
oet gebruik worden gemaakt 

van een electromotor (10 à 12 p.k) met een. regelbaar toerental. Voor 

het indraaien mag ·hel pomptoerental ten hoogste tot 900 omw/min 
. . ' 

·worden opgevoerd; voor het testen moet het pomptoerental kunnen 

variëren van 500-800 omw/min. 

Voor de leidlngen, -buflertank, afsluitkranen, enz. moet deugdelijk 

materiaal worden genomen dat zonder bezwaar voor breuk de hoge

druk, welke tijdens het testen optreedt, kan weerstaan. In de test

opstelling is eer'I veiligheidsklep (ventiel) opgenomen, welke moet 

openen zodra de druk in het systeem een waarde van 85 kgfcm• (1209 

psi) heeft bereikt. 

(2) Indraaien. Plaats de hogedrukpomp op de testopstelling (afb. 365); 

controleer de olievoorraad, open de afsluitkranen (2) en (5), draai .de 

afsluitkraan (7) dicht en laat de pomp ± 30 min onbelast draaien. 

Controleer of de pomp niet overmatig warm. wordt en geen abnci,male 

geluiden voortbrengt. 

_Na de hierboven aangegeven tijdsduur moet de pomp gedurende 

1 à 1.5 uur belast worden ingedraaid. Tijdens deze periode moet de 

_pompbelasting voortdurend variëren, zodat de werkelijke omstandig

heden waaronder ·de pomp moet werken zoveel ·mogelijk -worden 

benaderd. Dit kan worden bereikt door de afsluitkraan (5) dicht 

te draaien en de afsluitkranen (2), (7) en (9) te openen. Door de 

drukregelkraan (12) beurtelings te openen en te sluiten wordt de druk 

\ 
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in het systeem resp. verminderd of •1erhoogd. Hierdoor is het mogelijk 

de pomp zowel onbelast als met de max belasting te laten indraaien .. 

Tijdens de indraaiperiode mag de pomp slechts gedurende korte 

ogenblikken max worden belast. 

. (3) Testen. Na de indraaiperi?de moet de capaciteit en de opbrengst van 

· de pomp worden getest; de opbrengst moet 50 I/min bedragen bij een 

pom~toerental van 500 omw/min. 

Voor de Ópbrengsttest moet de afsluitkraan (2) worden geopend, 

.terwijl kraan (7) gesloten en kraan (5) geopend moet zijn. Stel het 

toerent;;I van de_pomp in op 500 omw/min en lees o;:, de vloeistofmeter 

(6) het aantal geleverde liters per min.uut af. 

Vervolgens moet de door de pomp te leveren druk wc,rden getest. 

Voor deze test moeten de afsluitkranen (2), (7) en (9) worden geopend, 

terwijl de afsluitkraan (5) gesloten moet zijn. De drukregelkraan (12) 

moet geopend zijn. 

Opmerking: Als tijdens de hierboven beschreven wérkzaainheden 

geen regelventiel in de testopstelling is opgenomen, 

moet de drukleiding ter plaatse deugdelijk worden door

verbonden. Tevens moet de terugvoerleiding voor het 

regelventiel worden afgeslo,en. 

Laat de hogedrukpomp draaien met een toerental van 500 omw/min. 

Draai vervolgens de drukregelkraan (12) langzaam dicht, waardoor de 

. druk in het systeem langzaam oploopt. De pomp moet een druk van 70 ! S l<.t j,.,,:i 811 h11/eF11' !1188 psij kunnen leveren; de geleverde druk wordt afgelezen 

op de oliedrukmeter op de buffertank (8). De pomp niet langer vol belast 
laten draaien dan nodig is. 

Na het attesten alle openingen in de oliepomp afdichten ·met plakband. 
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Hoofdstuk LV. REGELVENTIEL 

146. Beschrijving. kogelklep op zijn zitting gaàt aanliggen. Hierdoor blijft de oliedruk in het 

persgecteelte van het systeem gehandhaafd en blijft de laadbak in de kip-

a. Algemeen (afb. 366). 

Voor het verwijderen en aanbrengen van het regelventiel , zie èle desbe• 

treffende•-• 11~ .,-1; -~~Be, 
Het regelventiel is dmv een kort stukje pijp {draadnippel · met schroefdraad) 

aangesloten op de uitlaatzijde van de hogedruk oliepomp, dit is de inlaatzijde 

van het regelventiel. De uitlaatzij de van_ het ventiel is-via een persleiding

aangesloten pp de telescopische hefcylinder; de derde aansluiting van het 

ventiel is-via een terugvoerleiding-verbonden met de olietank, zie afb. 362• 

De verschillende functie's van het regelventiel zijn: 

het voorkomen van te hoge druk in het persgedeelte van het hydrau

lische systeem; 

het instellen van de werkdruk i-n de telescopische hefcylinder; 

het handhaven van een constante druk in het persgedeelte van het 

systeem, nadat de laadbak de hoogste kipstand heeft bereikt; 

te voorkomen dat de laadbak tijdens het kippen gaat zakken als de 

hogedruk oliepomp uitvalt; 

te zorgen dat de laadbak in iedere gewenste kipstand blijft staan. 

Zodra de hogedrukpomp in werking wordt gesteld, wordt de olie via de 

stalen kogel klep (2) (afb. 366) naar de hefcylinder geperst, waardoor de teles

copische cylinders één voor één naar buiten worden gebracht. Zodra de 

laadbak de hoogste kipstand heeft bereikt, wordt de oliedruk op de regel

schuif of plunjer (4) hoger, waardoor de plunjer - tegen de spanning van de 

veer (5) in- van zijn zitting wordt gelicht. Dientengevolge wordt de olie via 

deze opening en de terugvoerleiding naar de olietank geperst en blijft een 

constante druk in het persgedeelte van het systeem gehandhaafd . 

Door de spanning van de veer (5) te verhogen of te verlagen, wordt de 

werkdruk in de telescopische hefcylinder resp . verhoogd" of verlaagd: 

Ook als de oliedruk in het systeem door een of andere· oorzaak te hoog 

oploopt, wordt de plu11jer (4) van zijn zitting gelicht en zodoende het systeem 

beveiligd. Voor het geval de hogedruk oliepomp tijdens het kippen van ae 

laadbak uitvalt, zorgt het regelventiel ervoor dat de laadbak niet gaat zakken . 

In dit geval drukt het gewicht van de laadbak op de telescoopcylinder 

waardoor ook druk wordt uitgeoefend op de in de hefcylinder aanwezige olie. 

De olie oefent op zijn beurt druk uit op de stalen kogel klep (2), waardoor deze 

stand staan. 

Het regelventiel kan in' sommige gevallen de oorzaak zijn van storingen in 

het hydraulische systeem van de kipinstallatie. Als de laadbak niet omhoog 

• wil, zal in veel gevallen éen .onjuiste instelling van de drukveer de oorzaak 

zijn. Ook als de plunjer van het regelventiel ' niet goed op zijn zitting afdicht 

: gáat de laad_ba~ niet of -zeer slecht omhoog. In een dergelijk geval moet de 

plunjer opnieuw op zijn zitting worden ingeslepen. Als de laadbak zakt zodra 

de pomp wordt uitgeschakel~ zal eeri niet goed
1 

op zijn zitting afdichtende 

stalen kogelklep meestal de oorzaak zijn. In dit geval moet de zitting van de 
stalen kogel worden hersteld. 

b. Gegevens. 

Merk 

Type 
Dia~ regelschuif, bij A (nieuw

maat) 

Diam regelschuif, bij A (min) 

Dlàm regelschuif, bij B (nieuw

maat) 

Diam regelschuif, bij B (min) 

Dlam boring voor regelschuif in 

ventielhuis, bij C (nieuwmaat) 

Diam boring voor regelschuif in 

ventielhuis, bij C (max) 

Diam boring voo·r regelschuif in 

ventielhuis. bij D (nieuwmaat) 

Diam boring voor regelschuif in 

ventielhuis, bij D (max) 

. Afslagdruk regelventiel 

147. Revideren. 

a. Demonteren (afbn. 366 en 367). 

BAVO 
automatisch 

18 mm (.708r), passing 18 h5 + o 
-9 

.17.955 mm (.7069") 

22 mm (.8661"), passing 22 h7 + O 

-21 
21.955 mm (.8644") 

18 mm (.708r), passing 18 H7 - O 

+ :11 

18,080 mm (.7118") 

22 mm (.8661"); passing 22 H8 - 0 

+33 
22.080 mm (.8693") 

.. ,; ~- t ) 3 0 - ;; _}I~ ~ 

Maak het regelventiel uitwendig goed schoon. Meet vervolgens nauwkeurig 

de afstand op tussen de veerschotel van het veerhuis en het ventielhuls en 
noteer deze maat. 
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Plaats het ventielhuis in een bankschroef met goede spanplaten en ver

wijder zo nodig de draad nippel . Verwijder daarna de verloopnippels en de 

afdichtr ingen van de verloopnippels . Neem het ventielhuis uit de bank

schroef en laat de stalen kogel (2) uit het huis vallen . Plaats het ventiel weer 

in de bankschroef en draai het veerhuis (6) uit het ventielhu is ; verwijder 

daarna de drukregelveer (5) . 

Verwijder de rubber stofkap (8) en druk de regelschu if (4), gezien vanaf de 

zijde van de stofkap, uit het huis. Verwijder tenslotte de rubber "0" ring 

(3) uit de groef in het huis. 

b. Reinigen. 

Reinig alle delen in een daarvoor geschikte schoonmaakoplossing. Let 

speciaal op de openingen voor de aansluitingen van de olieleidingen en de 

groef voor de rubber "O" ring in het huis. Blaas daarna de delen grondig 

droog met perslucht en leg ze weg op een stofvrije plaats. 

c. Inspecteren en repareren. 

Controleer het huis uit- en inwendig op beschad igingen. Inspecteer de 

schroefdraad in het huis op beschadiging; zuiver zonodig de schroefdraad 

op met een geschikte draadtap. Inspecteer de verloopnippels op beschadi

ging of breuk ; herstel zonodig de schroefdraad. 

Inspecteer de zitting van de kogelklep, alsmede de stalen )logel ; zuiver 

zonodig de zitting op door een nieuwe of nog bruikbare stalen kogel enige tijd 

op .de zitting in te tikken . 

Inspecteer de zitting voor de reg elschuif in het huis ; schuur zonodig de 

zitting en de regelschuif op elkaar in met fijne kleppenpasta. Controleer de 

loopvlakken voor de regelschuif in het huis, de max diameter van de boring 

in het hu is mag bij C 18.080 mm (.711.8" ) en bij D 22.080 mm (.8693" ) be

dragen ; vervang z.onodig het huis. 

Inspecteer de loopvlakken van de regelschu if , deze moeten volkomen vlak 

zijn. Inspecteer tevens het drukeinde van de regelschuit waar de drukveer 

tegen ligt. Controleer de diameter van de regelschuit, de min diameter mag 

bij A 17.955 mm (.7069") en bij B niet minder dan 21 .955 mm (.8644") bedragen ; 

vervang zonodig de regelschuif. 

Inspecteer de schroefdraad van het veerhuis. Controleer de drukveer op 

gebroken of beschadigde windingen; vervang de daarvoor in aanmerking 

komende delen. 

Vervang alle afdichtringen en pakkingringen . 

d. Monteren (afbn. 366 en 387). 

Alvorens tot het monteren van het regelventiel over te gaan moeten alle 

delen worden ingesmeerd met de voorgeschreven oliesoort;_ werk in een 

schone en stofvrij e omgeving.• 

Breng een nieuwe rubber "O" ring (3) (afb. 366) aan in de buitenste groef 

in de boring voor Je regelschuit. 

Opmer~ing : In de binnenste gro0f moet geen afdichtring worden aang e-

bracht. 

Plaats dr. stalPn kog •: I (8) (.ifb . 357) in het ve:1tielhuis (6) . Breng de regel

schu if (4), v·anáf de vccrhuiszijde gezien, in het huis ; let op, dat de rubber 

.,0" rinr, niet beschadigt. 

Breng hennep aan in de schror~fdr!l,ad van het veerh:iis en de veerschotel, 

smeer daarna de schroeiJrt>ad in met vloeibi:re pakking . Plaats de drukregel

veer (3) in het veerhuis over de veergèleider en draai het veerhuis in het 

ventelhuis ; let 0" , dat de Ve::!r goed aanligt tegen dl) regelschuit. Draai 

het veerhuis ;11bv een pijpentang zover in het ventielhuis, tot de afstand . 

tussen de veerschotel en het ventielhuis gelijk.,is aan de afstand die vóór het 

demonteren is gemeten. 

Breng twee nieuwe pakkingringen aan en draai de verloopnippels in het 

ventielhuis . De schroefdraad van de verloopnippels moet eveneens '!'an 

hennep en vloeibare pakking worden voorzien. 

Controleer of de regelschuit soepel beweegbaar is in het ve_ntielhuis. 

Breng tenslotte de rubber stofkap (7) aan in de daarvoor bestemde groef 

in het ventielhuis. 

e. Testen (afb. 365). 

Plaats het regelvent iel in de testopstell ing zoals op afb . 365 is aangegeven . 

Het regelventiel moet in combinatie met een hogedrukpomp worden getest 

voor het verkrijgen van ci e vereiste oliedruk. 

Sluit vervolgen s de afsluitkr::1<1n (5) en op.en de afsluitkranen (2), (7) en (9), 

alsmede de dn;kregelkraan (12) . Schakel de electromotor in en laat de 

hogedrukpomp dràaien met een pomptoerental van 500 omw/min. Draai 

daarna de drukregelkraan (12) langzaam dicht, waardoor de oliedruk in het 

systeem oploopt. Zod ra de dru~ een waarde van 8Q h11/e111' (11 30 111!i'l heeft 

bereikt, opent de regelschuit v~n het ventiel en komt het regelventiel in 

werking . D it moment is waarne.embaar doordat het regelventiel gaat ratelen 

en de olie met kracht in de olietank (1) wordt gespoten. Blijkt tijdens de test 

dat de regel:,chuif opent vóórdat -de oliedruk de voorgeschreven waarde 

heeft bereikt, draai dan de veerschotel (1) (afb. 367) mbv een pijpentang 

verder op het veerhuis (2). Hierdoor wordt de spanning van de _regelveer op 

de regelschuit verhoogd en wordt de regelschuit dus later van zijn zitting 

gelicht. Door de veerschotel (1 ) terug te draaien ·vermindert de spanhing 

van de regelveer op de regelschuif en komt het ventiel dus eerder (lagere 

oliedruk) in werking. 

'10~~~~ 
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148. BESCHRIJVING 

a. Algemeen (afb. 368) 

De telescopische hefcilinder is ondergebracht in een 
zg. telescoopbrug, terwijl de telescoopbrug is onder
gebracht in het hulpframe van de kipinstallatie. De 
telescoopbrug is - gezien in lengterichting van het 
voertuig - scharnierend t.o.v. het hulpframe; de 
hefcilinder is in dwarsrichting scharnierend t.o.v. 
de telescoopbrug. 
De hefcilinder bestaat uit een buitencilinder met 
twee aangelaste lagertappen voor ophanging in de 
telescoopbrug. In de buitencilinder zijn vijf bin
nencilinders van opvolgende diameter geplaatst; ook 
is de lengte verschillend. 
De afzonderlijke cilinders worden in de lengterich
ting op hun plaats gehouden d.m.v. zware borgveren. 
De afdichting tussen de cilinders onderling geschiedt 
door middel van speciale manchetten. 
Elke cilinder is voorzien van een bronzen geleidering 
die in de cilinder is/ geperst en met een velsrand is 
geborgd. 
Een van de aangelaste lagertappen op de buitencilin
der is voorzien van een boring voor aansluiting van 
de flexibele persleiding. 
De vijfde (kleinste) cilinder is voorzien van een 
40 mm dikke plaat; deze plaat vormt één geheel met 
de cilinder en is voorzien van een halfronde uit
sparing waarin een drukkogel aanligt. 
Deze drukkogel vormt één geheel met een plaat, welke 
tegen de onderzijde van de laadbak is gelast. De 
drukkogel wordt in de uitsparing opgesloten gehouden 

door een speciale sluitring, die op zijn beurt door 
een zware borgveer op zijn plaats wordt gehouden. De 
vaste plaat in de vijfde binnencilinder is voorzien 
van een boring waarin een 3/16" stalen kogel aanligt, 
welke door een schroefdop op zijn plaats wordt gehou
den; het geheel dient om de hefcilinder na een revi
sie of reparatie te ontluchten. 
De hefcilinder is aan de onderzijde voorzien van een 
bodemplaat voor afdichting van de cilinder, terwijl 
een rubber "0" ring voor de olie-afdichting zorgt. 
De bodemplaat wordt door een zware borgveer op zijn 
plaats gehouden. 

b. Gegevens 

Merk . BAVO . 
Type : 6 K 

1Yi-9• REVIDEREN 

a. Verwijderen 

Maak de buitencilinder en de omgeving van de hefcilin
der schoon. 
Kip de laadbak rechts of links zijwaarts, zodat de 
borgveer van de speciale opsluitring voor de drukkogel 
gemakkelijk bereikbaar is. 
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Plaats een deugdelijke houten steunbalk tussen de 
laadbak en het chassis (de balk nooit op de grond 
plaatsen) of hang de laadbak in een takel. De laad
bak moet zodanig worden ondersteund of opgehangen, 
dat de hefcilinder goed bereikbaar en de kans op on
gevallen uitgesloten is. 
Verwijder met een geschikte tang de borgveer (3) 
(afb. 368). 
Plaats de hefboom - naast de bestuurderszitplaats in 
de cabine - in de stand "laadbak zakken". Druk de 
vijfde (kleinste) binnencilinder vrij van de op
sluitring (2); pers de cilinders met de hand omlaag. 
Draai vervolgens de afsluitkraan (13) (afb. 362) 
dicht. 
Verwijder met een geschikte tang de borgveer (17) 
(afb. 368). 
Plaats een bak onder de hefcilinder om de uitstromen
de olie op te vangen. Trek de flexibele persleiding 
uit de cilindertap van de hefcilinder. 
Verwijder de bouten, veerringen en borgplaten waar
mede de lagertappen van de hefcilinder in de steun
lagers van de telescoopbrug zijn opgesloten. 
Breng de klembeugel (hulpgereedschap XCI) aan op de 
hefcilinder (afb. 1 371). Licht de hefcilinder uit de 
steunlagers, draai daarna de cilinder 1/4 slag (90°) 
en verwijder de hefcilinder van het voertuig. 

b. Demonteren (afb. 368) 

Plaats de hefcilinder op een vlakke houten onder
grond om beschadiging van de cilinder te voorkomen. 
Verwijder de klembeugel (hulpgereedschap XCI). Plaats 
vervolgens de hefcilinder an.gekeerd en zodanig op 

het hulpgereedschap (XCII), dat de buitencilinder op 
de rand van het hulpgereedschap blijft rusten en de 
binnencilinders in de holte van het hulpgereedschap 
zakken, zie afb. 369. 
Tik met een zacht metalen hamer op de bodemplaat om 
de borgveer los te maken en verwijder daarna met een 
geschikte tang de borgveer (12). Plaats vervolgens de 
bodemplaattrekker (hulpgereedschap (XCIII) op de rand 
van de buitencilinder en draai de centrale bout van 
de trekker in het draadgat van de bodemplaat. Houd de 
centrale bout tegen en draai de moer van de bout lang
zaam en gelijkmatig aan; tik tegelijkertijd met een 
zacht metalen hamer op de bodemplaat om te voorkomen 
dat de plaat scheef uit de buitencilinder wordt ge
trokken. 
Neem de rubber "0" ring (11) uit de groef; verwijder 
de resterende olie uit de binnencilinder. 
Verwijder met een geschikte tang achtereenvolgens de 
borgveren (14) uit de telescoopcilinders. 
Draai de hefcilinder om, zodat de kogelzitting van de 
vijfde (kleinste) binnencilinder weer naar boven is 
gericht en schuif daarna de telescoopcilinders - te 
beginnen bij de buitencilinder - één voor één van el
kaar. 
Verwijder alle manchetten uit de cilindergroeven. Ver
wijder tenslotte de rubber 110 11 ringen (16) uit de 
boring voor aansluiting van de flexibele persleiding 
in de tap van de buitencilinder. 

c. Reinigen 

Reinig de hefcilinderdelen in SBP 180-210. 
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Schenk speciale aandacht aan de groeven voor de man
chetten, rubber "0" ringen, borgveren, oliedoorlaat
openingen en het ontluchtventiel in de vijfde binnen
cilinder. 
Blaas alle delen droog met perslucht en leg ze weg 
op een stofvrije plaats. 
Maak tevens de drukkogel aan de laadbak grondig 
schoon; let op, dat het smeerkanaal in de kogel goed 
schoon en open is. _ 

d. Inspecteren en repareren 

Controleer of de kogelopsluitring niet is beschadigd 
of abnormaal gesleten. 
Als bij inspectie blijkt dat de opsluitring moet wor
den vervangen snijd dan de ring door en vervang deze 
door twee halve ringen; deze zijn hiervoor in de be
voorrading opgenomen, zie de betreffende DL'n. 
Inspecteer de verschillende telescoopcilinders op 
beschadiging, groeven of bramen, verwijder lichte 
bramen met een zoetvijl. Inspecteer de groeven voor 
de manchetten en de borgveren. 
Schuur met fijn schuurlinnen de telescoopcilinders 
uitwendig goed glad zodat bramen en hoge kanten van 
slijtgroeven verwijderd zijn en maak de cilinders 
inwendig goed schoon. Controleer of de verschillende 
cilinders goed in elkaar in- en uitschuiven. Contro-
leer dit ___ door bij deze inspectie de cilinders in 
elkaar en t.o.v. elkaar te verdraaien. 
Indien de cilinders ondanks eventuele onrondheid goed 
in- en uitschuiven behoeft niet tot vervanging te 
worden overgegaan. 

Verticale krassen of loopgroeven op de buitenzijde 
van de cilinders vormen eerst reden tot vervanging 
als door het toepassen van nieuwe manchetten lekkages 
niet meer kunnen worden opgeheven. 
Bronzen geleideringen in de bovenzijde dienen te wor
den vervangen als de totale slijtage tussen een ge
leidering en een daarin bewegende cilinder 0,6 mm of 
meer bedraagt of de cilinders dusdanig zijn bescha
digd, dat her.stelling op bovengenoemde wijze niet 
mogelijk is, dienen complete hefcilinders te worden 
aangevraagd en de defecte op gebruikelijke wijze te 
worden ingeleverd. 

e. Monteren (afb. 368) 

Voor het monteren moeten de cilinders goed stofvrij 
worden gemaakt. Smeer de cilinders en manchetten in 
met de voorgeschreven oliesoort. Breng nieuwe man
chetten aan in de groeven van de buitencilinder en de 
1e, 2e, Je en 4e binnencilinder. Let op, dat de af
dichtlippen van de mancetten goed aanliggen.in de 
cilindergroeven. 
Plaats de vijfde (kleinste) binnencilinder naar boven 
gericht. Plaats daarna de kleinste montagering (1) 
(afb. 370) (hulpgereedschap XCV) op de vijfde (klein
ste) binnencilinder en schuif de vierde binnencilin
der (3) over de vijfde binnencilinder. 

OPMERKING: Maak zonodig gebruik van een handpers voor 
het monteren van de cilinders. 
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Verwijder de kleinste montagering en plaats de eerst
volgende montagering op de vierde binnencilinder en 
schuif de derde binnencilinder (7) (afb. 368) over 
de vierde binnencilinder. Schuif op dezelfde wijze de 
tweede binnencilinder over de derde binnencilinder en 
de eerste over de tweede binnencilinder. Schuif ten
slotte de buitencilinder over de eerste binnencilin
der. Let er terdege op, dat de manchetten niet be
schadigen tijdens het monteren van de telescoopci
linders. Draai vervolgens de hefcilinder in zijn ge
heel om zodat de borgveergroeven naar boven zijn ge
richt; verwijder het hulpgereedschap (XCIV). Plaats 
vervolgens de hefcilinder zodanig op het hulpgereed
schap (XCII) dat de buitencilinder op de rand van he t 
hulpgereedschap rust en de eerste en tweede binnen
cilinder in het uitgeholde gedeelte zakken, zie ook 
afb. 369. Hierdoor komt de zittingrand voor de bodem
plaat in de buitencilinder vrij; tevens komen dan de 
groeven voor de borgveren vrij., 
Breng met een geschikte tang de borgveren (14) aan i n 
de daarvoor bestemde groeven in de cilinders. 
Smeer een nieuwe rubber "0 11 ring (11) in met blanke 
vaseline en breng de ring aan in de groef in de bui
tencilinder. Tik de bodemplaat (13) voorzichtig en 
rechtstandig in de buitencilinder tot de plaat aan
ligt op de zittingrand van de cilinder. 1Let op, dat 
de rubber 11 011 ring goed op zijn plaats blijft liggen 
en nie t wordt beschadigd tijdens bovengenoemde werk
zaamheden. Breng daarna de borgveer (12) aan in de 
daarvoor bestemde groef in de buitencilinder (10). 
Breng twee nieuwe rubber "0" ringen (16) aan in de 
doorboorde cilindertap. Draai tenslotte de hefcilin
der om en verwijder het hulpgereedschap (XCII). 

f. Aanbrengen en ontluchten 

Monteer de klembeugel (hulpgereedschap XCI) om de bui
tencilinder, zie afb. 371. Laat de hefcilinder in de 
telescoopbrug zakken met de tappen van de cilinder 
dwars gericht t.o.v. het voertuig. Draai vervolgens 
de hefcilinder 90° (1/4 slag) en laat de cilindertap
pen in de steunlagers van de telescoopbrug zakken~ 
Plaats de hefcilinders zodanig in de telescoopbrug, 
dat de doorboorde tap - voor aansluiting van de 
flexibe l e persleiding - naar de voorzijde van het 
voertuig is gericht. Breng daarna de lagerborgplaten, 
bouten en veerringen aan; draai de bouten kruiselings 
goed vast. 
Druk de flexibele persleiding voorzichtig in de door
boorde cilindertap en breng de borgveer (17) (afb. 
368) aan. 
Draai de afsluitkraan (13) (afb. 362) open en zet de 
hefboom in de cabine in de stand "laadbak kippen". 
Draai de schroefdop (20) (afb. 368) met een inbus
sleutel iets los. Schakel de hogedrukpomp in, pers 
twee cilinders van de hefcilinder omhoog en schakel 
daarna de hogedrukpomp uit. Draai de schroefstop ge
heel uit de ontluchtingsopening en druk met de hand 
de twee cilinders omlaag waardoor de in de hefcilinder 
aanwezige lucht via de ontluchtingsopening ontwijkt; 
denk om de stalen kogel. Herhaal het bovenstaande zo
nodig tot alleen olie uit de ontluchtingsopening 
vloeit. Breng de stalen kogel (19) in de ontluchtings
opening, schroef de stop (20) in en draai deze goed 
vast. 
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Laat vervolgens de telescoopcilinders van de hefci
linder omhoog komen tot de drukkogel van de laadbak 
op zijn zitting in de kleine binnencilinder rust. 
Plaats de opsluitring (2) op de vlakke plaat van de 
binnencilinder; hierbij is het soms nodig de hefci
linder heen en weer te bewegen. Breng de borgveer 
(3) aan. Smeer de drukkogel zoals is voorgeschreven 
volgens de smeerkaart. 

OPMERKING: Voor het geval de opsluitring moet worden 
vervangen, worden twee halve opsluitrin
gen gemonteerd. In elk ringgedeelte is 
een 111/411 gat geboord, waarin schroefdraad 
is aangebracht. 
Vóór het monteren van de twee halve ringen 
moet in elk gat een bout worden geschroefd 
om het plaatsen te vergemakkelijken. 
Na het aanbrengen moeten de bouten worden 
verwijderd. 

Verwijder tenslotte de houten steunbalk of de takel 
en stel de kipinstallatie in werking. Controleer de 
werking van het geheel, let speciaal op olielekken 
bij de manchetten, de bodemplaat en de aansluiting 
van de flexibele persleiding in de doorboorde tap 
van de hefcilinder. 
Vul tenslotte de olietank bij met de voorgeschreven 
olie; bijvullen tot de merkstreep op de peilstok. 

TH9-1348/2 
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Hoofdstuk LVII. KRACHTAFNEMER 

151. · Beschrijving 

L Algemeen. 

Voor het verwijderen en aanbrengen van de krachtafnemer van de YK-616, 

zie de deabetreffende TH9-348. 

De krachtafnemer is teo..en de rechterzijde van de versnellingsbak ge

monteerd. Op de YK-616 voertuigen, welke zijn voorzien van een kip

installatie en een lier, is een zg "dubbele" krachtafnemer gemonteerd dwz, 

dat vanuit één krachtafnemer zowel de lier als de oliepomp voor de hy

draulische kipinstallatie worden aangedreven. Hiertoe is de krachtafnemer 

voorzien van twee uitgaande assen waarl(an de voorste uitgaande as de lier 

en de achterste uitgaande as de oliepomp voor de hydraulische kipinstallatie 

aandrijft 

. De krachtafnemer is voorzien van een inwendig schakelmechanisme, 

waardoor het mogelijk is voor het aanlieren van de lierkabel zonodig van 

twee verschillende snelheden gebruik te maken. Het aflieren van de lier- · 

kabel geséhiedt met één snelheid, ditzelfde geldt voor de aandrijving van de 

oliepomp voor de hydraulische kipinstallatie. 

b. Constructie en werking (afb. 372). 

De krachtafnemer wordt aangedreven door het hulpastandwiel van dil 
tweede versnel! ing. 

De lieraandrijving in de stand "hoog" geschiedt via het aandrijftandwiel A 
en het "hoge" overbrengingstandwiel C, dat met de uitgaande as wordt 

gekoppeld door het schuiftandwiel D. 

De lieraandrijving in de stand "laag" geschiedt via het tandwiel B (van de 

aandrijftandwielgroep) en het schuiftandwiel D. 

De lieraandrijving in de stand "achteruit" geschiedt via het aandrijftand

wiel A (van de aandrijftandwielgroep) naar het tandwiel E (van de hulp- . 

tandwielgroep) en vandaar via het tandwiel F (eveneens van de hulptand

wielgroep) naar het schuiftandwiel D. 

Tussen de "hoge" en de "lage" overbrenging bevindt zich een "l)eutrale" 

stand, evenals tussen de " lage" overbrenging en ·de "achteruit" over
brenging. 

De aandrijving van de oliepomp voor de hydraulische kipinstallatie geschiedt 
via het tandwiel A (van -de aandrijfta.ndwielgroep) en het tandwiel E (van de 

hulptandwielgroep) . Omdat het tandwiel E (evenals het tandwiel F) vast met 

de as is verbonden, wordt de as G dus ook aangedreven . Door de schakel

··mof. -naar links te verplaatsen wordt de aangedreven as G met de uitgaande 

as H gekoppeld. 

Zowel de bedieningshefboom voor de lieraandrijving, als de hefboom voor 

de oliepompaandrijving·bevinden zich in de cabine. 

c. Gegevens. 

Fa~rikaat 
Model 

Fabrleksnr. 

Aandrijving 

Type: 

. lieraandrijving 

oliepompaandrljving 

Tandenaantallen: 

aandrijftandwielgroep 

hulptandwielgroep 

tandwiel "hoge'.' overbrenging 

schuiftandwiel 

Overbrengingsverhouding 
lieraandrijving : 

hoog 

laag 

achteruit 

Toerental bij 1000 omw/mln 

van de motor : 

hoog vooruit (aanlieren) 

laag vooruit (aanlieren) 

achteruit (aflieren) 

Overbrengingsverhouding 

oliepompaandrijving 

Toerental bij 1000 omw/min 

van de motor 

Aanhaal spanning (moment): 

bevestigingsbouten 

krachtafnemer/versnellingsbak 

bevestigingsbouten 

lagerdeksel/huis 

bevestigingsbouten 

ashuis/krachtafnemerhuis 

bevestigingsbouten 

zijdeksel/huis 

Spiéer 

W. N. D. -6 
5002224-1 
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vanuit de versnellingsbak 

twee snelheden voor aanlieren en 

één snelheid voor aflieren van de 

kabel 

één snelheid 

A 19 tanden - B 17 tanden 

E 13 tanden - F 17 tanden 

C 13 tanden 

D 25 tanden 

1.13 : 1 

2.44 : 1 

1.67 : 1 

883 omw/min (tegengesteld aan 
draairichting motor) 

410 omw/min (tegengesteld aan 

draairichting motor) 

600 omw/min (gelijk aan draai

richting motor) 

1.13 : 1 

883 omw/min (tegengesteld aan 

draairichting motor) 

4.15 - 5.54 mkg (30 - 40 ft. lb) 

2.08- 2.77 mkg (15 - 20 ft. lb) 

2.08 - 2.77 mkg (15 - 20 ft.lb) 

4.15- 5.54 mkg (30- 40 ft. lb) 
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151. Demonteren. 

a. Schakelas voor lieraandrijving (afbn. 373, 374 en 375). 

Verwijder de zes tapbouten (16) met veerringen (15) en tik het zijdeksel (14) 

los van het huis (7), zie afb. 374. Verwijder de pakking. Plaats de kracht

afnemer in een bankschroef met goede spanplaten. 

Draai de veerhouder (7) voor de vergrendeling van de schakelas voor de 

lieraandrijving uit het krachtafnemerhuis en verwijder de vergrendelveer (8) 

en de vergrendel kogel (9);zie afb . 375. 

Verwijder de tapbout (11) (afb . 373) uit de schakelas (9) en neem de sluit

ring (10) van de as . Draai de· borgmoer iets los, schroef de oogbout (5) 

uit de schakelas en verwijder de borgmoer en de sluitring (6). Verwijder 

de borgdraad uit de klembout (8) en draai de klembout uit de schakelvork (7). 

Tik de schakelas voorzichtig uit het huis en verwijder de schakelvork. 

Opmerking: Het is niet noodzakelijk de oliekeerringen, de rubber stof-

hoezen en de stofhoesklemmen te verwijderen, tenzij bij de 

inspectie blijkt dat bedoelde delen moeten worden vervangen. 

b. Aandrijftandwielgroep met as (afb. 375). 

Verwijder de splitpen (64) waarmee de as (58) in bet huis is geborgd. Tik 

de as - vanaf de achterkant van de krachtafnemer gezien - mbv een drijver 

met messing punt uit het huis. Verwijder daarna de twee drukringen (59) 

en (63) en de aandrijftandwielgroep (61). Neem de twee naaldlagers (60) 

en (62) uit de tandwielgroep. 

c. Huis voor oliepompaandrijving (afbn. 374 en 376). 

Verwijder de vijf tapbouten (11) met veerringen (12) (afb. 374) waarmee·het 

oliepompaandrijfhuis (9) op de krachtafnemer is bevestigd. Tik het huis 

voorzichtig los en .verwijder het huis met de pakking (8). Neem de afstands

ring (27) (afb. 375) uit de boring in het huis. 

Plaats het oliepompaandrijfhuis (3) (atb 376) in een bankschroef met 

goede spanplaten. Draai de veerhouder (30) uit het huis en verwijder de 

vergrendelveer (31) en de vergrendelkogel (32) (afb. 375). 

Draai de moer (38) iets los, sch_roef de oogbout (39) uit de schakelas (33) 

en verwijder de moer en de sluitring (37). Verwijder de borgdraad waarmede 

de borgbout (28) is gezekerd en draai de borgbout uit de schakelvork (29). 

Tik vervolgens de schakelas (33) mbv een drijver met messing punt. vanaf 

de binnenzijde uit het huis en verwijder de schakelvork. 

Opmerking: Het is niet noodzakelijk de oliekeerring (34), de rubber stofhoes 

(36) en de stofhoesklem (35) te verwijderen, tenzij bij de 

inspectie blijkt dat de betrokken delen moeten worden ver

vangen. 

Verwijder vervolgens de oliekeerring (10) (afb. 374). Het is, ivm de con-

structie van het aandrijfhuis, niet mogelijk deze oliekeerring uit het huis te 

persen; de keerring wordt tijdens het uitnemen beschadigd. 

Verwijder de borgveer (55) (afb. 375) van de uitgaande as (51). PI.Hts het 

oliepompaandrijfhuis goed ondersteund onder een kleine pers en druk <;Ie 

as v.an buitenaf naar binnen uit het huis. Verwijder. de schakelmof (50). 

Verwijder de borgrin·g (56), druk het kogellager (54) uit de boring van het 

huis en verwijder de tweede borgring (53) . 

d. Uitgaande as voor lieraandrijving (afbn. 374 en 375). 

Verwijder de vier tapbouten (1) en de veerringen (2) (<1fb. 374) waarmede . 

het lagerdeksel (3) op het krachtafnemerhuis (7) is bevestigd en verwijder 

tevens de pakking (5). Verwijder zonodig de oliekeerring (4) uit het deksel (3); 

gebruik hiervoor een geschikt stempel. 

Drijf mbv een zacht m~talen hamer de uitgaande as van de lieraandr:jving 

uit het krachtafnemerhuis. De as moet, vanaf de voorzijde van de kracht

afnemer gezien, zover uit ,tiet huis worden gedreven, tot er genoeg ruimte 

is om e~n trekker op het tegenover liggende kogellager te plaatsen, zie 

afb. 377. Trek het kogellager (26) van de uitgaande as (24) (afb. 375). Druk 

vervolgens de uitgaande as zover terug, tot het voorste kogellager (19) 

zich buiten het huis bevindt en verwijder het schuiftandwiel (25) van de 

spiebanen . Verwijder de as, .met daarop het kogellager (19) en het "hoge" 

overbrengingstandwiel (22), uit het huis. Plaats e~n ·goede trekker op het 

kogellager en trek achtereenvolgens het kogellager (19), de borgring (20), 

de drukring (21) en het "hoge" overbrengingstandwiel (22) van de as. 

·e. Hulptandwielgroep met~ (afb. 375). 

Verwijder de borgveer ('49) van de spiebanen op de as (43). Verwijder de 

splitpen (41) uit de borgpen (57) en tik de borgpen uit de tal)dwielgroep en 

de as. Plaats het huis goed ondersteund .onder een pers en druk de as -

gezien vanaf het van spiebanen voorziene aseinde - uit het huis. Let ol)· dat · 

tijdens het uitpersen de onderste drukring voor de tandwielgroep goed op 

zijn plaats blijft liggen. Als de stand van de drukring verandert, bestaat de 

mogelijkheid dat de schijfspie, welke zich in de as bevindt, de hierboven 

genoemde drukring niet kan passeren. Verwijder de tandwielgroep (46) en 

de drukringen (45) en (47) uit het huis. Neem de schijfspie (42) uit en ver

wijder het gesloten naaldlager (40). Druk het open naaldlager (48) met een 

geschikt stempel uit het krachtafnemerhuis. Verwijder zonodig de ge

perforeerde bronzen lagerbus (44) uit de as. 

152. Reinigen, inspecteren en 'repareren. 

a. Reinigen. 

De metalen delen van de krachtafnemer moeten na het demonteren grondig 

worden gereinigd in een goede schoonmaakoplossing. Rubber delen 

móeten in spiritus worden gereinigd. Blaas alle. delen goed dro~g met 

perslucht. 
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Verwijder zorgvuldig alle pakkingresten. Houd alle delen in de juiste volg

orde bijeen. Olie na het inspecteren <Ie delen licht in en leg ze op een 

stofyrije plaats weg tot ze weer worden gemonteerd. 

b. Inspecteren en repareren. 

(1) Algemeen. Controleer het krachtafnemerhuis, alsmede het huis voor 

de oliepompaandrijving op beschadiging en haarscheurtjes. Contro

leer het lagerdeksel van de uitgaande . as voor de lieraandrijving op 

beschadiging of breuk. Controleer de kogellager- en de naaldlager

boringen in het huis. Alle aansluitvlakken moeten in goede staat ver

keren. Controleer de bout- en draadgaten in het huis, lichte beschadi

gingen mogen worden hersteld. 

(2) Schakelmechanisme voor lieraandrijving. Controleer de schakelvork ~n 

de schakelas op overmatige slijtage, beschadiging of verbuiging. ·Let 

speciaal op de uitsparingen voor de vergrendelkogel in de schakelas ; 

lichte bèschadigingen mogen worden hersteld. Inspecteer de olie

keerringen, de rubber stofhoezen en de stofhoesklemmen ; vervang zo

nodig de betrokken delen. 

(3) Aandrij(tandwielgroep mei as. Contrpleer de as van de aandrijftand

wielgroep op overmatige slijtage of breuk. Controleer de· naaldlagers 

in de tandwielgroep en op de as. Inspecteer de tandwielf.!n op be

schadiging, gebroken tanden, corrosievorming of overmatige slijtage ; 

vervang zonodig de betreffende delen. 
Controleer de drukringen op groeven of overmatige slijtage. In twijfel

gevallen éle dikte van de drukringen vergelijken met de dikte van nieuwe 

ringen ; vervang zonodig de drukringen. 

,(4) Schakelmechanisme voor o/iepompaandrijving. Controleer de schakel

vork en de schakelas op overmatige slijtage, beschadiging of ver

buiging. Let speciaal op de uitsparingen vÓor de vergrendelkogel in 

de schakelas. 
Controleer de oliekeerring, de rubber stofhoes en de stofhoesklem; 

vervang zonodig deze delen. 
Inspecteer de schakelmof voor het inschakelen van de oliepomp

aandrijving op beschadiging of breuk. De inwendige vertanding van·de 

schakelmof moet _in goede staat verkeren, evenals de uitwendige 

vertanding van de critgaande as voor de oliepompaandrijving en de 

uitwendige vertanding van de as voor de hulptandwlelgroep. De 

schakelmof moet gemakkelijk verplaatsbaar zijn over de uitwendige 

vertanding van de hierboven genoemde assen; vervang zonodig de 

betreffende delen. 

(5) Uitgaande as voor o/iepompaandrijving. Controleer de uitgaande as op 

beschadiging, overmatige slijtage, tordering of haarscheurtjes. De 

uitwendige vertanding voor de schakelmof moet in goede staat ver-

(6) 

keren; lichte beschadigingen mogen word_,n hersteld. Controleer het 
kogellager, alsmede de ligplaats :toor het . kogellager op de as. In

specteer de groeven voor de kógellagerborgringen in het oliepomp- , 
aandrijfhuis. 
Inspecteer de speling van de uitgaande as in de bronzen lagerbus in 

de l)ulptafldwielas; vervàng zonodig de bronzen lagerbus. 

Uitgaande as voor lieraandrifring. Controleer de uitgaande as op 
besc_hadiging, overmatige slijtage, tQrdering of haarscheurtjes. De 
spiegfoeven en de schijfspieën moeten in goede staat verkeren; 
lichte beschadigingen mogen worden hersteld. Controleer het schuif
tandwiel op beschadiging, gebroken tanden, enz.; het tandwiel moet 
gema_kkelijk verplaatsbaar zijn over de vertanding van de uitgaande as. 

. Inspecteer de kogellagers en de lagerligplaatsen op de uitgaande as; 

vervang de daarvoor in aanmerking komende delen. ' 
Controleer het "hoge" overbrengingstandwiel op overmatige slijtage, 

gebroken tanden, enz .. Controleer de bij dit tandwiel behorende· druk

ring op breuk, slijtagegroeven en vervorming en vergelijk de dikte van 

de drukringen met de dikte van een nieuwe ring; vervang zonodig de 

betreffende delen. 

(7) Hulptandwielgroep met as. Controleer de ai; van de hulptandwielgroep 

op overmatige slijtage - speciaal op de legerplaatsen - haarscheurtjes, 

enz .. De uitwendige vj!rtanding moet in goede _staat verkeren. Con

troleer tevens de spiegroef voor de schijfspie. Het gat voor de borgpen 

mag, evenals het gat in de tandwielgroep, niet uitgeslagen zijn. Con

troleer de tandwielgroep op beschadiging of gebroken tanden. In

specteer de naaldlagers; vervang zono·dig. Controleer de drukringen 

op overmatige slijtage, gr~even of vervorming. Vergelijk de dikte van 

de drukringen met de dik~e van nieuwe ringen; vervang zonodig. 

153. Monteren. 

a. Algemeen. 

. Alvorens tot het monteren over te gaan, moeten alle delen licht worden 

ingeolied met de voor de versnellingsbak voorgeschreven oliesoort. Let 

op, d~t alle delen goed en in de juiste stand worden gemonteerd. 

Gebruik voor het monteren nieuwe splitpennen, borgringen, veerringen en. 

pakkingen .. 

b. Hulptandwlelgroep met as (afb. 375). 

Plaats de schijfspie (42) in de daarvoor bestemde groef in de hulptandwiel

groèpas (43). Plaats het krachtafnemerhuis onder een pers; de zijde, 

waarop het lagerdeksel moet worden aangebracht (voorzijde), naar boven 

gericht. Breng de hulptandwielgroep (46), alsmede de drukringen (45) en 
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(47) aan in het huis ; let op, dat de omgezette lipjes van de drukringen in de 

uitsparingen van het huis aanliggen. 

Pers zonodig een nieuwe ·geperforeerde bronzen lagerbus (44} in de hul_p

tandwielgroepas (43) . Breng daarna de as met het gegroefde einde in het 

hu is en de tandwielgroep; let op, dat de schijfspie in de as overeenkomt 

met de spiegroef in de tandwielgroep en de gaten voor de borgpen in de 

tandwielgroep en de as met elkaar corresponderen. Pers de as zover in, 

dat de borgpen (57) gemakkelijk is aan te brengen . Breng een nieuwe, goed 

passende splitpen (41) aan in de borgpen . 

Houd de as van de hulptandwielgroep op zijn plaats en breng het gesloten 

naaldlager (40) en daarna het open naaldlager (48) aan . Breng een nieuwe 

borgveer (49) aan in de daarvoor bestemd e groef in het getande aseinde. 

Controleer vervolgens of de hulpastandwielgroep soepel draait. 

c. Uitgaande as voor lieraandrijving (afb. 375). 

Plaats het "hoge" overbrengingstandwiel (22) - met de rechte tandkrans 

naar de vertanding van de uitgaande as gericht - op de uitgaande as (24) . 

Breng de drukring (21) aan tegen het zojuist aangebrachte tandwiel en 

monteer een nieuwe borgring (20) in de groef van de as . Pers vervolgens 

het kogellager (19) op de as en breng het aldus gevormde geheel - met de 

rechte vertanding naar voren gericht - vanaf de voorzijde in het kracht

afnemerhuis. Plaats het schuiftandwiel (25) - met de schakelg roef naar de 

rechterzijde van het huis gericht - op de vertanding van de as. Plaats het 

kogellager (26) op het aseinde en druk het geheel door tot de kog ellagers 

op hun plaats liggen in de boringen van het .hu is. Leg de afstandsring (27) 

in de boring van het huis tegen het kogel lager. Pers een nieuwe oliekeerri ng 

(4) (afb. 374} in het lagerdeksel (3). Breng een nieuwe pakking (5) aan, 

plaats het lagerdeksel op het huis en draai de tap bouten (1) kruiselings vast 

met een moment van 2.08 - 2.77 mkg, (15 - 20 ft. lb) . Controleer of de uitgaande 

as soepel draait. 

d. Schakelas voor lieraandrijving (afb. 375). 

Werden de oliekeerringen (5) en (12) bij het demonteren verwijderd, pers 

dan nieuwe oliekeerringen in het krachtafnemerhuis. 

Gebruik hiervoor een geschikt stempel; de lippen van de keerringen moeten 

naar de binnenzijde van het huis zijn gericht. Druk de stofhoesklemmen (4-) 

en (13) in de boringen tegen de ol iekeerringen en bevestig de rubber stof

hoezen (3) en (15) in de stofhoesklemmen. 

Breng .de schakelas (6) met het dikke einde - vanaf de achterzijde van het 

huis gezien - in de daarvoor bestemde opening; let op, dat de oliekeerringen 

niet worden beschadigd tijdens het inbre·ngen van de schakelas. 

Plaats de schakelvork (10) op de schakelas en in de schakelgroef van het 

schuiftandwiel; de lange naafzijde van de schakelvork moel naar de voor

zijde van de krachtafnemer zijn gericht. Druk daarna de schakelas verder 

door tot één van de uitsparingen in de as correspondeert met de ·boring 

voor de vergrendelkogel in de onderzijde van het huis. Verplaats de schakel

vork zodanig op de schakel as, dat de groef voor de klembout (11) zichtbaar 

is door het klemboutgat in de schakelvork. Draai de klembout in de schakel

vork en breng een nieuwe borgdraad aan. Breng de vergrendelkogel (9) 

en de vergrendelveer (8) aan en draai de veerhouder (7) goed vast in het 

huis. Controleer of de vergrendelkogel goed aanligt in de uitsparing van de 

schakel as; de as goed schakelt. en in iedere gewenste stand blijft staan. 

Breng de grote sluitring (14) aan op het dunne einde van de schakelas in de 

rubber stofhoes. Draai vervolgens de moer (17) op de oogbout (18), breng 

de sluitring (16) aan en schroef de oogbout in het dunne aseinde. Bevestig 

het einde van de rubber stofhoes tussen het aseinde en de sluitring en 

draai de moer zo vast, dat de stofhoes geklemd is. 

Breng het zijdeksel (14) (afb. 374) aan op het huis. Gebruik een nieuwe 

pakking (13) en draai de bouten (16) kruiselings vast met een aanhaalspan

ning (moment) van 4.15 - 5.54 mkg (30 - 40 ft. lb) . 

e. Aandrijftandwielgroep met as (afb. 375). 

Plaats de twee naaldlagers (60) en (62) in de tandwielQ_roep (61) en breng 

het aldus gevormde geheel in het krachtafnemerhuis; het tandwiel met de 

schuine tanden moet ,in aangrijping zijn met het "hoge" overbrengings

tandwiel. Plaats de drukringen (59) en (63) aan weerszijden tussen de tand

wielgroep en het huis. Breng de as (58) , vanaf de voorzijde van de kracht

afnemer gezien, in het h11is. Let op, d_at de as zodanig wordt ingebracht 

dat het splitpengat in het huis overeenkomt met de uitsparing in de as . 

Breng een nieuwe, goed 'passende splitpen (64) aan en buig de splitpen

einden om. 

f. Huis voor oliepompaandrijving (afb. 375). 

Plaats het aandrijfhuis in een bankschroef met goede spanplaten. Breng de 

borg ring · (53) aan in de groef in het huis en druk het kogellager (54) in de 

boring . Plaats de borgring (56) in de groef, zódat het kogellager geborgd is. 

Breng de pompaandrijfas (51) vanaf de vlakke aansluitzijde in het huis, plaats 

, de schakelmof (50) in het huis en op de vertanding van de as. Druk de as 

zover door tot de groef voor de
0 

borg veer (55) buiten het kogellager zichtbaar 

is en breng de borgveer aan. 

Pers een nieuwe oliekeerring (10} (afb. 374) in de boring van het huis (9); 

gebruik hiervoor een geschikt stempel. 

Pers zonodig een nieuwe oliekeerring (34) - met de lip naar de binnenzUde 

van het huis gericht - in de voor de sçhakelas bestemde boring van het huis. 

Breng de stofhoesklem (35) aan en bevestig de rubber stofhoes (36) in de 
stofhoesklem. 

Druk de schakelas (33) van buitenaf in het'huis ; let op, dat de oliekeerring 

tijdens het inbrengen niet .wordt beschadigd. Plaats de schakelvork (29) 

in de groef van de schakelmof en op de schakelas en druk de schakelas 

zover door tot de borgbout (28) in de schakelvork en de schakelas kan 
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worden gedraaid. Borg de bout met nieuw borgdraad. Plaats de schakelas 

zodanig, dat de uitsparing in de schakelas correspondeert met de boring 

va_n de vergrendelkogel. Breng de vergrendelkogel (32) en de vergrendelveer 

(31) ~an . Breng de veerhouder (30) aan en draai deze goed vast. 

Plaats de sluitring (37) op de schakelas, draai de moer (38) op de oogbout 

(39) en schroef de oogbout in de schakelas. Druk de rand van de rubber 

stofhoes tussen de sluitring en de borst op het einde van de schakelas en 

draai de moer vast. Controleer of de vergrendeling van de schakelas goed 
werkt. ·· 

Monteer het oliepompaandrijfhuis op het krachtafrwmerhuis, gebruik hier-

TH9-1348/2 
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voor een nieuwe pakking en draai de bevestigingsbouten vast met een 

moment van 2.08 - 2.77 mkg (15 - 20 ft . lb). 0..ntroleer tenslotte of_ de uit

gaande assen van de krachtafnemer soepel draaien, de ·schakeling goed 
werkt en de schakelassen in iedere gewenste stand blijven ·staan. 

Plaats de schijfspie . (23) in de uitgaande as voor de lieraandrijving en de 

schijf spie (52) in de uitgaande as voor de oliepompaandrijving; omwikkel 

de schijfspie en de assen met een reepje plak!>and. Wordt de krachtaf

nemer niet direct op de versnellingsbak gemonteerd, maak dan .de zijde 

met de aansluitopening dicht om indringen van vuil te voorkomen. 
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Hoofdstuk LVIII. OLIETANK EN LEIDINGEN 

15'. Olietank. 

L Algemeen. 

De olietank Is aan de voorzijde met twee aangelaste hoeksteunen ge
monteerd tussen de twee langsliggers van het hulpframe. De olietank Is 
zowel In- als uitwendig vertind om corrosie tegen te gaan. De tank Is voor
zien van een aparte be- en ontluchtingspljp. Aan de vuldop Is een peilstok 
waarop het max en mln oliepeil is aangegeven. 
De olie-inhoud van de tank (40 liter) Is zo groot, dat onder normale terrein
omstandigheden (max helling van het voertuig 20% rondom) het hydri:::!!sche 
systeem van de klpinstallatie blijft functioneren. 

b. v-lJderen. 

Kip de laadbak achterover en plaats een houten steunbalk tu11en de bak en 
het chassis; de balk mag nooit op de grond worden geplaatst. Ook kan de 
laadbak In een takel worden gehangen. 
Draai de afslultkrean (13) (afb. 362) dicht, maak de aanzul gleldlng (14) los 
aan de tankzljde en tap de tank af. Draal de wartelmoer van de afvoerleldlng 
(3) los en maak de terugvoerleldlng (8) los aan de tankzljde. Dicht de ope
ningen In de slangen en de stalen leiding af om binnendringen van vuil 
te voorkomen. Verwijder daarna de bouten, moeren en veerringen waarmee 
de tank op het hulpframe is bevestigd en verwijder de tank van het voertuig. 

155. Reinigen, Inspecteren en repareren. 

L Reinigen. 

Reinig de olietank inwendig met een voorgeschreven reinigingsmiddel. 
Uitwendig moet de tank met een deugdelijk ontvettlngsmlddel worden 
gereinigd; de tank mag niet worden gezandstraald. 

b, Inspecteren en repueren. 

Inspecteer de olietank op beschadiging, lekken, enz.; herstel zo mogelijk. 
Inspecteer de schroefdraad voor de afvoerleldlngaanslultlng; zuiver be
schadigde schroefdraad op met een pauende tap. 
Controleer de vuldop met peilstok; vervang zonodlg. 

1st. Aanbrengen van de olietank. 

Plaats de olietank op het hulpframe en breng de bevestlgingsboutan met moeren 
en veerringen aan. BrenQ achtereenvolgens de aanzuigleiding (14) (afb. 382), de 
terugvoerleiding (8) en de afvoerleiding (3) aan op de durvoor bestemde 
aansluitplaatsen op de tank. 

Vul de olietank tot aan de merkstreep op de pellstok met de voorgeschreven 
oliesoort (zie de betreffende smeerkaart). 

Open de afsluitkraan (13). 
Stel de klplnstallatle In werking (verwijder de houten steunbalk of takel) en laat 
- met de laadbak In de hoogste stand - het regelventlel even In werking komen. 
Op deze wijze ontwijken de eventueel In het systeem gevormde luchtbellen naar 
de olietank. Laat de laadbak zakken en controleer het oliepeil van de tal'i;k; vul 
zonodlg olie bij tot de merkstreep op de peilstok. 
Controleer de leiding- en alangaanalultlngen op ollelekken als de klplnstallatle 
In bedrijf la. 

151. Olleleldlngen en -slangen. 

,,> AlgemHn. 

De stalen olleleldlngen zlJn vervaardigd van Bentelerpljp en zowel uit- als 
Inwendig v-1rkoperd. 
In het hydraulische systeem zijn alléél} rechte stalen olieleldlngen verwerkt, 
de bochten In het leldlngaysteem worden gevormd door knlekoppelingen. 
De aanzuigleiding • vanaf de olietank naar de hogedrukpolllJ) - bestaat voor 
een gedeelte uit rubber slang; ditzelfde geldt voor de terugvoerleldlng vanaf 
het regelventiel naar de olietank. Het laatste gedeelte van de persleiding 
vanaf het regelventlel naar de hefcyllnder· bestaat uit een speciale flexibele 
olleleldlng. 

b, Vervangen flexibele persleldlng. 

Kip de laadbak achterover en plaats een deugdelijke houten steunbalk 
tussen de laadbi:k en het chassis. 

Zet de hefboom In de cabine In de stend "laadbak zakken" en wacht ver
volgens ca 2 minuten om er zeker van te zijn dat de oliedruk In de hef
cyllnder weg la; laat de hefboom In deze stand staan. 
Verwijder met de juiste Seeger-tang de borgveer (17) (afb. 368) uit de 
cylindertap en trek de perlleldlng uit de hefcylinder. Draal de wartelmoer 
van de flexibele persleiding aan de zijde van de stalen persleiding los en 
verwijder de flexibele leiding.Plaats een nieuwe flexibele leiding en draal 
de wartel aan de zijde van de stalen persleiding goed vast.Druk de flexlbe· 
Ie persleiding voorzichtig In de cylindertap en breng de borgveer aan. 
Let op, dat de borgveer goed aanligt In de groef. 

Schakel de hogedrukpomp In en plaats de hefboom in de stand "laadbak 
kippen ... Laat de hogedrukpomp even doordraaien met de laadbak In de 
hoogste klpstand. In deze stand komt het regelventiel in werkir,g en ont
wijken de eventueel In het systeem gevormde luchtbellen via het regel
ventiel en de terugvoerfeld ing naar de olietank. Verwijder de houten steun
balk. 

Controleer de aansluitingen van de flexibele persleiding op ollelekken. 
Laet de bak zakken en controleer het oliepeil van de olietank; vul zonodlg 
oll& bij tot de merkstreep. 
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Hoofdstuk LIX. . LAADBAK 

151. Beschrijving. 

a. Algemeen. 

De laadbak is geheel ·van staal vervaardigd en voorzien van een vast stalen 

kopschot met afneembare stàlen luifel. In de openslaande zijschotten zijn 

openingen aangebracht waarin losse zijborden van 400 mm hoogte kunnen 

worden geplaatst. De openslaande achterklep is aan de bovenzijde schar-_ 

nierend opgehangen ; een vergrendelmechanisme zorgt ervoor dat de 

achterklep in gesloten toestand wordt vergrendeld, terwijl de klep tijdens 

het kippen van de laadbak automatisch wordt ontgrendeld. In elke hoek van 
de laadbak is een ketting met harpsluiting aangebracht ·waarmede de 

spreidopening van de achterklep kan worden geregeld en de zij schotten in de 

horizontale stand kunnen worden gebracht. 

De laadbak rust aan de voor-en achterzijde op de uiteinden Véln twee dragers 

welke één geheel vormen met het hulpframe. Deze dragers zijn tevens voor

zien van scharnierpunten waarop de laadbak draagt tijdens het links of 

rechts zijwaarts kippen . De scharnierpunten van de achterdrager zijn draai

baar tov de achterdrager om het achteroverkippen van de laadbak mogelijk 

te maken. 

In de horizontale stand rust de laadbak op vier draagstoelen met rubber 

kussens en op de vier scharnierpunten van de voor- en achterdragers welke 

op het hulpframe zijn bevestigd. De laadbak is aan de onderzijde voorzien 

van vier klauwen (twee rechts en twee links) .die om de scharnierpunten van 
de dragers klemmen. · 

In de stand "achterover kippen" zijn de klauwen links en rechts achter 

gesloten en de klauwen links en rechts vóór geopend. 

In de stand " links zijwaarts kippen" zijn de klauwen aan de linkerzijde van 

de laadbak gesloten en de klauwen aan de rechterzijde van de· laaàbak 

geopend. 

In de stand "rechts zijwaarts kippen" zijn de lllauwen aan de rechterzijde 

van de laad.bak gesloten en de klauwen aan de linkerzijde van de laadbak 

geopend. 

Tegen de onderzijde van d~ laadbak is een stalen plaat met e1m vaste druk

kogel gelast ; de drukkogel ·ligt aan in een halfronde uitsl)aring in de kleinste 

(vijfde) bir.nencylinder van de hefcylinder. Tussen de drukkogel en de stalen 

plaat bevindt zich de speciale opsluitring (2), zie afb. 368. 

b. Verwijderen. 

Kip de laadbak links of rechts zijwaarts, afhankelijk van de bereikbaarheid 

van de borgveer (3) (afb. 368) in de kleinste (vijfde) binnencylinder. Plaats 

een deugdelijke houten steunbalk . tussen d·e laadbak en het. chassis; de 

steunbalk nooit op de grond plaatsen 1 

Verwijder met een geschikte tang de borgveer (3) (afb. 368). Tik de opsluitrlng 

(2) voorzichtig los van de drukkogel en de cylinder. Leg twee houten blokken 

(15 à 20 cm hoogte) op de uiteinden van de vtor- en achterdrager. Verwijder 

de houten_ steunbalk en laat de bak voorzichtig op de houten blokjes zakken. 

Doordat de laadbak op de blokjes rust, sluiten de klauwen zich niet om dë 
scharnierpunten van de dragers ; de bak ligt nu aan één kant reeds los. 

Plaats vervolgens de kipstandhefboom naar de tegenover liggende zijde, 

hierdoor komen d~ klauwen aan de andere zijde van de laadbak vrij van de 

scharnierpunten van de dragers. 
Breng een deugdelijke touwstrop kruiselings aan op de laadbak en plaats een 

takel zodanig boven de bak, dat deze rechtstandig omhoog gehesen kan 

worden. 

Gebruik voor het ophijsen een takel met een hijsvermogen van ± 2000 kg. 

c. _ Inspecteren en repareren. 

Controleer de scharnierpennen, alsmede de klauwen op overmatige slijtage 

en/of breuk; vervang daarvoor in aanmerking komende delen. 

Inspecteer het vergrendel mechanisme voor de achterklep; vervang versleten 

scharnierpennen . Inspecteer de commandostang en de drukstang ; richt een 

gebogen stang. Controleer de commandorol en de daarbij behorende 

oploopplaat (commandoplaat) op overmatige slijtage en/of breuk ; vervang 

de daarvoor in aanmerking komende delen. 

Inspecteer het schakelmechanisme voor het inschakelen van de verschillende 

kipstanden; vervang versleten scharnierpennen. Let speciaal op de 

kleine scharnierpennen van de drukstangen voor de klauwen; overmatige 

slijtage van deze pennen kan aanleiding zijn dat de klauwen niet voldoende 

om de scharnierpunten van de voor- en achterdrager sluiten. 

d. Aanbrengen. 

Hang de laadbak mbv een takel recht boven het voertuig. Lllat de bak voor, 

zichtig tot vlak boven het hulpframe zakken. Plaats de kipstan?hefboom in de 

stand "l inks zijwaarts kippen"_en leg twee houten blokken (15 à 20 cm hoogte) 

op de uiteinden van de voor- en achterdrager aan de linkerzijde van het 

voertuig . 
Laat de bak voorzichtig verder zakken tot de ·1aadbaksteunen aan de rechter 

zijde op de scharnierpunten van de dragers rusten ero de drukkogel aanligt 

in de halfronde uitsparing van de binnencylinder van de hefcylinder. Pta·ats 

vervolgens de kipstandhefboom in de stand "rechts zijwaarts kippen", 

licht de laadbak iets omhoog en verwijder de houten blokken van de voor

en achterdrager. Laat de bak weer zakken; let op, dat de drukkogel goed 

aanligt in de hefcylinder. Plaats de kipstandhefboom in de stand "achterover 
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kippen" en controleer of de betrokken klauwen , bij de verschillende standen 

van de kipstandhefboom, goed om de scharnierpunten . van de dragers 
sluiten. 

Plaats vervolgens de kipstandhefboom in de stand "rechts zijwaarts kippen"; 

schakel de hogedrukpomp in en plaats de hefboom in de cabine in de stand 

" laadbak kippen" . Breng de laadbak voorzichtig en langzaam omhoog tot de 

bak de hoogste kipstand heeft bereikt. 

Plaats een houten steunbalk tussen de laadbak en het voertuig . 

Breng de speciale opsluitring (2) (afb. 368) goed op zijn plaats in de kleinste 
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binnencylinder en breng de borgveer (3) aan in de groef in de kleinste 

b•innencylinder. Verwijder de houten steunbalk en laat de bak zakken. 

Controleer of de commandorol van de automatische vergrendeling van de 

achterklep zich geheel in de uitsparing van de commandoplaat bevindt. 

Met de laadbak in de horizontale stand moet de commandorol juist vrij 

blijven van de.commandoplaat; corrigeer door de drukstang voor de comman

dorol zonodig te verlengen of te verkorten. Controleer of de automatische 

vergrendeling juis_t werkt als de laadbak achterover wordt gekipt. 
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Hoofdstuk LX. 

159. Beschrijving. 

a. Algemeen (afb. 382). 

Het hulpframe bestaatuittwee doos vormige langsliggers; het gedeelte van de 

langsliggers vóór de voorste laadbakdrager is afgeschuind en niet doos

vor111ig uitgevoerd. Het hulpframe is aan de linker- en rechter voorzijde dmv 

aangelaste platen met lange bouten aan de chassislangsliggers van · het 

voertuig bevestigd. In het middengedeelte is het frame met vier stroppen aan 

de langsliggers bevestigd, terwijl het hulpframe aan de achterzijde dmv 

bevestigingsplaten op de chassislangsliggers is aangebracht. Tussen de 

langsliggers van het hulpframe en de chassislangsliggers zijn houten 

,vul balken (dikte 70 mni) gemonteerd. 

Elke hulpframelangslig~er is voorzien van twee draagstoelen met rubber 

kussens waarop de laadbak rust. Aan de achterzijde zijn de langsliggers 

voorzien van twee aangelaste steunen waarop bergkisten voor sneeuw

kettingen zijn gemonteerd. De telescoopbrug is dmv twee lagersteunen in 

het hulpframe aangebracht; ter plaatse is hel frame mbv twee dwarsliggers 

en. schetsplaten versterkt. 

· De vóór- en achterdrager voor de laadbak zijn op de langsliggers van het 

hulpframe gelast, de achterdrager 1s voorzien van een segmentvormige 

plaat waartegen de commandorol voor bediening van de automatische 

achterklepvergrendeling aanligt-.- _ 

b. Verwijderen. 

Verwijder de laadbak, zie punt 158b. 

Verwijder de olietank van het hulpframe, zie punt 154b. 
Maak de bedieningskabel van de hefboom in de cabine los van de regelkraan 

(4) (afb. 362) welke zich in het hydraulische systeem t?evindt. 

Maak de stalen olieleiding, vanaf het regelventiel, los van de stalen pers

leiding op het hulpframe en maak tevens de flexib"ele persk>iding los aan de 

zijde van de stalen persleiding . Verwijder de stalen persleiding en de stalen 

afvoerleiding, met de daarin opgenomen regelkraan, van het hulpframe; 

dicht alle vrijgekomen openingen af om binnendringen van vuil te voorkomen. 

Verwijder de flexibele persleiding van dè hefcylinder, zie punt 157b. 

Verwijder de hefcylinder uit de telescoopbrug, zie punt 149a. 

Verwijder zonodig de bergkisten welke links en rechts op het hulpframe zijn 

aangebracht. 
Ve_rwijder de lange bevestigingsbouten ·met moereri uit de klemplaten aan de 

HULP FRAME 

voorzijde van het hulpframe en de vier stroppen waarmede het frame op 

de chassislarigsliggers is bevestigd. Verwijder aan de achterzijde de bouten 

en moeren uit de bevestigingsplaten waarmede het hulpframe ter plaatse op 

de chassislangsliggers is gemonteerd. Licht het hulpframe van het chassis 

en verwijder de houten vulbalken. 

c. _ Inspecteren en repareren._ 

Controleer of het hulpfranie en de dragers niet geschrankt of verbogen zijn. 

Controleer of de naden van de aangelaste stêunen, schetsplaten en de 

dragers nog in goede staat verkeren. Controleer de rubber kussens van de 

draagstoelen; vervang zonodig de kussens. 

Controleer de segmentvormige plaat voor de commandorol van de auto

matische achterklepvergrendeling. _ 

Inspecteer de berg kisten voor de sneeuwkettingen; herstel zo nodig. 

Inspecteer de telescoopbrug, alsmede de lagerplaatsen voor de telescoop

brug op het hulpframe; vervang gescheurde-vulbalken. 

d. Aanbrenge".1. 

Leg twee deugdelijke houten vulbalken op de chassislangsliggers van het 

voertuig en plaats het hulpframe op de vulbalken. Breng de vier stroppen· aan, 

plaats de lange Qevestigingsbouten in de klemplaten aan de voorzijde van 

het hulpframe en plaats de bouten in de bevestigingsplaten en de chassis

langsliggers. Draai vervolgens alle bouten en moeren goed vast. Breng de 

bergkisten voor de sneeuwkettingen aan op de aangelaste steunen van het 

frame. 
Monteer de telescopische hefcylinder in de telescoopbrug, zie punt 149f. 

Monteer de olietank op het hulpframe, zie punt 156. 

Breng de flexibele persleiding aan op de hefcylinder, zie punt 157b. 

Sluit de olieslangen en olieleidingen aan zoals de afbn. 382 en 383 te zien 

geven. 
Breng de bedieningskabel van de hefboom in de cabine aan op de regel

kraanhefboom en stel de lengte van de binnenkabel af, zie hiervoor de 

desbe_treffende TH9-348. 

Vul vervolgens de olietank tot de merkstreep met de voorgeschreven olie

soort. 
Breng de laadbak aan, zie punt 158d. 

.... 
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TH9-1348/2 ·.,;_ 

DEPARTEMENT VAN DEFENSIE 

TECHNISCHE HANDLEIDING Nr 9 - 134812 

VELD- EN BASISOND1RHOUD 
CHASSIS 

VAN DE MOTORVOERTUIGEN: 
< 

Type YA-616, YB-616, YK-616 en YT-616, 6 ton, 6 x 6, 24 V, m/lier (DAF) 

NSN's resp.: 2320-17 -022 : 0061 NSN's resp.: 2320-17-022-0060 
2320 -17 - 022-0059 2320 -17 - 022- 0062 

Il 
~ 

DIENSTGEHEIM 

DE GEGEVENS EN INLICHTUJGEN UIT DEZE HANDLEIDING MOGEN 
NIET AAN DE PERS OF ONBEVOEGDEN WORDEN' VERSTREKT 

Vastgesteld bij beschikking van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten dd 15 december .1961, Kwilrtiermeester-Generaal nr Log/13.920/A 
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DEEL 4 

" 

V ERSN ELLlNGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

3 

' , 

Afb. 1. Versnellingsbak - rechter zijaanzicht 
1 krachtafnemer 
2 schakeldeksel 
3 afstandbedieningsmechanisme 

-
;-

THl-1348/2 

Blz. 3 
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H9 - 1348/2 

Blz. 4 

1 koppelingsas 

@ 

2 synchronisator 4e- en 5e versnelling 
3 tandwiel 4e versnelling 
4 tandwiel 3e versnelling 

16 

VERSN Elllll4GSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

3 
1 

-1 

15 

5 

1' 13 

Afb. 2. Doorsnede versnellingsbak 
5 synchronisator 2e- en 3e versnelling 9 aandrijf{lens 
6 tandwiel 2e versnelling 10 hu/pas 

12 11 

7 tandwiel te en achteruit-,ersnelling 11 hu/pastandwiel te versnelling 
8 hoofdas 12 hu/paslandwiel achteruitversnelling 

7 

1 

8 

1 
1 
1 

DEEL 4 

9 

10 --
13 hulpastandwiel 2e versnelling 
14 hulpastandwiel 3e versnelling 
15 hu/pastandwiel 4e versnelling 
16 aandrijftandwiel hu/pas 
17 koppelingshuis 
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DEEL 4 VERSNELLINGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

Afb. 3. Versnellingsbak - linker zijaanzicht 

, TH9 - 1348/2 

Blz. 5 

. \~~ 
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Afb. 5. 

V~RSNELLINGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

Schal<.elhuis aan 

1 schakelhuis 
2 borgbout 
3 kruiskoppeling 

Afb. 4. 

chassis 

Schal<.elàverzicht 

A koppelingsas 
B hu/pas 
C hoofdas 
D achteruitas 

DEEL 4 

1 Y-cie
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DEEL 4 VERSNELLINGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

12 13 1 L Î 15 16 17 18 - 19 

Jij'~-b~lJJ 
3 ----ir 6 7 8 9 10 11 

î : ~~~~•~r 
1 2 

Afb. 6. Schakelhuis1(uiteengenomen) 
1 schakelknÓp 
2 schakelhefboom 
3 borgbout 
4 borgmoer 
5 opsluitmof drukveer 
6 drukveer 
7 ring 
8 afscherm4ap 
9 geleidering 

10 borgveer 
11 borgpen 
12 schakelhuis 
13 smeernippel 
14 schakelkruk 
15 pakking 
16 schakelhuisdeksel 
17 tapbout 
18 kruiskoppeling 
19 borgbout 

2 

tl) 

Afb. 7. Verwijderen van het afstandbedieningshuis 
1 schakeldeksel 
2 drukveerhouder 
3 drukveer 
4 drukslift 
5 vergrendelingsveren 
6 afstandbedien,ngshuis 
7 borslbout mei moer 
8 schakelvinger eerste- en achteruitversnelling 

TH9 -1348/2 
Blz. 7 

-
9 schakelvinger tweede- , derde- , vierde- en vijfde versnelfing 

10 onlfuchter 
11 smeernippel glijbus koppelingsdruklager 

~ 
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TH9 - 1348/2 

Blz. 8 
VERSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 

FifiH 

Afb. 8. Verwijderen van de scha/<.elvinger eerste- en achter
uitversnelling 

1 borstbout 
2 drukstift 
3 schakelvinger eerste- en achteruitversnelling 

17 ,_ 

i,, 
~ 

16---1 

11-

lz--@ 

13---A 

r9 
,o:;;;;;;;;;::;;::::::;;,r- 7 

~8 

6--i> 

Afb. 9. Afstandbedieningshuis (uiteengenomen) ----s 
1 kruiskoppeling 
2 bedieningsas 
3 borgbout 
4 schakelvinger mei kogelkop 
5 schakelvingeras 
6 halve maan spie 
7 schakelvinger 
8 borgbout 
9 drukstift 

10 moer 
11 veerring 
12 schakelvinger 
13 borstbout 
14 zijde/1.sel 
15 pa/1./1.ing 
16 afslandbedieningshuis 
17 sluitstop · 
18 pak/1.ing 

15 ~ 

14 ~ 

.Q 

~=rt-4 
2 3 ·-· 
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DEEL 4 

1 

4----<'iiD 

5------Gi) 

~ De::;: 
2 

A-6 lii•lt411 

VERSNELLINGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

Afb. 10. Koppelstuk. bedieningsassen 

1 bedieningsas 
2 bedieningsas 
3 koppelstuk 
4 moer 
5 veerring 
6 bout 

ce 

Afb. 11. Verwijderen van het schakeldeksel 

t=.=-=:1 
---- -

TH9 -1348/2 

Blz. 9 

+wilt·& 

Y-cie
.n

l



TH9 -1348/2 

Blz. 10 
VERSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 

3 

. ·-
·--..... 

Afb. 12. Verwijderen van vergrende/ingsl<ogels en drul<sUfl 
1 11ergrendelingskogels 
2 drukstift 
3 sluitstoppen 

3 -
Afb. 13. Verwijderen van borgdraden en borgbouten 

1 schakelvork eerste- en achteruitversnelling 
2 schakelvork tweede- en derde versnelling 
3 schakelvork vierde- en vijfde versnelling 
4 borgbout 

--, 
' i 

DEEL 4 1 

1 

1-
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DEEL 4 VERSNELLINGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

__ .----

3---E) 

4 -
Afb. 14. Verwijderen van de schakelassen 

1 schakelvorll vierde-en vijfde versnelling 
2 schake/as vierde- en vijfde versnelling 
3 sluitstop 
4 schalleldellse/ 

-'- -· 

TH9 -1348/2 

Blz. 11 
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TH9 · 1348/2 VERSNELLINGSBAK 

Blz. 12 MET KRACHTAFNEMER 

!--------·-------
D EEL 4 

7 
5 

·3 

9 10 

i /~1 1, /13 
1~ ~ 

Î, f 

12 

2 

8 8 

814 

~11 
20 19 18 

111111 

Afb. 15. Schakeldeksel (uiteengenomen) 

1 tapbout met 'lleerring 8 borgbouten 13 schakel blok 
2 schakeldeksel 9 schakelas tweede- en 14 schakelblok 
3 vergrendelingskogels derde 'llersnel/ing 15 ontluchter 
4 vergrendelings'lleren 10 blokkeer pal/en 16 sluitstoppen 
5 schakelvork 11 schake/as 'llierde- en vijfde 17 pakking schakeldeksel 
6 schakelas eerste- en versnelling 18 drukslift 

achteruit'llersnelling 12 schakelvork vierde- en 19 drukveer 
7 schakelvork tweede- en '<lijfde 'llersnelling met 20 druk'lleerhouder 

derde 'llersnelling schakel blok 
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DEEL 4 VERSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 

2 

,, 

\ 

TH9 ~ 1348/2 

Blz. 13 

l 

·, i / , j , 

FEE 

Afb. 16. Verwijderen van de aandrijff/ens 

1 hoofdas 
2 aandrij{flens 

Afb. 17. Verwijderen van het achterdeksel van de hoofdas 

1 achterdeksel 
2 oliekeerring 
3 afstandsring 
4 pakking 
5 borgring Y-cie

.n
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TH9. 1348/2 

Blz. 14 
VERSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 
'-------------------------- --·- ·-----·- -· 

Afb. 18. Verwijderen van het pijpvormig /agerdek.se/ 

1 lapbout 
2 pijpvormig lagerdeksel 
3 koppe/ingsas 

r . 
3 -~~- ... 

Afb. 20. Verwijderen hoge/lager van foppelingsas 
1 /loge/lager 
2 borgring 
3 koppelingsas 

, / 

\.(// 
., / 

Afb. 19. Verwijderen van koppelingsas met kogellager 
1 koppelingsas 
2 koppelingshuis 

/ 

_i 

J 
,' 

MEM 
Afb. 21 . Verwijderen van achterste hoofdaslager 

DEEL 4 
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DEEL 4 VERSNELLINGSBAK 
METKRACHTAFNEMER 

TH9 -1348/2 
Blz. 15 

l 
: 

1 
/;, 

I '. 
,, ' ·-

Afb. 22. Verwijderen van synchronisator vierde- en vijfde ver
snelling 

, .,,/ 

2 3 -
Afb. 24. Verwijderen van tandwiel eerste- en achteruitversnelling 

1 synchron isator tweede- en derde versnelling 
2 hoofdas 
3 tandwie l eerste- en achteruitversnelling 

~ -'' 

-==-:::-, \l l ~=~ ,I~ --Afb. 23. Verwijderen van hoofdas uit versnellingsbak.huis 

Afb. 25. Verwijderen van borgring tandwiel vierde versnelling 
1 borgring 
2 hoofdas 
3 tandwiel vierde versnelling 
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Blz. 16 
VERSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 

DEEL 4 

.-· ·-
~ 

\ 

Afb. 26. Verwijderen van drukring en tandwiel vierde versnellinp 
1 tandwiel vierde versnelling 
2 drukring 
3 hoofdas 

Afb. 27. Verwijderen van tandwiel derde versnelling en lagerbus 
tandwiel vierde versnelling 
1 tandwiel derde versnelling 
2 lagerbus tandwiel vierde versnellinfJ Y-cie

.n
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DEEL 4 VtRSNELLINGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

--·------ - ---· -------·-------

\ 

-
Afb. 28. Verwijderen van borgring schakelmofdrager en tandwiel 

tweede versnelling 
1 tandwiel tweede versnelling 
2 schal!elmofdra!]er synchronisator tweede- en derde ver

snelling 
3 borgring schalielmofdrager 

TH9 · 1348/2 

Blz . 17 
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TH9 -1348/2 

Blz . 18 

2 3 

• 
V~RSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 

• 

Afb. 29. Verwijderen van /agerde/,.sel hu/pas 

1 achteruitas 
2 hu/pas 
3 lagerdeksel 
4 lip voor borging achteruitas 

1 

......__ 
() 

Afb. 30. Verwijderen van achteruitas met speciaal gereedschap 
1 trekller achteruitas {0231861) 
2 hu/pas 
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DEEL 4 

,_, 
( 

VERSNELLINGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

~~~,,~ 
~~~ \ ' 

1 

- 3 

Afb. 32. Verwijderen van achterste hulpaslmgellager 

t hulpaskogellager 
2 hu/pas 
3 versnellingsbakhuis 
4 borgring 

Afb. 31 . Verwijderen van achteruittandwielgroep 
1 rollagers 
2 achteruiltandwielgroep 
3 versnellingsbakhuis 

TH9 -1348/2 
Blz. 19 
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Tl:l9 • 1_348/2 

Blz. 20 
VERSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 

~ 

0 

lo 
Afb. 33. Verwijderen van hu/pas uit versnellingsbal<huis 

DEEL 4 
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Afb. 34. Verwijderen van voorste rollager hu/pas 

Y-cie
.n

l



DEEL 4 VERSNELLINGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

----------- . -·· -~--- · 

••• 
Afb. 35. Verwijderen van aandrijftandwiel hu/pas 

1 hu/pas 
2 borgring 
3 aandrij(landwiel hu/pas 
4 borgring hulpastandwie/ vierde versnelling 

_________ ,, ______ , ------- ----·------------

1 

Afb. 36. Verwijderen van hulpastandwielen 
1 borgring 
2 hu/pas 
3 hulpaslandwief vierde versnelling 
4 hulpastandwiel tweede versnelling 
5 afslandsbus 
6 hulpaslandwiel derde versnelling 

/ 
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TH9 ~ 1348/2 

Blz .. 22 
VERSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 
1---------------------------------------

e 

: 1 ! 1 1 1 i 
11 ~2 3 ~I ~~ 6! 7 81 ~ 1? 111 112 1~ 114 1:5 ,~ 17 t~. 1i9@?0 l21122 

Q . \: •• ,~.~l•D~ OJ}~i) 
0 

I rj)li~I~~~bt11 
35 36 35 .37 

~~· 1 
~·=:J • 

Afb. 37. Koppelingsas - hoofdas - hu/pas en achteruitas (met tandwielen en lagering) 
1 borgring 
2 kogellager ( met borgring) 
3 koppelingsas 
4 lagerrollen (14) 
5 synchronisalor vierde-en vijfde versnelling 
6 borgring . 
7 drukring 
·8 tandwiel vierde versnelling. 
9 lagerbus met borgpen 

10 tandwiel derde versnelling 
11 borgring 
12 synchronisator tweede- en derde versnel

ling 

13 schakelmofdrager 
14 tandwiel tweede versnelling 
15 hoofdäs 
16 tandwiel eerste- en achteruitversnelling 
17 achterste hoofdawager (met borgring) 
18 afstandsring 
19 slofring 
20 aandrijfflens 
21 kroonmoer 
22 splitpennen 
23 hu/pasrollager 
24 borgring 
25 aandrijftandwiel hu/pas 

26 borgring 
27 hulpastandwiel vierde versnelling 
28 hulpastandwiel derde versnelling 
29 afstandsbus 
30 hulpastandwiel tweede versnelling 
31 hu/pas 
32 halve maan spie 
33 hulpaskogellager (met borgring) 
34 kroonmoer 
35 rollagers 
36 achteruittandwielgroep 
37 achteruitas 

------- -
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DEEL 4 VERSNELLINGSBAK 
METKRACHTAFNEMER 

,,/1 
~ -'/ ~~~-/ ·v ··· Wl.~ ,, 

-

Afb. 38. Plaatsen van laatste rol in k.oppelingsas 

Afb. 39. Aanbrengen van aandrijff/ens op hoofdas met speciaal 
gereedschap (7950147) 

TH9 -1348/2 

Blz. 23 
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H9 - 1348/2 

Blz. 24 

,=. .i:::::=3 

1 
~I 

2 

7 

I, 5 

Afb. 4(). Krachtafnemer met afgenomen deksel 
1 schakelas 
2 schakelvork 
3 borgbout schakelvork 
4 veerhouder 
5 krachtafnemerhuis 
6 uitgaande as 
T lagerdeksel 

VERSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 

DEEL 4 

------- ----· -----1 

H N L N A 

' 
Mtiiti 

Afb. 41 . Schakeloverzicht 

~ 
~<~~q; ;·- \ \ 

I l 

MiFIS 

Afb. 42. Verw,jdercn van de veerhouder 

'-----------------------------------------·-------- ------·- --------·------ --------- ---------· -------
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DEEL 4 
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), : .._::! 
. 1/' 

VERSNELLINGSBAK 
MET KRACHTAFNEMER 

1111 
Afb. 43. Uitdrijyen van het voorste kogellager 

Afb. 45. Verwijderen van de borgring uitgaande as 

Afb. 44. Verwijderen van het voorste kogellager 

IQ 

0 

Afb . 46. Verwij deren van de hulptandwielas 
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TH9 - 1348/2 

Blz . 26 
VERSNELLINGSBAK 

MET KRACHTAFNEMER 

111 1 IÎ ! l2 

@6 ~ 6J)j))) @) @})c·'~~-13 r-:J 

ui~~0 · 

2 3 4 14 ~11 

15 19 

~ 
~20 21 · Q 

9 7 6 5 8 

23 24 25 26 24 28 23 

[)~ 
30 31 

J. 

® 
~

27 
31 30 

~ . 

1 
29 

®m • ® 
34 

eI:t. 
!-33 

4 3 

DEEL 4 

Afb. 47. Krachtafnemer ( uiteen-
genomen) 

1 oogboul 
2 moer 
3 sluitringen 
4 stofhoezen 
5 slofhoesMemmen 
6 oliekeerringen 
7 borgbout 
8 sluitring • 
9 schakelvork 

10 tapbout 
11 veerhouder 
12 vergrendelingskogelveer 
13 vergrendelingskogel 
14 schakelas 
15 kogellagers 
16 borgriog 
17 drukring 
18 tandwiel '!hoge" overbrenging 
19 uitgaande as 
20 halve maan spie 
21 halve maan spie 
22 schuiftandwiel 
23 naaldlagers 
24 drukringen 
~5 splitpen 
26 hulptandwielgroep 
27 kop-pen 
28 hulptandwielas 
29 halve maan spie 
30 drukringen 
31 rollagers 
32 aandrijftandwielgroep 
33 splitpen 
34 aandrijftandwielas 

\. 
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DEEL 5 REDUCTIEBAK 

D 

· Afb. 48. Reduciiebak. met ophangsteun 

L N H 

Afb. 49. Schak.eloverzicht reduciiebak. 

A hoofdas 
8 hu/pas 
C aangedreven as 
D Jroppe/as 

B 

TH9 -1348/2 

Blz. 27 
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TH9 -1348/2 

Blz. 28 

":~ -
Afb. 50. Verwijderen van het schal<.eldel<.sel 

1 reductieball 
2 schakelas 
3 vergrendelingsllogel 
4 stift 
5 veer 
6 schakelvorll 

MM 

Afb. 52. Verwijderen van de schal<.elas 

1 sr-hallelvorll 
2 schalie/as 

REDUCTIEBAK 

t. Mi•iiil 

Afb. 51. Losnemen van de scha/t.elvorl<. 

1 schake/vork 
2 klembout 
3 schakelas 
4 reductiebak 

MM·ii•M 

Afb. 53. Scha/t.elas met vor/t. en vergrendeling 

1 o/iekeerring 
2 schakelas 
3 veer 
4 stift 
5 vergrendelingskogel 
6 borgbout 
7 schakelvork 
8 kroonmoer 

DEEL 5 

Y-cie
.n

l



- 1 

DEEL 5 REDUCTIEBAK 
Blz. 29 

1-------·- · - ----- - - ··•-· 1 

5 
~ -; 

2 3 

Mi•SIM 
1 

Afb. 54. Verwijderen lagerdel<:sel met li.oppelas uit scha/t.elhuis 
voorwielaandrijving 
1 schakelhuis 
2 schakelhefboom 
3 koppelas 
4 lagerdeksel 
5 tapeinden 

4 

Mi•IIPJI 
Afb. 56. Verwijderen vergrendeling schakelhuis 

1 schakelhuis 
2 vergrendelingskogel 
3 veer 
4 bout met veerring 
5 schakels-lar.,g 

lî~}~,f.01~11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --

Afb. 55. Koppelas (uiteengenomen) 
1 splitpen 
2 kroonmoer 
3 aandrij(flens met stofring 
4 oliekeerring 
5 buiten/oopring 
6 binnenloopring 

3 

7 afstandsring 
8 binnenloopring 
9 bultenloopring 

10 koppelas 
11 schakelmof 

2 

•·•• 
Afb. 57. Uitdraaien van de borgbout uil de schakelvork voorwiel

aandrijving 
1 schakelvork 
2 borgbout 
3 schakelhuis 
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Afb. 58. Schal<elas met 11orl<, hefboom en vergrendeling 

1 tapbout 
2 schakelhefboom 
3 oliek.eerring 
4 gaffe/pen 
5 tapbout 
6 'lfeerring 
7 veer 
8 vergrendelingskogel 
9 schake/as 

10 borgbout 
11 schakel11ork 

REDUCTIEBAK DEEL:" 5 

Afb. 59. Voorzijde reductiebal<. met afgenomen lagerdel<.sels en 
schal<.elhuis 

MWilii 

Afb. 60. Achterzijde reductieba/<. met afgenomen /agerdel<.sels 
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Afb. 61. Verwijderen van paspennen uit de reductieba/,. 
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1 \J 
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Afb. 63. Reductiebal< met afgenomen achterdel<sel 
1 aangedreven as 
~ /Ju/pas 
3 hoofdas 

REDUCTIEBAK 
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Afb. 62. Verwijderen van het achterdel<sel 

/4N\ ll. /Nl'A"-':J.~\\\îh. 1 ~ 

MM•IIPII 

Afb. 64. Verwijderen van de hoofda s 
1 aangedreven as 
2 hu/pas 
3 hoofdas 
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Afb. 65. Hoofdas ( uiteengenomen J 
1 splitpen 
2 kroonmoer 
3 aandrij{f1ens met stofring 
4 oliekeerring 
5 buitenloopring 
6 binnenloopring 
7 hoofdas 
8 schui{tandwie/ 
9 aandrijftandwiel 

10 kogellager 
11 afstandsring 
12 kogellager 
13 afstandsring 
14 binnenloopring 

· 15 buitenloopring 

F·Efii 

--

2 

• iiiU• 
Afb. 66. Verwijderen van aangedreven- en hu/pas 

1 aangedreven as 
2 hu/pas 

------

DEEL 5 
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2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Afb. 67. Hu/pas (uiteengenomen) 
1 tapbout 
2 borgplaat 
3 halve maan spie 
4 schroefwiel 
5 afstandsring 
6 kogellager 
7 afstandsring 
8 tandwiel " lage" overbrenging 
9 hu/pas 

10 afstandsbus 
11 gedreven tandwiel 
12 afstandsring 
13 kogellager 
14 borgplaal 
15 tapbout 

REDUCTIEBAK 

~ 

12 13 14 15 

W!MIM• 
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Afb. 68. Aangedreven as (uiteengenomen) 

1 klauwkoppeling 
2 borgbout 
3 builenloopring 
4 binnenloopring 
5 lager (brons) 
6 aangedreven as 
7 gedreven tandwiel 
8 binnenloopring 
9 bu itenloopring 

10 oliekeerring 
11 stofring 
12 aandrijff]ens 
13 kroonmoer 
14 splitpen 

Miiil#i 
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Afb. 69. Bedieningsmechanisme voorwielaandrijving ( uiteen-
genomen) 

1 schakelhefboom 
2 schakelhefboomknop 
3 lagerbus (nylon) 
4 sluilring 
5 borgring 
6 lager busje (nylon) 
7 gaffel 
8 borgmoer 
9 gaffe/pen 

10 sluitring 
11 splitpen 
12 verbindingsstang 
13 hefboom 
14 as 
15 lagerbus (nylon) 
16 gebogen hefboom 
17 verbindingsstang 
18 as 
19 hefboom mei sleuf 
20 lagerstoel 
21 zeskant met draadeinden 
22 veerring 
23 moer 

DEEL 5 
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Afb. 70. 

REDUCTIEBAK 
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Bedieningsmechanisme hoog - laag (uiteengenomen) 
1 schakelhefboom (hoog-Jaag) 
2 lagerbus (nylon) 
3 lagerbussen (nylon) 
4 é•ukring 
5 bo,gring 
6 schakelasstoel 
7 schake/as 
8 borgpen 
9 gaffels 

10 borgmoeren 
11 bp-pennen 
12 s/ui/ringen 
13 splitpennen 
14 verbindingsstang 
15 assteun 
16 as 
17 borgpen 
18 dubbele hefboom 
19 afsiandsbus 
20 lagerbussen (nylon) 
21 slui/ring 
22 borgring 
23 verbindingsstang 
24 hefboom 
25 lagerhouder 
26 as 
27 lagers/oei 
28 hefboom met sleuf 
29 borstbout 
30 veerring 

28-
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30 - -<> 
29~ ~27 ' 
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TUSSEN ASSEN -
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Afb; 71 . Tussenas (uiteengenomen) 
1 bout 
2 aandrijff/enzen 
3 veerringen 
4 moeren 
5 kruisstukken 
6 sluilstoppen 
7 aslichaam mei gaffel 
8 schroefdop 
9 s/uitring(en) 

10 pakkingring 
11 schuifsluk (!lel gaffel 
12 bout 
13 kurkpakkinghouder 
14 kurkpakking 
15 naaldlager 
16 deksel 
17 borgplaalje 
18 bout 
19 smeernippels 

TH9-1348/2 
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Afb. -72. Doorsnede kruiskoppeling 

1 schroefdop 
2 aslichaam met gaffel 
3 schuifstuk met gaffel 
4 doorboord kruisstuk 
5 gaffel van aandrijff/ens 
6 tap/Jout 
7 borgplaal 
8 deksel 
9 naaldlager 

10 merktekens 

,9 

8 

7 

• 

TUSSEN ASSEN 

~11 

Afb. 73. Kruiskoppeling van lieraandrijfas 
1 borgveer 
2 lagerbus (staal) 
3 kurkpakking 
4 kurkpakkinghouder 
5 kruissluk 
6 smeernippel 
7 smeernippel 
8 schuifslu~ mei gaffel 
9 gaffels 

10 gaffel 
11 borgbouten 

DEEL 6 
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Afb. 74. Voorbrug (compleet) 

7 
@!' l 
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Afb. 75. Voorbrughuis (compleet) 

1 voorbrughuis 
2 paspennen 
3 pakking 
4 tapeind 
5 vu/stoppen 
6 vu/slop 
7 magnetische aftapstop 
8 fuséepennen 
9 fusécdragers 

VOORBRUG 

-
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Afb. 76. Aandrijfas met homol<. inetische " Bendix" l<.oppeling 
(uiteengenomen) 
1 steekas (kort) 
2 · steekas (lang) 
3 centrale kogel 
4 verbindingskogels 
5 centrale kogelpen 
6 blokkeerpen 

Y-cie
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Afb. 77. Fuséehuis epi. met aandrijfas en fuséearm (uiteen
genomen) 

tapbout 
2 veerring 
3 aandrijfflens 
4 flenspakking 
5 borgmoer 
6 borgring 
7 stelmoer 
8 binnenloopring 
9 buitenloopringen 

10 binnenloopring 
11 vetkeerring 
12 oliekeerplaat 

13 , fuséehuis 
14 tapeind van fuséelagerkap (boven) 
15 borgmoer 
16 aanslagbout 
17 fuséelagerkap (boven) 
18 afstandsplaat 
19 conische pasring., 
20 veerring 
21 moer 
22 smeernippels 
23 fuséearm 
24 kogelbout fuséearm 

25 kroonmoer 
26 splitpen 
27 lagerbus (brons) 
28 moer 
29 veerring 
30 asstomp 
31 lagerbus (brons) 
32 afstandsringen 
33 aandrijfas 
37 oliekeerring 
38 oliekeerringhouder 
39 tapeind 
40 fuséelagerkap (onder) 
41 dekplaat 
42 veerringen 
43 tapbout 
44 slofhoesbeschermer 
46 tapbout 
47 klembout 
48 moer 
49 klemring 
50 stofhoes 
51 stofhoeshouder 
52 tapbout 
53 paspen 

DEEL 7 
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Afb. 78. Spoorstang met uiteengenomen spoorstangeinde 
1 borgveer 
2 sluitplaat 
3 drukYeer 
4 veerschotel 
5 vilten pakkingring 
6 kogelboutlager 
7 kogelbout 
8 kogelbouthouder 
9 borgpen kogelbouthouder 

10_ sluitring 
11 pakkingring 
12 pakkingringhouder 
13 torenveer 
14 kroonmoer 
15 splitpen 
16 klemboulen 
17 spoorstang 
18 veerringen 
19 moeren 
20 smeernippel 
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Afb. 79. Verwijderen van de blol<.J<.eerpen 

VOORBRUG DEEL7 
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Afb. 80. Verwijderen cq aanbrengen van de centrale lwgel en de 
verbindingsl<.ogels 

1 steekas (kort) 
2 steekas (lang) 
3 centrale kogel 
4 verbindingskogels 
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Afb. 81 . Vervangen van de lagerbus van de asstomp 
1 verwijderen van de oude lagerbus 
? aanbrengen van de nieuwe lagerbus 
3 ruimen van de lagerbus 
4 polijsten van de lagerbus 

VOORBRUG 
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Afb. 82. Aanbrengen van de oliekeerring en de af standsring in de 
oliekeerringhouder 
1 pers 
2 hulpgereedschap 
3 afst.indsnng 
4 olickr,er1111ghoudcr 
5 olie/<.~"'" in9 
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Afb. 83. Verwijderen cq aanbrengen van de k.lemring van de 
stofhoes 
1 stofhoes 
2 klemring 
3 fuséedrager 
4 askoker 

! ,.. 
,.t.... / 
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Afb. 84. Plaatsen van de aandrijfas met homok.inetisèhe " Bendix" 
k.oppeling Y-cie

.n
l
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Afb. 85. Plaatsen cq verwijderen van de remanxerplaat , asstomp 

en o/ie/,.eerplaat 

1 remanilerplaal 
2 asslomp 
3 oliel<eerplaat 
4 l<ogelboul van spoorslangeinde 

G) 

~ BA 

Q) 

TH9 -1348/2 

Blz. 45 

B MINUS A = CAMBER 
(Wielvlucht) 

D MINUS C = CAST ER At~GLE 
(Voorspoor) 

E MINUS F : TOE - IN 
(Toespoor) 

A(b. 86. Voorwieluitlijning 

1 wie lvlucht (camber ) 
2 voorspoor (cas/er ) 
3 toespoor ( toe-in ) 
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• 
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Afb. 87. Tandemstel (compleet) 

1 remleiding 

Afb. 88. 

2 tandemsteldrager 
3 ophangbout 
4 schommelassteun 
5 reactiestang 
6 achterste tussenas 
7 veergeleidehuis 
8 schommelende veerzitting 
9 achterveer 

10 veerpakketklem 
11 remtrommel 
12 steekas 
13 wielnaaf 
14 voorste achlerbrug 
15 achterste achterbrug 

Verwijderen cq aanbrengen van de steekas 
1 wielnaaf 
2 sleekas mei {lens 
3 {lenspakking 

TH9 -1348/2 
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ACHTERBRUGGEN 
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Afb. 89. Achterbrughuis met steek.as en wie/lagers (uiteengenomen) 
1 tapbout 
2 11eerring 
3 steekas 
4 (lenspakking 
5 borgmoer 
6 borgring 
7 stelmoer 
8 oliekeerrlng 

··g binnenloopring 
10 buitenloopring 
11 binnenloopring 
12 ol,._eerring • 
13 loopring 
14 paspennen 
15 pakt/ng 
16 vu/stop 

17 pakkingring 
18 tapeind 
19 aftapstop (magnetisch) 
20 achterbrughuis 
21 remankerplaat 
22 naaf 
23 11/inknagels 
24 ontluchter 

DEEL 8 
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Afb. 90. Naaf met steel<.as en wie/lagers voor enl<.el-lucht (door-

snede) 

1 steekas 
2 borgmoer 
3 borgring 
4 stelmoer 
5 olickeerring 
6 wie/bout 
7 buitenste wie/lager 
8 naaf 
9 remtrommel 

10 oliclwerring 
11 loopr ing ol,ekeemng 
12 binnenste wie/Jager 
13 wie/moer 

@_~~,:~-~,,~ ~ ·"-::::\ ~ -
- :..:•~~~~ --:.~'t!.~ 

~ 
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Afb. 90a. Naaf met steel<.as en wie/lagers voor dubbel-lucht 

(doorsnede) 

1 steekas 
2 borgmoer 
3 borgring 
4 stelmoer 
5 oliekeerring 
6 wie/bout 
7 buitenste wie/lager 
8 naaf 
9 remtrommel 

10 oliekeerring 
11 loop, ing oliekeerring 
12 binnenste wie/lager 

13 w;e/moe, •= ' ""'''' =ol,ge _J 
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ACHTERBRUGGEN 

eeew 
Afb. 91. Aanbrengen: van de merl<.tekens vóór het demonteren 

1 di(ferentieeldrager 
2 lagerkap 
3 stelmoer 
4 merktekens 
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Afb. ·92, Differentieel met differentieeldrager (doorsnede) 

1 afstandsring 
2 vu/ring( en) 
3 hypoida/e kroonwiel 
4 hypoidale pignonas 
5 aandrij{flens 
6 drukring 
7 differentieelh11is 
8 differentieeldrager 
9 hypoidale pignon 

10 vu/ringen 
11 lager houder _ 
12 vu/ringen 

13 helicoidale pignon 
14 steekas 
15 drukring 
16 helicoidale kroonwiel 
17 satelliet 
18 planeetwiel 
19 stelmoer 
20 lager zitting 
21 rollager 
22 ontl11chter 
23 merktekens op hypoidale kroonwiel 
24 satellielenhuis 

1 

________________ j 
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Afb. 93. Aanbrengen van mer/<.tel<.ens op het halve sate/lietenhuis 
en het helicoidale J<.roonwiel 

1 merktekens 
2 helicoida/e kroonwiel 
3 satellietenhuishelft 

I 

•198€3 

Afb. 94. Verwijderen van het halve sate/lietenhuis uil het helicoi
dale J<.roonwiel 

1 hulpgereedschap 
2 binnenloopringen 
3 half satel/ietenhuis 
4 helicoidale kroonwie/ 
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Afb. 95. Verwijderen van het satellietenlvuis met satellieten en 
de planeetwielen met drukringen uit het satellietenhuis 
1 satelliet 
2 drul<ring 
3 satel/ietenl<ruis 
4 half satel/ietenhuis 
5 binnenloopring 
6 . planeetwiel 
7 drul<ring 
8 binnenloopring 
9 he/icoidale l<roonwie/ 

.; 

Afb. 96. Verwijderen van de binnenloopringen van de conische 
rollagers _van het halve satellietenhu,is 
1 hulpgereedschap 
2 trellker 
3 11/em 
4 half satellietenhuis 
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Afb. 97. Verwijderen van :ie äch! laoü ~·ule.1 van /JJerhouder
del<sel mei lagerhouder 

Afb. 98. Verwijderen van de complete hypoidale pignonas met 
lagerhouder uit het hypoidale pignonhuis 
1 hypoidale pignonhuis 
2 lagerhouder 
3 hypoida/e pignonas 

1 tapboul 
2 la~f!rhouderdeks:>' 
3 hypoidale pignonhu is 

11111 
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ACHTERBRUGG EN. 

Afb. 99. · Terugtikken van de omgeslagen kant van de borgplaat 
van de lagerhouder 

1 lagerhouder 
2 borgring 
3 borgp/aat 
4 stelmoer 
5 borgmoer 
6 hypoidale pignonas 

Afb. 100. Losdraaien cq vastdraaien van de borg- en stelmoer van 
·de lagers van de hypoidale pignonas 
1 lagerhouder 

, •.. 
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Afb. 101 . Verwijderen van de lagerhouder met rollager van de 
hypoidale pignon 
1 buitenste rollager 
2 lagerhouder 
3 binnenste rollager 
4 pignonas 

·•., . 
............. 

,\ 
/ ...• 

Afb. 102. Verwijderen van de afstandsring van de hypoida!e pignon 

1 a{standsring 
2 hypoidale pignon 
3 hypoidale pignonas Y-cie

.n
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Afb. 103. Verwijderen van de binnenloopring van de hypoidale 
pignon 

1 hulpgereedschap 
2 hypoidale pignon 
3 guillotine trekker 
4 binnenloopring 

t 

C 25 
Afb. 104. Verwijderen van de pignonas uil de hypoidale pignon 

1 pignonas 
2 pi{lnon 
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Afb. 105. Verwijderen van de helicoida/e pignon met as uit het 

hypoidale J<.roonwiel 

1 pers 
2 drukstempel 
3 differentieeldrager 
4 hypoidale kroonwiel 
5 steunblokken 
6 merktekens 

.!ISY.Jl 1; ~ - 1~ -~ I .,. ~ 
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Afb. 106. Aanbrengen van de h;poidale pignonjls in de hypoidale 
pignon 

1 hypoidale pignonas 
2 hypoidale pignon 
3 zacht metalen blokken 
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Afb. 107. Aanbrengen van de binnenloopring op de hypoida/e 

pignon 

1 hulpgereedschap 
2 binnenloopring 
3 hypoidale pignon 
4 hypoida/e pignonas 

Afb. 108. Aanbrengen van de afstandsring op de hypoidale pignon 
merktekens en maatafwijking 

2 afstandsring 

\~;,;---

Afb. 109. Aanbrengen van de lagerhouder met binnenloopringèn 
op de hypoidale pignon 

1 hypoidale pig11onas 3 binnenloopring 
2 hypoidalc pignon 4 l,1ge, houder 

Y-cie
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Afb. 111 . Controleren en afstellen van de voorspanning van de 
lagers · hypoidale pignonas onder een pers 
1 hulpgereedschap 
2 unster met trekkoord 
3 zacht metalen blokken 
4 hypoidalè pignon 
5 lagerhouder 

Afb. 110. Controleren en afstellen va.n de voorspanning. '(an de 
lagers hypoidale pignonas 

lager houder 
2 hypoidale pignon 
3 hypoidale pignonas 
4 bankschroef 
5 unster 
6 trekkoord 

1 

@-_- , 

ES 55 
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3 11 13 15 17 18 20 22 24 8 

1 5 6 7 9 10 12 14 16 19 21 23 

Afb. 112. Hypoidale pignon met pignonas en bijbehorende delen (uiteengenomen) 

1 splitpennen 11 stelmoer 21 pignonas 
2 kroonmoeren 12 binnen loopring 22 rollager 
3 aandrijlf/ens 13 buiten loopring 23 vu/ring 
4 stofdekse/s 14 pakkingring 24 pakkingring 
5 tapbout 15 lager houder 25 /agerdekse/ 
6 veerring 16 afstandsring 26 veerring 
7 /agerhouderdeksel 17 vulring(en) 27 tapbout 
8 oliekeerringen 18 buiten loopring 28 aandr ij/flens 
9 borgmoer 19 binnen loopring 29 borgplaat 

10 borgring 20 pignon 

Y-cie
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Afb. 113. Aanbrengen van Je stelmoer en de borgring op de 
hypoidale pignonas 
1 borgring 
2 stelmoer 
3 lagerhouder 

Afb. 114. 'Stelmoer , borgring, borgplaat en borgmoer in volgorde 
aangebracht op de hypoidale pignonas 
1 borgmoer 
2 borgplaal 
3 borgring 
4 stelmoer 
5 lagerhouder 
6 hypoidale pignon 
7 hypoidale pignonas 

1 

DEEL 3 
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Afb. 115. Borgen van de borgmoer dmv de borgplaat 
1 lagerhouder 
2 borgplaat 
3 borgmoer 
4 stelmoer 

Afb. 116. Tijde/ijl< plaatsen van twee geleide tapeinden in het 
hypoidale pignonhuis en het plaat.sen van de vulri11g(en) 
1 geleide tapeinden 
2 vu/ring 

A4& 
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Afb. 117. Aanbrengen van de samengestelde hypoida/e pignon en 
/agerhouder in het hypoidale pignonhuis 
1 geleide lapeind 
2 /agerhouder 
3 vulring(en) 

1 

Afb. 118. Tijde/ijl<. bevestigen van de samengestelde hypoidale 
pignonas in het hypoidale pignonhuis 
1 hypoidale pignonhuis 
2 vu/ring( en) 
3 geleide tapeind 
4 Jagerhouder 
5 /apboul 

' -- ---

Y-cie
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FIG.Il FIG. I 

,-se+ 
Afb. 119. Controleren en op de juiste diepte afstellen van de 

hypoidale pignon in het hypoidale pignonhuis 
1 kaliberblo/c 9 hypoidale pignon 

2+3 meetlclo/c met mee//clo/c- 10 diffeientieeldrager 
houder 11 vu/ring( en) 

4 passchijf 12 bevestigings(lens var. de 
5 passchijf lagerhouder 
6 meelas 13 helicoidale pignonhuis 
I /as/stift van de mee/klo/c 14 hypoidale pignonas 
8 hypoidale pignonhuis 

Blz. 65 

Volgorde van meting: 

1. Plaats de schijven (4) en (5) en de meelas (6) in het helicoijale 
pignonhuis (13) (fig . /) . 

2. Bevestig meetklok (2) aan meetklokhouder (3). 
Plaats meetklok met houder op kaliberblok (1) en stel de meet
Alokwijzer in op nul (fig . Il). 

3. Plaats de meetklokhouder met de holle zijde over de hypoidale 
pignonas (14) en druk de ol1'lerzijde stevig tegen het meet
vlak van de hypoidale pignon (9) (fig. /). 

4. Draai de meetklok met meetklokhouder en de hypoidale pignon
as met pignon zodanig rond, dat de taststift (7) de oppervlakte 
van de meelas (6) kruist (fig. I) . 

5. Lees de hoogste aanwijzing af op de meetklokschaal. 
Is deze in overeenstemming met de op de hypoidale pignon 
ingebrande maat, dan is een juiste afstelling verkregen . 

6. Is er geen juiste afstelling verkregen , breng dan aan of ver
wijder vu/ringen (11) tot een juiste afstelling is verkregen. 
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Afb. 120. Differentieeldrager (uiteengenomen) 

1 lapboul 
2 veerring 

1a lapboul 
2a veerring 
3 inspec/ie :h ksel (rech/hoel<ig) 
4 dekselpai1.~in7 
5 bor'}schroef 
6 di{ferenliee/drager 
7 ontluchler 
8 lagerkappen 

10 inspectiedeksel (rond) 
11 oliel<eerplaa/ (tevens pal<l<ing .: 
12 lapeind 
13 moeren 
14 veerring 
16 borgring (uitwendig gelaN ' 
17 pasring (conisch) 
18 lagerl<apboulen 
19 borgbout 
20 borgplaat 
21 paspen 

DEEL 8 
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Afb. 121 . Aanbrengen van het rollager op de naaf van het hyp-cidale 
kroon wiel 
t hulpgereedschap 
2 rollager 
3 hypoidale kroonwiel 
4 zacht metalen blok 

' 

1 
liil 

1/ 
';;, 

Afb. 122. Aanbrengen van de helicoidale pignon in het hypoida/e 
kroonwie/ 
1 helicoida/e pignon 
2 hypoidale kroonwiel 
3 di{ferenlieeldrager 
4 metalen steunbus 

Y-cie
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.. 
Afb. 123. Aanbrengen van de binnen- en buitenloopringen van de 

he/icoidale pignonas in de /agerhouder 
1 persplunjer 
2 buitenloopring 
3 binnenloopring 
4 lagerhouder 
5 zacht metalen blokken 

1 .v® 

~n~ 
' 

,--

Afb. 124. Aanbrengen van de lagerhouder met rollagers in het 
helicoidale pignonhuis 
1 /agerhouder 
2 vulring(en) 
3 helicoidale pignonhuis 
4 hulpgereedschap Y-cie

.n
l
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Afb. 125. Aanbrengen van het /agerhouderdel<.sel van de helicoi
dale pignon 

1 helicoidale pignonhuis 
2 /agerhouder 
3 vu/ring( en) 
4 lagerhouderdekse/ 
5 veerring 
6 moer 
7 momentsleutel 
8 differentieeldrager 

0 

-
Afb. 126. Controleren van de voorspanning van de conische 

rollagers he/icoidale pignonas 
1 differentieeldrager 
2 he/icoidale pignon 
3 unster Y-cie

.n
l
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Afb. 127. Opmeten van de tandspeling tussen hypoidale pignon 
en hypoidale kroonwiel 

--•• 

1 differentiee/drager 
2 hypoidale pignonhuis 
3 hypoidale kroonwiel 
4 hypoidale pignonas 
5 hardhouten spie 
6 meetklok 
7 meetklokhouder 

Afb. 128. Instrijken van de hypoidale kroonwieltanden met lood
menie-lijnolie mengsel 

.. 

DEEL 8 
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Afb. 129. Hypcidale kroonwiel met helicoidale pignon ell bijbei; i rende aelen ( 11::ee, .:.;,·:: : men ) 

6 veerring 35a vulring(t!n) 
29 hypoidale kroonwiel 36 lager houder 
J(l lager zitting 37 bu1/enloopringen 
31 rollager 38 binnenloopringen 
32 _afstandsring 39 borgp/aat 
33 he/icoidale pignon 40 tapbout 
34 inlegspie 41 lagerhouderdeksel . 
35 vulri!1g(en) 42 moer 

TH9 -1348/2 
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TANDHOOGTE (D 

k TOP v/o TAND 

__.--FLANK V/D TAND 

VOET V/D TAND 

TE EN v/o TAND---::,,-, 
HIEL V/D TAND----,,,--

® -
Afb. 130. 1. Tandtop en tandvoet van een hypoidale kroonwie/tand 

2. Hiel en teen van een hypoidale kroonwieltand 

Afb. 131 . Schematische voorstelling van tandspeling 
1 landspeling 

DEEL 8 

Afb. 132. Draagbeeld van een juist tandcontact (onbelast) 

Afb. 133. Draagbeeld van een juist landcontact (belast) 

Y-cie
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Afb. 134. Draagbeeld en correctie van een smal topcontact 

~ 
~ 

Afb. 1 :35. Draagbeeld en correctie van een /<.o rt teencontact 

Afb. 136. Draagbeeld en correctie van een smal voetcontact 

Afb. 137. Draagbeeld en wr,ectie 1ar, een kort hil'lcon tact 

Y-cie
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Afb. 138. Aanbrengen van de oliekeerring in het lagerhouderdeksel 
1 hulpgereedschap 
2 lagerhouderdeksel 
3 steunblok 

G) 
Q) 

\~-'y 

• 
Afb. 139. Aanbrengen van een nieuwe pakkingring tussen de lager

houder en het lagerhouderdeksel van de hypoidale 
pignonas 
1 pakkingring 
2 hypoidale pignonhuis 
3 lagcrhoudc,· 

Y-cie
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Afb. 140. Aanbrengen van het lagerhouderdehsel tegen de lager

houder van de hypoidale pignonas 
1 hypoidale pignonhuis 
2 tapbouten 
3 veerring 
4 lagerhouderdellsel 
5 hypoidale pignonas 
6 momentsleutel 

' 

Afb. 141 . Aanbrengen van de binnenloopring op het 
halve satelfietenhuis 
1 hulpgereedschap . 
2 binnenloopring 
3 half satellietenhuis 
4 vla>< metalen blok 

1 

1 

_J 
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Afb. 142. Samenstellen van het differentieel 

1 half satellietenhuis 
2 planeetwiel 
3 drukring 
4 he/icoidale kroonwiel 
5 satellietenkruis 
6 drukring 
7 half satellietenhuls 
8 binnenloopring 
9 satelliet 

ACHTERBRUGGEN DE EL 8 

- - - -- (J'i 
--- _ --- --- -~·--:,;;:-..___ , 'f"1, ~LJ L 
···=·+:~'é1•:·--;, \ '-,.f~ . 
( ·<v__!' '.>1. . \\ ,,.c/1/i 

• . ...,,.,,,. .. _ .. _ ·, ·-êtj) -::, . i ,,.,... ~ r.VI 
_7 .,,,!..d,:,> ... .. •. 1 ~ 
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~ 
Afb. 143. Plaatsen van de pasbouten in de halve satellietenhuizen 

en het helicoidale kroonwiel 
1 merktekens 
2 helicoidale kroonwiel 
3 pasbout 
4 half satel/ietenhuis 

ifJ~l . ~ 
.y \ 
...... ~·:,:y ·--

\, 
11 

Afb. 144. Plaatsen en vastzetten van de kroonmoeren van de pas
bouten 

1 bankschroef 4 l!roonmoer 
2 helicoidale l!roonw ie l 5 momenlsleutc l 
3 pasbout 

Y-cie
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1 2 7 8 9 10 8 7 I. 3 2 1 

5 6 Mi-MM 
Afb. 145. Differentieel met helicoidale kroonwiel, lagers en stelmoeren (uiteengenomen) 

1 stelmoeren 8 planeetwielen 
2 buitenloopringen 9 helicoidale kroonwiel 
3 binnenloopringen 10 satellietenkruis 
4 halve satellielenhuizen 11 satelliet 
5 pasbout 12 lagerbus (brons) 
6 kroonmoer 13 drukring 
7 drult.ringen 

Y-cie
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Afb. 146. Controleren van de passing van de buitenloopring in 
differentieeldrager en lagerl<.ap 
1 merktekens 
2 builenloopring 
3 lagerkapboul 
4 lagerkap 

HEIM 

Afb. 147. Controleren van de axiale speling van de differentieel
lagers 
1 meetklok mei houder 
2 helicoidale kroonwiel 
3 wringslaven 
4 di{ferenlieeldrager 

'--------------------------------------------------------------------------
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Afb. 148. Complete schomme/as met bijbehorende delen (uiteengenomen) 

1 schommelas 12 reaclieslangs/eunen 24 smeernippel 
2 schommelassteun 13 splitpennen 25 binnen loopring 
3 bout 14 opslui/ring 26 stelmoer 
4 tandemsteldrager 15 slofkeerringen 27 borgring 
5 veerring 16 stofkeerringhouder 28 borgmoer 
6 moer 17 loopring 29 pakkingring 
7 moer 18 velkeerring met flens 30 stofdeksel 
la veerring 19 bi11nenloopring 31 veerring 
8 klembout 20 buile11/o0pri11gen 32 lapbout 
9 kroonmoeren 21 klembout 33 afdichlstop 

10 reactieslangen 22 veerring 
11 kogel/Jou/ 23 schommelende veer zil/i11g 

TH9 - 1348/2 
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Afb. 149. Afstellen en controleren van de voorspann ing van de 

schommelas/agers 
1 naaf 
2 stelmoer 
3 schommelende veerzitting 
4 borgring 
5 borgmoer 
6 unster 

DEEL 9 
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Afb. 150. Voorveer met bijbehorende 

delen (uiteengenomen) 

1 te hoofdveerblad 
2 2e hoofdveerblad 
3 3c veerblad 
4 4e veerblad 
5 5e veerblad 
6 6e veerblad 
7 7e veerblad 
8 Be veerblad 
9 9e veerblad 

10 10e veerblad 
11 11e veerblad 
12 12e veerblad 
13 13e veer blad 
14 te hulpveerblad 
15 2e hulpveerblad 
16 3e hulpveerb/ad 
17 4~ hulpveerblad 
18 pákketbeugels 
19 pakketbeugels 
20 bout 
21 · afstandsbus 
22 veerringen 
23 moeren 
23a torenboutmoer 
24 klinlmagels 
25 lager:.ussen (brons) 
26 torenbout 
27 begrenzingskabe/ 
28 kabe/pen 
29 klembout 
30 veerringen 
31 veerslropplaal 
32 sluilring 
33 veerstrop/t.lemplaat 
34 veerzilling 
35 veerslrop 
36 moeren 
37 veer.çchommel 
38 ,eerpennr:,. 
39 sme<:rnippels 
40 vu/ringen (trons 1 
41 ~lemboul 
42 bevesligingspen met {lens 
43 lapboul 
44 sluilring 
45 zelfborgende moe, 
46 aa11slag,ubb1:r 
4/ bout 
48 fl10('/ 

49 af~l,Jt1dsp/aa l 
~u ~c l:cmmclpen 
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Afb. 151. Achterveer met bijbehorende delen (uiteengenomen) 

1e hoofdveerblad 15 pakketbeugels 28 aanslagrubber 
2e hoofdveerblad 16 pakketbeugels 29 lapboulen 
3e veerblad 17 afstandsbus 30 veerringen 
4e veerblad 18 bout 31 moeren 
5e veerb/ad 19 veerring 32 afstandssluk 
6e veerblad 20 moeren 33 veerring 
7e veerblad 20a torenboutmoer 34 sluitring 
Be veerblad 21 11/inlmagels 35 splitpen 
9e veerblad 22 torenbout 

, 
36 veergeleidehuis 

10e veerblad 23 hijspen 37 glijplaat 
tte veerblad 24 veerstropplaat (links) 38 bout 
12e veerblad 25 veerstropplaat (r.echts) 39 veerring 
13e veerblad 26 veerstrop 40 moer 
14e veerblad 27 zelfborgende moe• - ;;,, .. .... 

;,t(!/ 
.,;:-_, 
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Afb. 153. Achterscho/<.breker mei bevestiging (uiteengenomen) 

bevestigingspennen 
:t oogrubbers 
3 schokbreker 
4 schokbrekersteun 
5 bevestigingsbout 
6 veerringen 
7 moeren 
8 klembouten 
9 veerstropplaat 

Afb. 152. Voorschokbreker met bevestiging (uiteengenomen) 

1 moeren 
2 veerringen 
3 sluitplatén 
4 rubber ringen 
5 schokbrekersteun 
6 schokbreker 
7 bout 
8 veerring 
9 moer 

10 afstandsbus 
11 veerstropklemplaat 

8 6 
1 
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Afb. 154. Voorschol<.breker (doorsnede) 

1 bevestigingspen 
2 zuigerstang 
3 pakkingbus 
4 ge/eidemoer 
5 werkcylinder 
6 vu/stop 
7 stofkap 
8 reservoirbuis 
9 terugstroomklep 

10 zuiger 
11 by pass klep 
12 stelmoer 
13 bodemklephuis 
14 bodemklep 
15 borgboutje 

DEEL 9 
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BEWEGENDE KLEPPEN 

~ OLIE ONDER DRUK 

~ OLIE IN RUSTSTAND --

Afb. 155. Werk.ing van de voorschok.brek.er 

1 bevestigingspen 
2 zuigerstang 
3 pakkingbus 
4 geleidemoer 
5 werkcylinder 
6 vu/slop 
7 drukveer 
8 reservoirbuis 
9 terugstroomklep 

10 zuiger 
11 by-pass klep 
12 stelmoer 
13 bodemklephuis 
14 bodemklep 
15 borgboutje 

i } vloeistofkanalen 
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Afb. 156. Afstelklep van achlerschokbreker 

1 bevestigingsoog 
2 oogrubber 
3 bevesligingspen 
4 bevestigingsplaat voor stofkap 
5 bevestigingsschroef voor stofkap 
6 stofkap 
7 sluitmoer 
8 tapboutje 
9 afdichtring 

10 pakkingring 
11 stelschroef 
12 klepveer 
13 l<lep 
14 klepzitting 
15 reservoirbuis 
16 werkcylinder 
17 wigerslahg 
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rem- en koppelingsvloeistof
voorraadtank 

·2 hoofdremcylin:ier 
3 voetrempedaal 
4 rembekrachtiger 

a regelklephu is 
b luchtcylinder 
c hydraulische cylinder 

5 stoplampschakelaars 
6 voorwielremcylinders 
7 achterwielremcylinders 
8 luchttoevoer compressor 
9 compressor 

10 anti-vries inspuitpomp 
1-1- luchtketels 
12 overstroomventiel 
13 filter in luchtle iding 
14 automatische tweewegkleppen 
15 elccir ische aanhangerrem-

samenstelling (alleen op vracht
auto) 
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Afb. 157. leidingschema remsysteem YA-616, YK-616 en YT-616 

16 luchtkranen 
17 aansluitkoppeling commando

leiding (geel) 
18 aan.sluitlmppeling drukleiding 

(rood) 
19 luchtkranen (alleen trekker voor 

oplegger) 
20 aansluitkoppeling cr,mmando

leiding (geel) ( allee,; trelcker voor 
oplegger) 

21 aansluitlcoppeling drukleiding 
(rood) ( alleen trekker l'OOr op
legger) 

22 terugslagklep 
23 luchtkraan 
24 aansluitlcoppeling voor druk

leiding trekkend voertuig (rood) 
25 aansluitlmppeling voor comman

doleiding trekl<end -.,oertuig (geel) 
26 on/luchter 
27 luchthoorn 

28 · eleclrisch qediend ventiel voor 
luchthoorn 

29 luchtremkraan voor oplegger cq 
aanhangerremmen 

30 afsluitkraan met aansluiting voor 
bandenslang 

31 naar ruitenwisserk raan 
32 luchtdrukmeter 
33 luchtdrukregelaar 
34 Juchtkraan voor bediening blok-

l<eerrem 
35 automatische tweewe'gklep 
36 luchtcylinder blokl<eerrem 
37 hydraulische cylinder bedien ing 

motorl<oppeling 
38 koppelingspedaal 
39 zelfsluitende leidingkoppeling ( is 

bij de latere types vervallen) 
40 telescoopcylinder voor bedien ing 

motorkoppeling 

7 
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41 luchtkraan voor bedien ing molor
l<oppeling t ijdens lieren (alleen op 
vrachtauto ) 

42 luchtcylinder voor bediening 
motorkopp: l ing tijdens lieren 
(a lleen op vrac/Jlauta ) 

Code leidingschema: 

d luchll:idingen remsysteem 
e hydraulisch leidingsysteem 
f hydraulische leidingen koppe

lingsbedien ing 

Y-cie
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1 rem- en koppellngsvloeistofvoorraadtank 
2 hoofdremcylinder 
3 voetrempedaal 

l a regelklephuis 
4 rembekrachtiger f b luchtcylinder 

c hydraulische cylinder 
5 stoplampschakelaars 
6 voorwielremcylinders 
7 achterwielremcylinders 
8 luchttoevoer compressor 
9 compressor 

10 anti-vries inspuitpomp 
11 luchtketels 
12 overstroomventiel 
13 filter in luchtleiding 
14 automatische tweewegkleppen 
15 electrische aanhangerrem-samenste//ing 
16 luchtkranen 
17 aansluitlloppeling commandoleiding 

(geel) 

t 

- • 
Afb. 158. Leidingschema remsysteem YB-616 

18 aansluitkoppeling drukleiding (rood) 
19 luchtllraan voor bediening motorkoppe-

ling tijdens lieren · 
20 luchtcylinder voor bediening motor

koppeling tijdens lieren 
21 telescoopcylinder voor bediening motor-

koppeling 
22 terugslagklep 
23 luchtllraan 
24 aansluitkoppeling voor drukleiding trek

kend voertuig (rood) 
25 ontluchter 
26 aansluitlloppeling voor commandoleiding 

trekkend voertuig (geel) 
27 luchthoorn 
28 electrisch bediend ventiel voor luc.hthoorn 
29 luchtremkraan voor oplegger cq aan-

hangerremmen 
30 afsluitkraan met aansluiting voor banden

slang 

31 naar ruitenwisserkraan 
32 luchtdrukmeter 
33 luchtdrukregelaar 
34 luchtkraan voor bediening blokkeerrem 
35 automatische tweewegklep 
36 luchtcylinder blokkeerrem 
37 hydraulische cylinder bediening motor

koppeling 
38 koppelingspedaal 
39 zelfsluitende leidingkoppeling (is bij de 

latere types vervallen) 
40 beluchtingsklep kabelspanner 
41 luchtcylinder kabelspanner 

Code leidingschema : 

d luchtleidingen remsysteem 
e hydraulisch leidingsysteem 
f hydraulische leidingen koppelingsbe

diening 

16 
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Afb. 159. Lucht inlaten (inlaatslag) 

J naar luchtketels 
2 inlaa/1'.lep 
3 ontlastplunjer 
4 naar drukregelaar 
5 slag 
6 zuiger 
7 uitlaatklep 

REMSYSTEEM 
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5 

2 
3 

Afb . 160. Lucht pompen ( uitlaatslag) 
1 naar luchtketels 
2 inlaatklep 
3 ontlastplunjer 
4 naar drukregelaar 
5 slag 
6 zuiger 
7 uitlaatklep 

6 

TH9 -13481" 
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Afb. 161. Ontlast (loos) pompen 
1 naar luchtketels 
2 inlaatklep 
3 ontlastplunjer 
4 • naar drukregelaar 
5 slag 
6 zuiger 
7 uitlaatk lep 
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Afb. 162. Compressor, kruk.kast, krukas en riemschijf (gedemonteerd) 

pakking 17 krukas 
2 montages/oei 18 kroonmoer voor 17 
3 lapeind 19 splitpen voor 18 
4 '<'eerring voor 5 20 schijfspie voor 17 
5 moer 21 krukaskogellagers 
6 slop in smeernippel 22 krukkastdeksel 
7 · riemschijfhelfl 23 oliekeerring 
8 riemschijfhelft 24 krukkastdekse/ 
9 klembout buitenste schijfhelft (2x) 25 metalen oliekeerring 

10 '<'eerring voor 9 (2x) 26 afdichtslop 
11 tapeind 27 afdichtstop 
12 moer voor 11 28 pakking voor 22 
13 veerring voor 11 28a pakking voor 24 
14 pakking 29 lapbout 
15 pakking 30 veerring 
16 krukkast 31 rubber ring van smeeroliekanaal 

D EEL- 10 
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Afb. 163. Compressor, cy/inderblo/<. en cylinder/<.op (gedemonteerd) 

1 cylinderkop 12 inlaatlllepzitting 22 dru/r.zuiger ontlastmechanisme 32 zuigerpen 
2 uil/aatlllepzilting 13 cylinderblolr. 23 afdichlring voor 22 33 zuiger 
3 uitlaatklep 14 inlaatklepgeleider 24 tapbout voor 13 34 borgpen voor 32 
4 uitlaatklep veer 15 inlaatklep 25 veerr ing voor 24 35 zu igerveren 
5 klepyeerhouder-schroefdop 16 inlaatlr.lepveer 26 drijfstang 36 afdichtstop 
6 koppakking 17 nolr.je vc•or 18 27 drijfstanglagerbus 37 afdichtstop 
7 cylinderlr.opbout 18 veer vvar ontlastplunjers 28 drijfstangbout 38 luchtinlaat 
8 luchluitlaat 19 klem voor 20 (teYens veerzadel) 29 splitpen 39 pakl<ing voor 38 
9 pakking voor 8 20 ontlast(Jlunjer 30 kroonmoer 40 tapbout voor 38 

10 bout voor 8 21 houder yoor 20 31 lager schalen 41 veerring voor 40 
11 veerring voor 10 

Y-cie
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Afb. 164. Zuigerpen, drijfstanglagerbus en borgpen 

1 drijfstar,glagerbus 
2 zuiqerpen 
3 zuiger 
4 drijfstang 
5 borgpen 

.0015" 
0030" 

9~: 
• 

Afb. 165. Speling zuigerveren in de groef en slotopening 

REMSYSTEEM 
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Afb. 166. Opstelling voor het testen van compressoren 

1 afsluitkraan 
2 afsluitkraan voor. gecalibreerde opening 
3 regelkraan voor luchttoevoer onl/astmecha.nisme 
4 afsluitkraa" 
5 luchtdrukmeter 
6 veiligheidsventiel 
7 afiapkraari voor 8 
8 olie-afscheider 
9 persleiding naar luchlkètel 

10 o/iedrukmeter 
11 olietoevoer (drukleicling ) 
12 olie-afvoerleiding 
13 compressor 
·14 water uitlaat 
15 water inla,11 
16 koppeling 
17 gecalibreerde opening .0635 " (1 .613 mm) 
18 electromotor voor aandrijving compressor 
19 aftapkraan voor 20 
20 luchtketel 

D EEL 10 
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REMSYSTEEM 

Afb. 167. Anti-vriespomp 

1 11/oeistoftank 
2 deksel met drukstang (compleet) 
3 pakkingring 
4 drukstang 
5 drukknop 
6 sluitringen 
7· zuigerstang 
8 11eerschotel 
9 borgveer 

10 veer 
11 zuigermanche{ 
12 pompcylinder 
13 zeef 
14 bodemring 
·15 ventielhuis 
16 pakkingring 
17 terugslagklep (rubber) 
18 veerschotel 
19 veer 
20 stop 
21 pakkingring 
22 stop 
23 pakkingring 
A bovenste toevoeropening 
8 compensatie-opening 

07 
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1 slop 
2 inlaatklepveer 
3 druk.veer voor inlaatklepzi/ling 
4 in- en ui//aa/Jlleppèn-comtinalie 
5 afdichlring 
6 commandostift (levens uitlaatklepzilting) 
7 veer voor 6 
8 luchtuitlaaloperiing 
9 boutgaten voor monteren 

10 {iltere lement 

• Afb. 168. Doorsnede drul<.regelaar 
11 viltring 
12 afdichtring 
13 stop 
14 stop 
15 kroonmoer 
16 afdichtring 
17 splitpen 
18 huis 
19 veerschotel 
20 drukrege/veer 

2 

I. 
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21 membraanas 
22 afdichtring 
23 membraanplaat (onder) 
24 m~rnbraan 
25 membraanplaat (boven) 
26 splitpen 
27 kroonmoer 
'28 bovendeksel 
29 vu/ringen 
30 klepgeleider 
31 afdich/ring voor 32 
32 in laatklepzitting 
33 afdichtring 

1 
membraan met 
membraanas l ;,=n,te//;ng 
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Afb. 169. Compressor in bedrijf 

1 inlaatzijde van kleppen-combinatie (gesloten) 
2 uitlaatzijde van kleppen-combinatie (open) 
3 holle commandostift (tevens uitlaalklepzitting) 
4 conische veer vo:,r 3 
5 membraan 
6 membraanas 
7 aansluiting voor luchtleiding naar compressor 
8 aansluiting voor luchtleiding naar luchli<elels 
9 luchtuitlaatopening 

10 inlaatl<lepzitting 
11 drukveer voor kleppen-combinatie 

s-
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Afb. 170. Compressor niet in bedrijf 

1 inlaa/zijde van kleppen-combinatie (open) 
2 uillaatz,jde van l<leppen-combinalie (gesloten) 
3 holle commandostifl (tevens uitlaa/1<1:pzilling) 
4 conische veer voor 3 
5 membraan 
6 m1,mbraanas 
7 aan ;luit,ng voor luchtleiding naar compressor 
8 aai: slu ilmg voor luchtleiding naar /uch/llelels 
9 lucr. tu ,tlaatopening 

10 inlaall< lepzilling 
11 drukve~, voor kleppen-combinatie Y-cie

.n
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Afb. 171 . 
1 huis 
2 druk.regelveer 
3 ireerschotel 
4 kroonm~r 
5 splitpen 
5a splitpen 
6 a(dichtring (2x) 
7 stop (2x) 
8 stop met centreerslift (2x) 
9 a(dichtring (2x) 

10 rubber ring (2x) 
11 filterelement (2x) 
12 a(dichtring 
13 klepgeleider 
14 irulringen voor 16 
15 a(dichtring voor 16 

REMSYSTEEM 
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Drul<.iegelaar (gedemonteerd) 
16 inlaatklepzitting 
17 in- en uitlaatkleppen-combinatie 
18 dru/t.veer voor 17 
19 drukveer voor 16 
20 ontluchtnippe/ 
21 bovendek.se/ 
22 bout 
23 drukveer voor 24 
24 commandoslift ( levens uillaalklcpzitling) 
25 membraanas 
26 kroonmoer 
27 membraanplaat 
27a membraanpla.1I 
28 membraan 
29 afdichlring 
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Afb. 172. Opmeten van de lichthoagte uitlaatJ,.lepzitting of lichthoogte van de inlaatklep 

TH9. 1348/2 

Blz. 97 

Y-cie
.n

l



TH9 - 1348/2 

Blz. 98 

0~ 

siJ 

REMSYSTEEM 

00-3 ~: 
n+--2 

1
~ ~ 1 

~ :§Il 9 10 15 
n-~ 

4
---g I.= d,ci I J---12 

2~:_;~ t!o ~6 :a§ 16 

~

-.;>12 ~21 

zsPt1: 
~~:===1~~1 f-S ~ 

J;..;t1s 6__.; 17i'a • 2f 7-- 30 IJ.--19 

:29 
26 

-~2 l-1216 . 

~~~~,~-= .. 1i 
,~ 

31 a. 

- __.., 14 J :;-,3 3f4 
,-- 18 \ 14 RSi@W 

Afb. 173. Rempedaal met ophanging en 
bedieningsmechanisme 
1 begrenzer rempedaal 
2 rempedaal 
3 rubber blok voor 2 
4 lagerbus voor 2 (nylon) 
5 as voor ophanging rempedaal 
5a as voor hefboom luchtcylinder 
6 veerring (2x) 
7 moer voor 5, 5a , 20 
8 smeernippel (2x) 
9 verbindingsstang 

10 rubber plaat 
12 gaffe/pen (5x) 
13 s/uitring (5x) 
14 splitpen (5x) 
15 borgmoer (5x) 
16 gaffel (3x) 
17 scharnierend hefboomstelsel 
18 busje voor draaipunt (5x) (nylon) 
19 lagerbus (kort) (nylon) 
20 scharnieras voor 17 
21 smeernippel 
22 trekveer rempedaal 
23 gaffel 
24 borgmoer voor 23 

DEEL 10 

25 montagesteun voor hoofdremcylinder 
26 bevestigingsstrippen vóór 
27 lagerbus voor 17 (nylon) 
28 verbindingsstang lussen 17 en 32 
29 kogelboul 
30 veerr ing voor 29 
31 moer voor 29 
31a borgmoer 
32 hefboom voor luchlcylinder 
33 lagerbus voor 32 (nylon) 
34 verbindingsstuk voor luchlcylinder Y-cie

.n
l
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1 aansluiting persleiding 
2 ontluchtnippel 
3 ontlastopening 

REMSYSTEEM 

9 

Afb: 174. Doorsnede hoofdremcylinder 
5 compensatiekanaal 
6 bevesligings{lens 
7 drukstang 

) 

Niiii•tW 

10 cylindrische drukveer 
11 conische drukveer 

TH9 - 1348/2 
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4 aansluitingremvloeistofvoorraad- 8 metalen zuiger 
9 zuigerventiel 

~~} dmv stoppen afgesloten openingen 

tankje 

1 on//uchlnippel 
2 huis 
3 drukstang 
4 stalen klemband 
5 rubber stofhoes 

19 18 17 

6 
7 
8 
9 

10 
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Afb. 175. Hoofdremcylinder (uiteengenomen) 

stalen klemband 11 mei canvas versterkte rubber cup 16 geperforeerd plaatje 
borgveer 12 drukring 17 borgveer 
aanslagring 13 rubber afdichlring 18 beschermplaat voor 20 
rubber cup 14 ventielklep 19 druk veer 
zuiger 15 conische drukveer voo, 14 20 conische drukveer 

',, 
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Afb. 176. Rembel<.rachtiger op het voertuig gemonteerd 

1 hydraulische aansluiting naar de wielremcylinders 
2 luchtdruk aansluiting vanaf de luchtketels 
3 luchtdruk aansluiting naar ck drukleiding (rode kraan) 
4 luchtdruk aansluiting naar de remklep en comm,mdoleiding 

(gele kraan) 

DEEL 10 
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Afb. 177. Doorsnede rembel<.rachtiger (ruststand) 

omloopleiding 
2 gecalibrecrde remvloeisto(doorlaat-

opening 
3 luchtkanaal 
4 regelzuiger 
5 doorboorde membraana s 
6 atmosferische druHame, helft 
ï afblaaspi1P 
8 regelmembraan 

9 lw gedruk kamerhelft 
10 .~ ;embràanveer 
11 ,1tmos;erische druH/ep 
1;,, hogedruk klep 
13 . luchtleiding vanaf luchtketels 
14 ruimte achter de zuiger 15 
15 luchtzuige, 
16 drukstang 
17 conische drukveer voor 15. 

~----~-------------------------------------------------

---, 
13 

! 

/ 
24 26 

1 

_J 

! -1 : 1-{, . 

18 ruimte vóór de zuiqf: r 15 
19 ruimte primaire rem vloe,stofd, uk 
20 zuige1juk 
21 remleiding vanaf hoofdremcy lmdf1t 
22 zuiger 111 hydra11ilsche cylinder 
21 veerbelaste J,.ogelklf:p 
24 ru imte van hydraulische c1ilnder 
25 overdrul<klep (bodemkl, ' i 
26 rem vloeistof leiding naa, -, : !,,,mc1f1n ders 

---------·-- ··-·•--J 
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14 15 16 

1 omloopleiding 
2 gecalibreerde remvloeistof doorlaat-

opening 
3 luchtkanaal 
4 regelzuiger 
5 doorboorde membraanas 
6 atmosferische drukkamerhelft 
7 afblaaspijp 
8 regelmembraan 

.. 

17 

REMSYSTEEM 

18 18 20 21 Z2 23 

Afb. 178. Doorsnede rembel<rachtiger (in werl<ing) 

9 hogedruk kamerhelft 
10 membraanveer 
11 atmosferische drukklep 
12 hogedruk klep 
13 luchtleiding vanaf luchtketels 
14 ruimte achter de zuiger 15 
15 luchtzuiger 
16 drukstang 
17 conische drukveer voor 15 

13 

24 25 26 

14cU(,2 

18 ruimte vóór de zuiger 15 
19 ruimte primaire remvloeislofdruk 
20 zuigerjuk 
21 remleiding va11af hoofdremcylinder 
22 zuiger in hydraulische cyli11der 
23 veerbelaste koge/1</ep 
24 ruimte van hydraulische cylinder 
25 overdruk.hiep (bodcmMep) 
26 remvloeistofleiding naar wielrcmcylinders 

DEEL:l 
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Afb. 179. Hydraulische zuiger (ruststand) 

remvloeislofdoorlaal naar regelzuiger 
2 stootplaat voor hydraulische zuiger 
3 rembekrachligerdeksel 
4 zuigerjuk 
5 rubber cup 
6 kogelklep 
7 drukveer voor 6 
8 zuigerlichaam 
9 drukstang 

10 remvloeistofdoorlaa! vanaf hoofdremcylinder 
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1 luchtinlaat verloopnippel 
2 afdichtring 
3 klepveer 
4 bouten 
5 veerringen voor 4 
6 afdichtstop 
7 regell<lephuisdeksel 
8 membraanveer 

REMSYSTEEM 
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Afb. 180. Rembe/,.rachtiger (uiteengenomen) 
9 moer voor 13 17 rubber cup (vloeistofafdichting) 24 

10 sluilring 18 regelzuigercylindèr 
11 membraan 19 rubber afdichtring 25 
12 membraanplaat 20 moer voor 38 26 
13 membraanas 21 veerring voor 38 27 
14 borgveer 22 oliekeen ing voor 28 28 
15 rubber cup (luchtafdichting) 23 afdichtring 29 
16 regelzuige; 30 

~Q 
\ Il Il Il 

Il 

\ 
\ \ 

\ 61 

" 
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regelklephuis met lucht-
cylinderdeksel 
ontfuchtnippel (2x) 
rubber afdichting 
drukveer voor luchtzuiger 
drul<stang 
veer schotel 
borgvee, voor 29 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 

64 
65 

66 
67 
r;s 
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luchtzuiger 
manchet (leder) 
klemplaat 
viltring 
drukband 
viltringhouder 
moer voor 31 
bout (kort) 
bout (lang) 
luchtcylinder 
stop voor 40 
rubber afdichtring 
wartel voor 44 
omloopleiding 
ven/ie/huis 
overdrukklep (compleet) 
drukveer voor 46 
veerschotel voor 47 
borgveer 
rubber afdichtring 
hydraulische cylinder 
borgmoer 
rubber afdichtring voor 52 
rubber afdichtring voor 51 
borgveer 
kogelklephouder 
drukveertje voor 58 
kogel 
rubber cup 
hydraulische zuiger 
samenstelling 
bevestigingspen 
klem veer 
stootplaat voor hydrau-
lische zuiger 
druk veer 
veerscholel tevens druk-
nng 
geleider voor drukstang 
ru bbC'r cup 
{,ber plaat voor 67 
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Afb. 181 . Rege/1<.lephuis en -del<.sel 
doorboorde membraanas 

2 membraan 
3 sluitring 
4 moer voor 1 
5 aansluitnippel luchtleiding vanaf lucht-

ketels 
6 afdichtring 
7 hogedrul<. l<.lepveer 
8 lapboul 
9 afdichtstop (wordt niet gemonteerd) 

10 veerring 
11 regell!lephuisde/1.sel 

12 membraanveer 
13 membraan (compleet) 
14 membraanplaat 
18 hydraulische cylinrlpr --
19 a(dichlring 
20 wartel voor 21 
21 omloopleiding 
A-A mer!l.le/1.ens regelklephuisde/1.sel 
B-8 mer/1.le!l.ens luchtcylinder en deksel 
C geleidepen voor hel monteren van het 

membraan 
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Afb. 182. Luchtcylinder met zuiger 
1 moer voor 7 en 8 
2 veerring voor 7 en 8 
3 luchlcylinderdeksel 
4 pak/i ingring ((ubber) 
5 luchtzuiger 
6 luchlcylinder 
7 bout (lang) 
8 bout {kort) 
9 slop 

8-8 merktekens 

DEEL 10 

Afb. 183. Hydraulische cylinder met zuiger en luchtzuiger 
1 borgveer 
2 lmgelklephouder 
3 drukveer voor 4 
4 kogelklep 
5 rubber cup 
6 zuigerlichaam 
7 hydraulische cylinder 
8 borgmoer voor 7 
9 hydraulische zuiger (compleet) 

10 bevesligingspen 
11 drukstang 
12 monlagehaken (hulpgereedschap LXXI) 
13 luchtcylinderdeksel 
14 luchtzuiger met montagering 
15 drukveer voor luchtzuiger 
16 veerscholel voor 15 
17 borgveer Y-cie

.n
l
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Afb. 184. Luchtzuiger met hu/pgereedschap 

1 moer 
2 zuiger 
3 hulpgereedschap (XXX/j 
4 villringhouder 
5 drukband 
6 viiiring 
7 klemplaat 
8 manchet (leder) 

Afb. 185. Rege/zuigercylinder mei zuiger en 
drul<stangafdichling 

1 borgveer 
2 rubber cup (luchtafdichting , rood gemerkt) 
3 zuigerlichaam 
4 rubber cup (vloeislofa{d,chling) 
5 cylinder voo, regelz111nu 
6 afdichlring 
7 regelklephuis (leven s luchlcylinderdeksel) 
8 onl/uchi111ppel 
9 afdichlring 

10 keerring 
11 geleiderinq (fiber) 
12 rubber cup 
13 metalen geleider voor 1/r11 J,. stang 
14 drukring (le,ens Vf:ers(l,of, ,f) 
15 drukveer 
16 stootplaat 
17 borgveer 
18 mbber " O" rinu 
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Afb. 187. Luchtzuiger met hulpgereedschap 
1 moer 
2 luchtzuiger 
3 hulpgereedschap (XXI) 
4 vi/tringhoudt?r • 
5 drukband 
6 11iltring 
7 klemplaat 
8 manchet (leder) 

14c066 

9 montagering (hulpgereedschap XXXIII) 

Afb. 186. Hydraulische cylinder 

1 ven/ie/huis (compleet) 
2 afdichtring (rubber) 
3 hydraulische cylinder 
4 borgmoer 
5 afdichtring ( rubber) 
6 ven/ie/huis 
7 ontlucht nippel . 
8 ovr?~':irukklep (compleet) 
9 drukveer 

10 veerschotel 
11 borgveer 

~: 
~7 
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Afb. 188. Testopstell ing voor het 

afsluitl<raan in remvloeistof toevoerlei-
ding 

fa afsluitl<raan in remvloeistof toevoerlei
ding naar oliedrui<meter 

2 o/iedrui<meter in remvloeistof toevoer
leiding 

3 on/luchtnippel 
4 luchtdrul<meter op regeli<lep /111is (aan

sluiting commandoleiding) 
5 luchttoevoe, leiding 6.33 i<g /cm' = (90 psi) 
6 Juchtdrul<meter in luci;:toevoerleiding 

UWPPta 

testen van rembekrachtigers 

7 afsluitl<raan in luchllocvocrle,ding 
8 onlluchtn ippel van hydraulische cylinder 
9 remvloeistof tcrugvoerleiding 

10 oliedru/r.meter in remvloeistof terugvoer
leiding (opbrengst) 

11 afsluitl<raan in remvloe,stof te,ugvoer-
leiding 

12 remvloeistofvoorraadtan k1e 
13 hoofdremcylinder 
14 remvloeistof toevoerleiding 
15 hefboom voor hoofd1emcvlinde1 
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Afb. 189. Doorsnede automatische tweewegJt.lep 
1 rubber a(dichtringen 
2 plunjer 
3 huis 
4 eindstoppen 
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Afb. 190. Automatische tweewegJt.lep (uiteengenomen) 

1 eindstop 
2 rubber afdichtring 
3 cylindrische plunjer 
4 huis 
5 rubber a(dichtring 
6 eindstop 
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Afb. 191. Doorsnede overstroomventiel 
1 stelschroef 
2 rubber membraan 
3 luchtkanaal 
4 kogelklep (rubber) 
V vanaf eerste luchtketel 
H naar tweede luchtketel 
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Afb. 192. Overstroomventiel (uiteengenomen) 
1 borgveer 
2 !logel/1/ephouder 
3 drukveer voor 4 
4 !loge/klep (rubber) 
5 huis 
6 rubber membraan 
7 membraanplaat 
8 regelveer 
9 veerschotel 

10 deksel 
11 veerringen 
12 bout 
13 borgmoer voor 14 
14 stelschroef 
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Afb. 193. 
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DEEL 10 

Doorsnede luchtreml<.raan voor oplegger 

cq aanhanger (oude uitvoering) 

1 rubber dop 
2 moer voor 7 
3 bedieningshefboom 
4 verbindingsstuk 
5 lichtmetalen del!.sel 
6 knevel 
7 stelbout met vierl!.ant voor 6 
8 rubber zuiger 
9 drul!.veer voor 8 

10 veerpal<.l<.et 
11 rubber inlaatklep 
12 veerschotel voor 11 
13 lichtmetalen huis 
14 stop 
15 drul<.veer voor 11 
16 metalen drul<.stuk 
17 klemp/aat ~an veerpal<.ket (2x) 
18 busje nin veerpakket 
19 metalen plaat voor 8 

~20 a(standsbus 
21 slagbegrenzer voor 3 en 7 
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Afb. 193a. Doorsnede/uchtremkraan voor oplegger cq aanhanger 
( gemodificeerde uitvoering) 
1 rubber dop 
2 moer voor 7 
3 bedieningshefboom 
4 borgmoer 
5 lichtmetalen deksel 
6 knevel 
7 stelbout met vierkant 
8 rubber zuiger 
9 drukveer voor 8 

10 veerpakket 
11 rubber inlaatklep 
12 veerschotel voor 11 
13 lichtmetalen huis 
14 stop 
15 drukveer voor 11 
16 metalen drukstuk 
17 klemplaat van veerpakket (2x) 
18 busje van veerpakkel 
19 metalen plaat voor 8 
20 afstandsbus 
21 slagbegrenzer voor 3 en 7 
22 verbindingsstuk 
23 blo/t.keerspie 
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1 lichtmetalen huis 
2 rubber zuiger 

· :-1 • drukveer voor 2 
4 metalen plaat 
5 metalen drukstuk 
6 veerpakkel compleet 
7 busje voor 8 
8 plaatjes van veerpakkel 
9 klemplalen voor 8 (2x) 

10 klemboulje 
11 moer voor 10 

-
Afb. 194. Luchtrem/t.raan (uiteengenomen, oude uitvoering) 

12 inlaatklep (rubber) 23 bout (4x) 
13 veerschotel N veerring voor 23 (4x) 
14 drukveer voor 12 25 verbindingsstuk voor 19 en 30 
15 stop 26 slagbegrenzer voor 19 
16 afdichlring 27 ring (fiber) 
17 afstandsbus 28 moer voor 19 
18 lichtmetalen deksel 29 .rubber slofdop 
19 stelbout mei vierkant voor 20 30 bedieningshefboom 
20 knevel 31 knop voor 30 
21 drukringen 
22 verende ring 
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Afb. 194a. Luchtremkraan (uiteengenomen , gemodificeerde uitvoering) 

1 lichtmetalen huis 13 veer schotel 25 verbindingsstuk voor 19 en 30 
2 rubber zuiger 14 drullveer voor 12 26 slagbegrenzer voor 19 
3 drullveer voor 2 15 stop 27 ring (fiber) 
4 metalen plaat 16 a(dichtring 28 moer voor 19 
5 metalen drukstuk 17 afstandsbus 29 rubber stofdop 
6 veerpakket compleet 18 lichtmetalen deksel 30 bedieningshefboom 
7 busje voor 8 19 stelbout met vierkant voor 20 31 knop voor 30 
8 plaatjes van veerpakket 20 lrnevel 32 blokkeer spie 
9 klemplaten voor 8 21 drukringen 33 borgmoer 

10 " klemboulje 22 verende ring 34 veerring 
11 moer voor 10 23 bout (4x) 35 moer 
12 inlaatklep (wbber) 24 veerring voor 23 (4x) 
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Afb. 195. Luchtcylinder (doorsnede) 

1 rubber stofhoes 
2 drul<stang 
3 druhecr 
4 cylinder/ichaam 
5 geleidebus 
6 luchtopening 
7 rubber geleidering met stalen binnenring 
8 zuigerklep 
9 rubber l<eerring 

10 zuigerbodem 
11 luchtfilters 
12 bevestigingsbeugel 

Afb. 196. Luchtcylinder (uiteengenomen) 
1 zuiger/mp 
2 rubber l<eerring 
3 geleidebus 
4 rubber ring mei metalen binnenring 
5 zuigerbodem 
6 cylinder 
7 bevestigings{lens 
8 lucht(illerelement (2x) 
9 luch/{i//erkap (2x) 

10 bout 
11 klembeugel 
12 drukveer 
13 pakking (papier) 
14 cylinderdeksel 
15 veerring voor 10 
16 moer voor 10 
17 stalen klembanden voor 19 
18 rubber geleidering 
19 rubber stofhoes 
20 d1Ul<stang 
21 l<erfstift 
22 zeskant met inwendige draad 
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Afb. 196a. Aansluitkoppeling remslang 

1 aansluitl<.oppeling compleet (links voor- en achter) 
2 schuine noh voor vastzetten J<.oppelingdeksel 
3 rubber ring 
4 plunjer 
5 drukveer voor 4 
6 stop 
7 ontluchter ( alleen rechts voor) 
8 a(dichtring voor 7 

TH9 • 13'k. 
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Afb. 196b. Luchthraan ( uiteengenomen) 
1 stop 
2 afdichtring 
3 conische drukveer 
4 kap voor 5 
5 luchtschuif 
6 as voor bediening luchtschuif 
7 verende ring 
8 borgpen 
9 hefboom 

10 huis 
11 bol11ormige pen 1100, 4 

REMSYSTEEM 
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Afb. 196c. Terugslaghlep (uiteengenomen) 

1 huis 
2 klep 
3 klepge/eider, tevens veerschotel 
4 drukveer 
5 afdichlri11g 
6 stop 

Afb. 196d. Luchtleidingfi/tei 
1 stop 

(uiteengenomen) 

2 afdichtring 
3 drukveer 
4 {,/ter 
5 huis 
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Afb. 197. Reman/<.erplaat met remschoenen LA 

TH9 -134df2 

Blz. 119 

Y-cie
.n

l



Thf -1348/2 

Blz. 120 
REMSYSTEEM 

i7 

~f 
16 

6 9 

1 1 

I"!t 

·,.~,~ 
.... ,. :,5 . . • 11. 

. !: .. · i~•; . . .- . & • • • • .. 

1
1

3 
1 

12 

,, 

Afb. 198. Reman/t.erplaat met wielremcyli_nder en remschoenen 
1 reman/1.erplaat 
2 bescherm/1.ap lfoor 3 
3 wielremcylinder 
4 drult.gaffel lfOOr remschoen 
5 lferende clip op geleidepen (2x) 
6 sluitringen op geleidepen ( 4x) 
7 remschoenen 
8 C-lformige borgring op geleidepen (2x) 
9 belfestigingspen lfoor remschoenlfeer (2x) 

10 splitpen lfOOT 9 (4x) 

11 remschoentreklfeer 
12 C-vormige borgring tfoor 13 (2x) 
13 borgplaat 
14 -remschoenanlt.erbout met excentrielt. (2x) 
15 geperforeerde lagerbus lfoor remschoen 

(2x) 
16 lfeerring (2x) 
17 moer lfOOT 14 (2x) 
18 bout lfOOT 3 (2x) 
19 lfeerring (2x) 
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Afb. 199. 

REMSYSTEEM 

4 

....rrlN\N\\' ~-~ 
6 

W ie/remcylinder (uiteengenomen) 
1 rubber stofkappen 
2 metalen zuigers 
3 rubber zuigercups 
4 huis 
5 ontluchtnippe/ 
6 drukveer 
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Afb. 200. Schema handrembediening 
1 bedieningshefboom 
2 tandsegment 
·3 hefboom 
4 borgpalvoortandsegment 
5 pal 
6 veer 
7 steun 
8 vloerplaat 
9 chassislangsligger 

10 remschijven 
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1 remas 
2 lagersteun remas (links) 
3 lagersteun remas (rechts) 
4 lagerbussen voor remas (nylon) 
5 beschermkap remschijf 
6 remschijf 
7 huis remsegment en - hefboommecha

nisme (rechts) 
8 huis remsegment en hefboommecha-

nisme (links) 
Ba remsegmenthuis (kaal) 
9 hefboom remsegment voor (links) 

10 hefboom remsegment achter (rechts) 

REMSYSTEEM 

~-n ~ 
~~4 

Afb. 201 . Handrem ( uiteen gen amen) 

Il hefboom remsegment achter (links) 
12 lagerbus remsegmentl1efboom 
13 ankerpennen remsegmenthefboom 
14 borgbout ankerpm 
15 moer voor 14 
16 smeernippel 
17 smeernippel 
18 remsegménten 
19 · idgerbus remsegment 
20 pen remsegment/remsegmenthefboom 
21 houder remsegmentpen 
22 bout voor 21 
23 veerring voor 22 

4 3 

,J," 

MIHL•M 

24 trf!xsia ng remse1menthefbomen 
25 veer voor trekstang 
26 s!uitr,ngen voor 25 
27 stelmo2r met conus 
28 borgmoer voor 27 
29 gaffe/penn en 
30 splitpennen 
31 hefboom 
32 trekveer/je remsegmenten 
33 instelbout vGor remsegmenten 
34 borgmoer voor 33 
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Afb. 202. Bedieningsmechanisme handrem 
1 drukknop pa/lichter 
2 drukveer voor 1 
3 drukstang 
4 handremhefboom 
5 lagerbus (nylon) 
6 lagerbus (nylon) 
7 scharnierpen voor 3 
8 splitpennen 
g pa/ 

10 lagerbussen (nylon) 
11 scharnierpen voor 20 
12 borgringen 
13 lagersteun 
14 '(erbindingstang 
15 sluilringen 
16 landsegment 
17 handremhefboomas 
18 sluilring 
19 borgring 
20 pal 
21 splitpennen 
22 scharnierpen voor 20 
23 gaffe/pen 
24 trekveer voor 20 
25 lagersteun 
26 lagerbussen (nylon) 
27 hefboom handremas 
28 klembouten 
29 veerringen voor 28 
30 moeren voor 28 
31 gaffels 
32 lagerbussen ( nylon j 
33 gaffe/pennen 
34 sluilringen 
35 splitpennen 
36 borgmoeren 
37 trekstang handremhefboomas 
38 hefboomas op chassislangs/igger 
39 gaffel 
40 hefbomen 
41 gaffels 
42 verbindingsstangen 
43 gaffe/pennen 
44 hefbomen remas 
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luchtremkroan automatische 

lucht ketel 
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12-polige 
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commando-lei ding 

rembeki-achtiger 

Afb. 203. Principeschema electrische bediening aanhangerrem 
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3 • = o,,_ 6.46 313 l.23 

1AT0•7A 
blJ1004• 0Al2 • al.65.n. 

J • • o,,_ 

2.38 
4. 7 2 

6.8 

1.19 1.19 
2.16 2.36 
3.( 3.4 

Ek •kl•mspcnn,ng batt•ri.,_i_2_5_._s_v _ ______ ____, 

R(rkr) = w"rstond- remkrachtrtgdaar 
iR(~l} :s. ..,· ,erstond eiectrische oonhangwagenrem-
1 sam•nsttlling (remkltp) 

i-R-s- =- ;;-•-; rsta-~cÎr e mspo •- l-=-1-. 5_A_ __ 1 
Ry = voorsch~k•lw••rst~nd = 3-~~l 
It = totoolstroom bij tén•osstg beremd voertufg 
11 , J,:rtsp. stroom dcor •~ .. lor. s_p~..l..__2___ 
Ey = spon"tng O\o'tr ~ vc,crschokelwt-erstond 

I
E5 • spanning . ov•r een :emspotl 

,ATO=otmosftrtn overdruk ________ ....... 

~4~ 
20.4 5. 1 

REMSYSTEEM _-=J 

accu's 2X12\i 

2 X 100 Ah/20 h 

1 r-.-ffi----·-----~ 
1 .. +7 

1
. T j 

1 1 
--'-- · 

L .I~.J 

~ 
r "-1 occuhootdschaktlacr 

1 

-:Jmpéremeter 
~etrstand remspoel 

1
, emkr oc htr e!;t: loor (r k r ) vcors r~:::i kelwte !'" Stand 

,. ~ , t- - \ __ _ - [ 
, y-Dl.f'-- -'t.nn:n.~~ 11 n n-'--_.... 
/ R(rkr) / R(rkl) 

rtmkl•p (rkl ;::. BR 

11- Rs•l.SA 

weerstand r1m,po1l 

Rsal.S A 

PR1;.;c1PE5CHEMA VOOR ÉÉNASSIG BERE"IO VOERTUIG ., •. 
Afb. 204. Principeschema voor één-assig beremd voertuig 

Y-cie
.n

l
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Ek 25.5 
lt = R(rkr) + R(rKL + Zv = R(rkr ) + R(r~l) + 1.e7 

:ra~~)t~::,t~:: R(rtrnkltp) . lt (A) Ia•Ib(Al }~:H (A)! Ev (V) E, 

1AT0=7A ! 2.17 1. 09 0 .55 ; _27 
bij ol, E 2.9A ' 2 .. , !.65.J\. 3. 9 8 1 .9 S 1 5.9 7 

l . : 0 JL 5.3 5 2.69 1. 34 8.04 -
1AT0•7.n. 25 1.25 0.63 3.75 

bij 25%•1.JA 2 . • 1. 65.n. 5.3 265 1.33 7.95 
3 . • O .n. 8.04 4.02 2.01 12 06 

1 
lATO • 7.,,_ 2.7 1 1.35 0.68 4.05 

b,j so'L•o.6 .n. 12 . z 1 65.n.. 62 3.1 1.55 9.3 
3 . =o .,,_ 10.3 5.15 2 58 15.45 -

" 
1AT0=7A 282 11.1 · 071 4.23 

biJ 75 /0 •0.2"- 2 .. ~ 1 65.r .. 686 30 1.72 10.B; 
3 .. = 0 J\.. 12. 3 6.15 3.08 18.45 1 

IATO• 7,,__ 2 88 t44 071 U2 
bij 1001.= 0 A 2 . : 1.65A 725 3.63 1.82 10.65 

3 = C .A 1364 682 341 20.46 
E1c •= k,tm!.por.ning b<Jtt,riJ 25.'5 V ! 
R(rkr)aweerstond re mkrachtregeloor _____ "] 
R(rkl) • weerstond , lee tri sche Q.J ilï,1.Jrig~oy ! nr = m-

1 samtnste.ll : ;~ ,; 1:·efT\Kte~) 

Rs-= wetrstond r,mspoel ~ 1.SJ\. (4x ) 

Rvz voorschoktlwttrstand= 3.A (2x) -------
I t = totaal stroom btj twee-assiÇ,? bt ï e r: d voer tuig 

I1•I1•IJ•Î4••troom doorromspool•n 12 3en4 
Ia=lbzstroom door voorschaktlweerstonden van JA 
Ev:sponning ever voorschoi'lt tw tt:rstand ven J . ."\. 
E5

2 sponning over e~n rtmspi,,t 

Z v •vtr vangingswte r stond voor scha k elw ee. r s t anden 

•n re.mspouen 

ATO:aoontol atmosferen overdruk 

(V) 

0 83 
1.5 

2.01 

0.95 

2 
3 02 

1 02 
2.32 
3 Bî 

1.06 

2 58 
4.62 

1.08 

-z.73 
5 1 

REMSYSTEEM 

. 2 X 12V cc cu s 

12 X 100 Ah/2 0h 

f ~,.,, ... .,.. UUU' ,,- •• 

~ / /1 Rv•~ ___ ,/ L---+---- E v · · -, r k r) Jet: i ........... ., .. ' ' 

R·v 11:.voors,hokelweerstand ........ 

R5 = t5,,._ 

TH9 - 13"]2 

Blz. 127 

rem spoel 

,. 

. : . ... n~1 ~13 1 -'-----
1 

' ·7 ,,- -

L t"_J ,, . ., ,. ,, . .-. --~ -. 
L J

s 
- ...... " .... , ' ,. " , ~ l ,_ . """'·'"· '·, ;, . , 1 , ,,,.,. ·, occuhoo - E, -- - b 

.,. - It 

PRINCIPESCHEMA VOOR TWEE ·ASSIG eEREMD VOERTUIG 

Z 
(R , + 0. 75) X (R,+075) 

v = 1. 87 
(Rv+0. 75: + (R-,+075) 

MIWiW 

Afb. 205. Principeschema voor twee-assig beremd voertuig 
Y-cie

.n
l



Blz. 128 REMSYSTEEM 

1 2 10 
11 

-- 15 

Afb. 206. Eleclrische aanhangerrem-samenstelling (remk.lep) 
stelschroef 

2 borgplaat met schroefje 
3 hoofdveer 
4 veergeleider 
5 hulpveer 
6 drukring 
7 hefboom 
8 as voor contactarm 
9 drukstang 

10 C-vormige borgrfng voor begrenzing drukstang 
11 bolvormige kop voor drukstang 
12 deksel 
13 membraan 
14 aansluitplaats 1100, luchtleiding 
15 huis 11oor weerstand en contactar,r 

DEEL 10 

Y-cie
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

• 

H - 15 \ 19 21 > 1 : 2/1 • ~ 
16 

17 ' ; 

" ,d~ ~z •';:,; 

REMSYSTEEM 

25 
·> 

'\'1.~~ 
-~@)V 

~26 

a - 11 
Q......-20 
8--- 29 k30 

., 31 e;___ ___ 32 
'. 

l t 

TH9 -1~ 

811.. 129 

. ~,,,tr~-~ - - -- -- - -- -
- , ~ 8 

~~ \ -, 

~":,''' 
1 

Afb. 207. 

stelschroef 16 
drukveer (groot) 17 
veergeleider 18 
drukveer (klein) 19 
drukring 20 
drukstang 21 
C -vormige borgring voor 6 22 
bedieningshuis/remklep 23 
borgplaat voor 1 24 
schroef voor 9 25 
veerrinr; voor 12 26 
moe: voor 16 27 
deksel voor 8 28 
bout voor 13 29 
hefboom voor 6 30 

'- ✓' ;,- _,_--: 
33 ----------. / ---

l ff~ 
5L 53 / 

52 

Electrische aa11hangerrem-samenstelling (rem/<.lep) ( t1iteengenomen) 

kle.-nbout voor 15 31 isolatiering (uitwendig) 46 
moer 32 isolatie doorvoerring 47 
veerring voor 17 33 af,1ir.htplaatje 48 
moer voor 25 34 huis voor remklep 49 
veerring voor 19 35 bout 
veerring voor 22 36 veerNng 50 
bolvormige l10p voor 6 37 isolatieri11g (inwendig) 
me:nbraan 38 weerstand met con tactvingers 51 
deksel voor 8 39 veerring voor 40 
bout voor 24 40 bout voor 38 52 
moer voor 27 41 contactarm 53 
kabelschoen 42 isolatiering (inwendig) 
veerring 43 veerring voor 44 54 
moer 44 bout 
sluitring .(messing) 45 borgri11g 

' 

----

moer 

' \ 
1 
1 

L8 

-
vP.erring voor 46 
deksel voor 34 

Lf. 

gaffe/pen voor bevestiging con--
tactarm 
gaffe/pen voor bevestiging con-
tactarm 
verbindingsstuk contactarm/hef-
boom 
hefboom contactarm 
verbindingsstuk contactarm/hef-
boom 
splitpennen voor 49 en 50 

Y-cie
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l
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DEEL 1t STUURINRICHTING 

naar . 
pomp aandrijving 

--@ 
------<@ 
---@ 

-

TH9 -1348_ 

Blz. 131 

Afb. 208. Schematische voorstelling 
van de hydraulische stuur
inrichting 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

vloeisto(voorraadtankje 
zuigerleiding 
stuurbekrachtigingspomp 
terugvoerleiding 
druJ,./eiding 
verdeelklep 
cammandoblok 
instelschroef 
vcrdeelklep 
kruiskoppeling 
onderste stuuras met tandwiel 
instelrol 
wormas mei tandwiel 
reaclieklep 
reactieklep 
sluurworm 
secloras mei sectorrol 
bekrachtigingscylinder 
zuiger 
sluurarm 
bovenste stuuras 
stuurwiel 

Y-cie
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verticale hartlijn 
sectoras 

hart lijn 
hydr bekrochtigingscyllnders 

-
Afb. 209. Hydraulisch bekrachtigd stuurhuis in parallel uitvoering 

DEEL 11 
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1 
,, ,, __ ___._ 

Afb 210 . Hydraulisch bekrachtigde stuunnrichting met stuurkolom (lengte doorsnede) 

STUURINRICHTING 
TH9-1348/2 

Blz.133 

Mti·ISM 

Y-cie
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Blz. 134 
STUURINRICHTING 

0 
DEEL 11 

Afb. 211. Hydraulisch bekrachtigd 
stuurhuis met stuurarm 
(dwars doorsnede) 

Y-cie
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DEEL 11 STUURINRICHTING 
Blz. 135 

Afb. 212. Kleppenhuis met k.oppelingshuis en stuurk.olom 

Mtiit• 

Y-cie
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l J -1348/2 

Blz. 136 
STUURINRICHTING 

Afb. 213. Complete stuurlwlom met stuurwiel (uiteengenomen) 

MA 

Afb. 214. Kleppen/wis met bedieningskleppen en commandoblo/( 
(doorsnede) 

161 bovenste stuuras 172 veerring 
162 isolatiebus 173 moer 
163 sleepring 174 steun/age, 
164 claxonkabel 175 centr1t1rring 
165 koppe/bus , 176 drukveer 
166 klembout 177 schijfspie 
167 borgplaatjes 178 moer 
168 moer 179 s/eepccntact 
169 stuurpijp 180 stuurwiel 
170 klemstrop 181 c/axondrukknop 
171 klembout 

1 

·-·-·-'-·-·-· 

---------·-------- · ·- - ---- •--

verdeel klep 

reoct,eklep 

-

DEEL 11 

Y-cie
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H 

Afb. 215. Hydraulisch vloeistofcircuit met het com
mandoblok. in de neutrale stand 
A reactieklep 
8 reaclieklep 
C verdeelklep 
D verdee/klep 
f zuiger 
G drukstift 
H secloras met gaffe/stuk en drukrol 

·~~ 
.:~ ·::: _.-_ ~ 

·- •~ :- ~ 

H MEIN 

Afb. 216. Hydraulisch vloeistofcircuit nJet het com
mandoblolt. uit de neutrale stand 
A reactiek/ep 
8 reactieklep 
C verdeelklep 
D verdee//t./ep 
"F zuiger 
G drukstift 
H sectoras met gaffe/stuk en drukrol 
I bekrachtigde zijde 
J niet bekrachiigde zijde 

TH9-1 

Blz. 137 

j 

Y-cie
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TH9-1341/2 

Blz. 138 

H ... ., 
"O 
C 

Q. 
0 
0 

l=t ... ., 
"O 

Q. C 
0 
0 

i::I neut roo l ,.... ... 
a, 

"O . ... . : 
0 ..... 
0 >, 
co 

... 
a, 

"O 

'- C o:.= 
~~ 

..31: 
0 ..... 

STUURINRICHTING 

C C ., 
0 Q. > Q. ., H ..... a.,._ 

.x 0 111 

L C , ox ., 
oc Q. 
C 0 Q. 

Q. .. 
., ..... 

o'O ..31: 
oO ...J 

.0 
0 

"O 
C 
C 

E 
E 

., 
~"O ..... 0 ., 

Q. 

E 
0 
Q. 
111 
Dl 
C 

Cl .. 
.c 
u 
0 ... 

..31: 

• .0 .. 
::, 

C::, 
o .... 
>111 

geringe 
stuurkracht 

grote 
stuur krocht 

Cl C 
::,·-
L...J 
., >, 

.... u 

- ~ 0 L 
- QI UI -0 
· - C 

<IJ ... -
oo

- 0 >. 
>ClJ 

Afb. 217. Bedieningslf.leppen en commandoblok schematisch voor
gesteld in verschil/ende standen 

OI ._ ., 

volle 
stuur k ree ht 

M +• 

,)EEL 11 

--;,. 

Afb. 218. Kleppenhuis met lf.oppelings
huis en onderste stuuras (uit
eengeriamen) 

1 borgring 
2 vu/ring 
3 sfo(ring 
4 tor,~rin:J 
5 o/iek~?rringhouder 
6 a(dichtring 
7 oliekeerring 
8 borgring 
9 kogellager 

10 naa/dlager 
11 bovenga(fel onderste stuuras 
12 kruisstuk 
13 onderga(fel onderste stuuras 
14 lagerbus (brons) 
15 borgring 
16 koppe/irrgshuls 
17 borgringmoer 
18 borgring 
19 a(dichtring 
20 vu/ring 
21 tandwiel 
22 schijfspie 
23 borgring 
24 vu/ring 
25 naaldlager 
26 instelrol 
27 afstandsbus 
28 vu/ringen 
29 naald/ager 
30 commandoblok 
31 borgring 
32 .oakkingring 
33 schroe(slop 
34 ur lluchtn ippe/ 
35 afdich tringe11 
36 schroefsloµ 
37 afdichlring 

)' 

Y-cie
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DEEL 11 STUURINRICHTING 
Blz. 139 

1 'ft-41 16 
, ..,__. 52 -•o · . 11 d)·_... -···----
~ ~ -- 5( {;.\-39 20 18 . 1 • 

52 ri~------ 47 43 , 
1

,
9 r,;lj-~ - 4, . ~ 

54 • • .i - 35 · t - 38 : 
2t u .· · / , î ~ . 0-0-::~ 'f .,,.-37 t-34 . ~ r\\J. . _,,~· t):~1 

(9 r .• ••5r.-36f1-33 _ .~J0 . . . {T'l 1 
. .~ 35çi _ 'C"' : =-35:,>-32 111 r 21 . - . - . . r: , 

3 

1 . e.> , o ~ ,~-• 28 2 . _,, 1 9 j o ,. - r \ 30 27 , · ~ l 0 

55

_1 .,,,f;:;. 31 29 , / ~ ~l 11 

. \· l!i>(,J,•· 28 . ~"i'!!!:J 12 

/~\~'Ç,~--- ~ 50 ~ / .. 13 

A AJ'- Îsa 51, ~ ~ 44 
✓ -- , 57 ~ c,- , _ 

56 - ·n ~45 5 0 =-L--)"'\ '@!!/)._ 
35--1._;.' ~

46 

~ ·, 35 

~YA~tl.J,8 Sla'~ 
1

~ ~-,1-5, 
54~~~52 

52 . '•. MIBiiN 

38 stelschroef 45a borgring, ·Jilepring en plunjer van de ver- 51a plunjer, drukveer, veergeleidehuls en 
39 instelplaat deelklep drukveer van de reactieklep 
4() sluitring 46 afdicl]tringen 52 tapbouten 
41 borgbout 47 kleppendeksel (rechts) 54 verende sluitringen 
42 afdichtring (koper) 48 kleppendeksel {links) 55 kleppenhuis 
43 banjobout 49 a(dichtringen 56 tapeind 
44 afdichb .:,en 50 afdichtringen 57 veerring 
45 verde1:1hieppen 51 reactiekleppen 58 moer 

Y-cie
.n
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1 

(0 
a, 

(D 

)> 

u, ... 
C 
C 
2!! 
z 
2!! 
n 
:x: 
:::! 
z 
a 
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-59 moertje 
60 veerring 
61 klembeugel 
62 bevestigingsbeugel 
63 klem boutje 
64 paspen 
66 verende sluitrlngen 
67 tapbout 
68 borgmoer 
69 moer 
70 zljdeksel 
71 tapeind 
72 zijdekselpakking 
73 borgring 
74 vu/ring 
75 afdichtring 
76 stelschroef 
77 naald lager 
78 sector as met sectorrol 
79 drukrolas 
80 lagernaalden 
81 drukrol 
82 tapbout 

(0 
STUURINRICHTING 

0 TH9 • 1348r, 

Blz. 141 

Afb. 219. Stuurhuis met omloopleidingen en stuurarm (uiteengenomen) 
83 verende slultring 106 borgringen 
84 afstel(lens 107 inbusbouten 
85 vu/platen 108 zuigers 
86 a(dichtrlng 109 synthetische rubber ringen (zuiger-

. 87 buitenlooprihg ringen) 
88 afdichtrlngen 110 polyamide afdichtringen (zuigerringen) 
89 rollagers 111 afdichtringen 

. 90 wormas met worm 112 vu/ringen 
91 schljfspie 113 drullstiften 
92 centreer(lens 114 koppelstuk 
93 afdichtring 115 stuurhuis 
94 overbrengingstandwiel 116 pakkingring 
95 borgring 117 aftapstop 
96 naald lager 119 naald/age, (smal) 
97 afdichtringen 120 naald lager (breed) 
98 banjobouten 121 oliekeerring 
99 drukleiding (omloopleiding) 122 borgring 

100 terugvoerleiding (omloopleiding) 123 stuurarm 
101 drukleiding (omloopleiding) 124 kroonmoer 
102 terugvoerlel;/lng (omloopleiding) 125 splitpen 
103 bekrachtigingscylinders 126 banjoboul 
104 ringmoeren · 127 afdichlringen (koper) 
105 afdichlringen 

' 

Y-cie
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STUURINRICHTING 

•, 
2 

9-t:::::::::::;;;::, 0 
3 

ti:c:::::::::::,-$ -
stuurarm { • 
ZiJd• -\ ~ J~ 

l eJ~áii~" 
~~~ ~ · o 4-f~.séeorm 

li)_ = = ZIJd• 

d~~,ó~l 
13---
14--===- W4AA 

Afb. 220. Stuurstang met fuséearmkogelbout (uiteengenomen) 
1 stuurstang 
2 borgmoer 
3 borgmoer 
4 stuurarmeinde 
5 fuséearmeinde 
6 afstelsloppen 
7 splitpennen 
8 veerschotels 
9 drukveren 

10 J,.ogelschalen 
11 smeernippels 
12 f11séearmJ,.ogelbout 
13 kroonmoer 
14 splitpen 

DEEL 11 
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/ 
I 

/r ,- ,·- J 
, r -, 

(_! _1 I !/ 
t1 l / 1 
-~/~:./ J 
/'~ \ ( , 

- --= 

• • 
Afb. 221 . Verwijderen van het sleepcontact uit de · 

stuurpijp 

STUURINRICHTING 

\. 

TH9 -134&, 

Blz. 143 

Afb. 222. Losnemen van de " Lock.heed" zelfsluitende 
k.oppelingen met het speciaal gereedschap 
2e ecfl.elon (JN006-4011535) en (JN006-
4()11534) NSN' s resp. 5120-17-020-3662 en 
5120-17-020-3661 Y-cie

.n
l
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Blz. 144 

., 

Afb. 223. Compleet stuurhuis ·met afgenomen stuur
kolom in de bankschroef geklemd 

STUURINRICHTING DEEL 11 • 

.. 
\ 

t 

-
Afb. 224. Compleet stuurhuis met verwijderde druk- en terug

voerleidingen 

Nf4-iid 

Afb. 225. Stuurhuis met afgenomen 1<.oppelingshuis en Meppen huis 

Y-cie
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DEEL 11 STUURINRICHTING 

Afb. 226. Kleppenhuis en lmppe/ingshuis met afgenomen J<.Jeppen
dexsels 

(___ ____ _ 

CAM 
Afb. 227. Kleppenhuis met verwijderde afdichtringen 

TH9-13411]2 

Blz. 145 
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Blz . 146 

1 

!:" 

ii 
\ ; 

/ 

i~---, 

------ -·--··•--· - -- ------ - ·--- --· 

STUURINRICHTINl'i DFEL 11 

- ---- -- -- --- .. ·- ------ -· --- - ---- - ... - ·· -· -

/\fb. 228. Verwi1dere11 van de instelplaat van de stelschroef 

,r~ -_Jt__ , 
i 
1 

1 
! i 
1 

r, --"=~---\ 

i/ ~ -, i . - ?<-.'\ . - _, ~ /c,j, 
'j \__=/ , 1 
1 " 1 
;•:e~ i 

·}\' . ._ ... ~ -::· .. . -
/ 1 ,_' \'~"\K.<!! . 

\ -Y~> ¾.-~~4' \, 1,1 --- -- < :q1./'A')\', 1
. L 

r- •~\1 ";d) -,: \1 :1<::::..-----·-- · 
)

. \~;J ~ ---j. \, t ___ f \ --·· / ,~:-----~ --- 0 ,-., ·-
. \{ ~~' -- :> ... ' " ,,. / .. . 

\ \ ·. 
✓-~ j \ 

\ 

\ 

Afb. :229. Verw,Jfi [:r t n van dC' stelschroef uit"[e schroef stop \_~--\---- \ (( ~' ', ' 

'/ _J . 
t 

\\ -----3 _/ ,_.\__ ---·------------~: __ ./ -==) 
Mi44iM 
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TH9 - 1348/2 

Blz. 147 

-----·----- -- . ·- ----------------------,----------------------------------

~ ~ 

Afb. 230. Verwijderen van een veergeleidehuls uil de reacl ie /.. !ep 
--- . ,..... 

FFMM 

Afb. 231 . Plaatsen van de reacliel<.feplre/..Aer (0240005) 

Y-cie
.n

l



ict'".,,..,. I'- lz. 148 
STUURINRICHTING 

) 

Afb. 232. Verwijderen van een reactieklep met de trekker (0240005) 

) 

<\ 

Afb. 234. Verwijderen van een verdeell<Jep met~ trekker (0240003) 
. J 

-------- - -----

DEEL 11 

-..____ 

'· 

-,: 

• 
Afb. 233. Plaatsen van de trel<.J1er (0240003) 

/ 
/ -~r 

" i 

\ 

MW4M 
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TH9 -1348/2 

Blz. 149 

.-;· 

~~ ~-~;.:: .. 

Afb. 235. Losdraaien van de borgringmoer met een dubbele haal<.
sleutel 

D 

l~_.ll 
-,-, 

_,, · __ ,.,, 
-~ --- ··r 

\·· ,: 
\. '--". :• .. __ _ 

l •i••tN 
Afb. 236. Losdraaien van het 1<.oppelingshuis met een haa/<. sleutel 

\ 

111111 

~f7111':t\ ; -'.'.fiji) ... · ·1 
\~~~ -- - : '\ 
.·. ';-'/'y \ 

! .·~~ :·. :--, 
.. i .... ! ";'\. 

} 1 

ifi•tJ!NI 
Afb. 237. Verwijderen van het complete 1<.oppelmgshuis me t 

onderste stuuras uit het /<.leppenhu,s 
Y-cie
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Afb. 238. Verwijderen van het tandwiel van de wormas met een 
universeeltrekker 
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.. 

\ -Afb. 240. Verwijderen 1•an het zijdeksel 

.:-
,. î ~ _____i- "'
., --~ -:-.~ 
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Afb. 239. Verwijderen van de paspennen uil hel stuurhuis mei de 

paspenlre/<.ker (0240010) 

. " ·J, --

Afb. 241. Losdraaien van de ringmoeren van de he/<.rachligings
cy/irJdcrs 

Y-cie
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Afb. 242. Stuurhuis met afgenomen bel<.rachtigingscylinders 
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Afb. 243 . Verwijderen van het lwppelstul<. met zuiger 
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Afb. 244. Verwijderen van dr sectoras 
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Afb. 245. Verwijderen van de buitenloopring en de wormas 

Afb. 246. Verwijderen van de naaldlagers en de o/iekeerring 
met het stempel (0240002) 

DEEL 11 
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Afb. 247. Verwijderen ; .. an .',et naaldlager uit het Aleppenhuis mei 
speciale gereedschappe'I (0224939) en (0224941) en hulp
gerePdschap (XC) 

··-Afb. P1i< . Verwijderen cq aanbrengen van de ontluchtniµpe/ 

Blz. 153 

Afb. 249. Koppciingshuis met complete onderste stvuras in een 
ba: !l<.schroef gel<.lemd 

-----

Y-cie
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• • 
Afb 250. Verwijderen van hef tandwiel van de onderste stuuras 

I ___ ----------- -----------
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y 
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Afb. 251 . Verwijderen van de onderste stuuras met l<.ruisl<.oppeling, 

lagers en oliel<.eerringhouder met oliel<.eerring uit het 
l<.oppelingshu is 
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Afb. 252. Verwijderen van het lwgellager en het naa/dlager van de 
onderste stuuras 
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Blz. 155 

Afb. 253. Verwijderen van de olieJ<.eerring uil de oliekeerring. 
houder mei hel stempel (0240004) 
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.n

l



(1 
9 · 1348/2 

Blz. 156 STUURINRICHTING 
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Afb. 254. Verdeelklep (doorsnede) 

1 l<.leplichaam 
2 plunje, 
3 borgring 
4 klep,ing (onlbreel<t bij later type) 
5 afdichlring 
6 a{dich/ring 
7 a{dichlring 

" 

& / 
'---"-- ,/ 

'----,, // 
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©---.. ____ ------ '---.,,,1_~ ~Ä• 
------- t }~/~~JJll 
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Afb. 255. Rear:tieMep (doorsnede) 

klep/ic ha;im 
2 it.!eplw ls 
3 plunjer 
4 kleµbodem 
5 veerg,; /eidehuls 
G borgriflg 
7 drv~veer 
8 toegevoegde dr11/<.veer 
9 afrlichlring 

10 a{dichlring 

jD 
// 

+ei C 

DEEL 11 
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M•i•fJW 
Afb. 256. Aanbrengen van de naald lagers met nel stempel {0240002) 

en hel aanbrengen van de olie/t.eerring mei hel stempel 
(02.40007) 

@.'< _- =~ 
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Afb. 257. Afstellen van de rollagers van de wormas en l1el opmeten 
van hel vulplalenpa/<.1'.el 

Blz. 157 
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Afb. 258. Afstellen van de dru/t.sliflen 
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it&IW 
Afb. 259. Aanbrengen van de afdich tring op een drui< stif l mei de 

geleidebus (0231857) 

Y-cie
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• 
Afb. 260. Aanbrengen van de lagernaalden in de drul<.rol 

------- .. .... -;·#; . ~s .•: 
{ " . .-

Afb. 261 . Aanbrengen van de drul< rolas in gaffelstul<. en drukrol 

\ 't-

• 
Afb. 262. Aanbrengen van de afdichtring op de stelschroef met de 

geleidebus (0240015) 

Y-cie
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TH9 -131 

Blz. 159 

Afb. 263. Aanbrengen van het koppelstuk met zuiger in hel stuurhuis 
1 geleide rail 

Afb. 264. Koppelstuk met de beide zuigers 

Afb. 265. Vaststellen van de middenstand van de sectorrol in de wormas 

©- - --

Afb. 266. Mee/klok (met langere taststift) gemonteerd in hPt hulpgereedschap 

1 mee/Mol< 3 borgschroefje (3 mm) 
2 h1Jlpg,ireedschap (gemaal</ van a{tapslop) 4 ta.s/sti{I 

Y-cie
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••• 
Afb. 267. Vaststellen van de middenstand van de sectorrol in de 

wormas met een meetklok 

M+BM-A 
Afb. 268. Aanbrengen en in :;tellen van de gradenboog in de 

middenstand van de sectorrol in de wormas 

L A/b. 269. A(, t, 11,,, ,an de maûmale ,11,ta9 ,an de w;ge,s 

Y-cie
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Blz. 161 

Afb. 270. BeArachtigingscylinde; met tapgaten voor de banjobouten 
in de juiste stand geplaatst 

Afb. 271 . Opmeten van de speling van de sectoras met sectorrol 
tov het stuurhuis en de beArachtigingscylinders 

~' 
/' .- / '\.\ 
(•· ·;1/~ 

·¾1,(\( / 

MtitlNM 
Afb. 272. Vastdraaien van de ringmoeren van de beArachtigings

cylinders Y-cie
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ama 
Afb. 273. Aanbrengen van het naald/age, in hel zijdeli.sel met het 

stempel (0250876) 

Afb . 274. Aanbrengen van de paspennen in het stuurhuis met het 
stempel (0231855) 

-
Afb. 275. Afstellen van de speling tussen sectorrol en wormas 

Y-cie
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• 
Afb. 276. Vastzetten van de stelschroef-borgmoer 

MMM 
Afb. 277. Tandwiel aangebracht op de wormas 

STUURINRICHTING 

0 ---
0 -

Q) 

© 

TH9 -1 

Blz. 163 

Afb. 278. Aanbrengen van het wormasnaaldlager in het Meppen/,uis 

1 stempel (0231856) 
2 Meppen/wis 
3 zacht metalen steunblo~jc 
4 ~,a~plaat 

Y-cie
.n

l



r; TH9 - 1348/2 

1 Blz. 164 

AMU 

Afb. 279. Aanbrengen van de bronzen lagerbussen in 
de onder- en bovenga(fel van de kruiskop
peling met het stempel (0240008) 

STUURINRICHTING 

,ar.:,, . 

Ç~_·· r 
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Nt43tJ:f•M 

Afb. 280. Controleren van een 
juist afgestelde 
kruislwppeling van de 
onderste stuuras 

1 '11) 

NHM• 
Afb. 281 . Oliekeerringhouder 

(doorsnede) 
eerste ir.wendige groef 

2 tweede inwendige groef 

DEEL 11 

:<~r·--- ·\ ' '~ .·, 

'.'="t 

NWW& 

Afb. 282. Aanbrengen van de oliekeerring in de olie
keerringhouder met het stempel (0240004) Y-cie

.n
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Afb 283 . Plaatsen van de beschermbus (0240009) opdebovenzijde 
van de onderste stuuras voor het aanbrengen van de 
olieli.eerringhouder met olieli.eerring 

CD- -

®- -

-- itiHINI 

Afb. 284 . Aanbrengen vàn de o/ie/<.eerringhouder met olic/<.eerring 
in hetf.oppelingshuis 

1 stempel (0240006} 
2 koppelingshuis 
3 borgringmoer 
4 onderste stuuras Y-cie

.n
l
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MME·+ 
Afb. 285. Controleren van de axiale speling van de onderste 

stuuras in het lmppelingshu is 
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Afb. 286. Aanbrengen van de borgring tegen het tandwiel van de 
onderste stuuras 

,, , 

Afb. 287. Aanbrengen en afstellen van het commandoblok. 
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Afb. 288. Plaatsen van het complete lmppelingshuis 
in het /<.leppen huis 
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Afb. 289. Bevestigen van het /<.oppe
lingshuis in het l<.leppenhuis 

Afb. 290. Controleren van de opstelling 
van het commandoblol< tov 
de boringen voor de be-

•kf-îJijj dien ingsl<leppen 

- --- - ----- - ·---

Y-cie
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l•W4N 
Afb. 292. Inbrengen van een reactieklep in het 

/<.leppen/wis 

STUURINRICHTING 

Afb. 291 . Aanbrengen van de afdichtring op de 
stelschroef met de geleidebus {0240011) 

Afb. 293. Inbrengen van een verdeell<.lep in het 
kleppen huis 

DEEL7 

Y-cie
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(1 

••• 
Afb. 294. Volgorde van vastdraaien van de tapbouten 

in het J<.feppendeltsel 

TH9 · 13 
STUURINRICHTING . 

MMM 
Afb. 295. Kleppenhuis met onderste stuuras 

1 

=-

-•• 
Afb. 296. Instellen van de tandspeling van de tand

wielen met een schroevedraaier en het 
handwiel (0240012) 

-Blz. 169 

Y-cie
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STUURINRICHTING DEEL 11 
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Afb. 297. Aanbrengen van de stuurarm op de sectoras 

flexibele drukleidi~ van 
stuurbe1<rochtigings pomp . 

Afb. 298. Manometer met aansluitpijp, afsluitkraan en flexibele hulpleidir,(' 
1 banjo-aansluiting 
2 manometer (drukbereik 0-160 kg/cm' ) 
3 afsluitkraan 

M•43•it• 

Y-cie
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,.LockhH-d., 

drukleiding 

oliepomp 

zuigleiding 

voorroodtonkje 

Afb. 299. Schematische voorstelling van het hydraulische stuur met stuur
bel<.rachtigingspomp, vloeistofvoorraadtanl<.je en flexibele leidingen 

TH9 -1\ 

Blz. 171 
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' . .. ,-- · verticale montage hartlr1n 
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STUURINRICHTING DEEL 11 

hier ncxir beiNë:t-e vulrin9en b:IBeggen 

to!na~g~•o.j~~~~ b~~~o~9t mm 
1 

• 1 

® ®@) ®® 

j 
WIM·+ 

Afb. 300. Doorsnede van het koppelingshuis met tandwiel en stuurbe/vachtigingspomp 
splitpen 6 afstandsring 10 afstandsbus 17 schijfspie 
kroonmoer 7 borgring 11 kogellager 18 aandrijfas mei flens 
sluilring (staal) 8 kogellager 15 koppelingshuis 19 stuurbekrachligingspomp 
aandrij(landwiel 9 vulring(en) 16 oliekeerring 

Y-cie
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22 
' 1 

6 
7 8 9 21 

5 
4 

3 
2 

1 

Afb. 302. Stuurbekrachtigingspomp (uiteengenomen) 

1 pompas 7 binnenrotor 13 pomphuisheift 19 
2 iniegspie 8 borgring 14 kleplichaam 20 
3 oliekeerring 9 paspennen 15 d;ukveer 21 
4 pomphuishelft 10 veerringen 16 pluajerklep 
5 afdichtring 11 tapbout 17 borgring 22 
6 buitenretor 12 tapbout 18 drukveer A 

8 

. -

-
afdichtring 
plug 
gecombineerde druk- en 
doorstroomregelklep 
rubber busje 
aanzuigzijde 
drukzijde 

DEEL 11 
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,}}·::.. 
' b.\ 72 ,~;;: 

2 3 

6 7 

4 
5 

Afb. 303. 
1 splitpen 
2 kroonmoer 
3 s/uitring (staal) 
4 aandrijftandwie/ 
5 bout 
6 afstandsring 

8 
9 1r 

• 
15 

18 -
Koppelingshuis met aandrijftandwiel (uiteengenomen) 

7 borgring 13 ring (koper) 
8 kogellager 14 zelfborgende moer 
9 vulring(en) 15 koppelingshuis 

10 afstandsbus 16 oliekeerring 
11 kogellager 17 schijfspie 
12 pakking 18 aandrijfas met flens 

''------------- - ---------------------------- --------------- --------
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STUURINRICHTING 

Afb. 304. Vloeistofvoorraadtanl<.je met filterelement 
(uiteengenomen) 

1 verbindingspluggcn 
2 draagstoel 
3 afdichtring 
4 afdich/ring 
5 tanhje 
6 kleplichaam \ 
7 membraan / membraanklep 
8 veerring 
9 

10 
moer 
sluilrinq 

11 wartel 
12 
13 

centrale buis 
f71/erelement 

14 afdichtring 
15 drukveer 
16 deksel 
17 
18 
19 
20 
21 
A 
8 

a(dich/ring 
compensa/iering 
tapboul 
tankdop mei peils/ohje 
bout mei veerring en moer 
/ewgvoe rleiding aansluiting 
wigleiding aansluiting 
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Afb. 305. Flexibele leidingen met l<.oppelingen (1<.oppeling uiteengenomen) 
1 flexibele tewgvoerleiding 
2 flexibele drul!feiding 
3 flexibele zuigleiding 
4 zelfa(dichtcnde .~oppeling ( ,.Lochhced") 
5 complete zelfa(dichtci:de koppeling ( ., Lockheed" ) 

(losgenomen) 
6 halve floppefing met (lens 
l halve koppeling zonder flens 
8 koppel bus ( Unionmoer) 
9 nippel-wattefmoer en nippelmoer 

10 banjo/Jout - koperen afdichtring ban10-aansluiting en 
koperen a(dichtring (grote diameter) 

11 banjcbout - koperen afdichtring - banjo-aansluiting en 
koperen afdichtring ( Mcine diameter) 

J 
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Blz. 177 
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CD<2><3>© (S) CID (7) 

Afb. 306. Middel hogedruhslang (doorsnede) 
neoprene of nitrile binnen-
mantel 

2 katoenweefsellaag 
3 synthetische rubberlaag 
4 ge·dochten staaldraad 

bewapening 
5 synthetische rubberlaag 
6 katoenweefscllaag 
7 synthetische rubber buitenmantel 

STUURINRICHTING 

van vloeistofvoorraadtankje 

1. 

1 

1 

w 
bi nnenrotor 
drukzijde 

buitehrotor 
zuigzijde 

DEEL 11 

naar -hydr. stuur-
inrichting 

Afb. 307. Wer"-ing van de hydraulische stuurbehrachtigingspomp 
met gecombineerde druh- en doorstroomrege/f,./ep 
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STUURINRICHTING 

--G) 

----@ 

© 

Q) ~: ·.® 
Q1) ~ ® 

NIH& 
Afb. 308 . Zelfafdichtende lwppeling in : aanzicht gel<oppeld 

Zelfafdichtende l<oppeling in : doorsnede gel<oppeld 
Zelfafdichtende l<oppeling in : doorsnede·ontl<oppeld 

1 complete zelfafdichtende koppeling ( ,. lockheed' ") in aanzicht 
2 complete zelfa(dichtende hoppeling ( ., lockheed" ) in doorsnede 
3 halve hoppeling mei flens 
4 halve koppeling zonder flens 
5 foppelbus ( Unionmoer) 
6 tapse druheer 
7 cylindnsche drukveer 
8 fiber afdichtring 
9 fiber afdicht, ing 

10 verende klepzetel 
11 schotelklep 
12 schotelMep 
13 klepzetel 

G) ::":lfll 

~ 
WC?-

Afb. 309. Flexibele slangverbinding (u i teengenomen) 

1 nippelmoer 
2 nippel 
3 wartelmoer 

Blz. 179 

Y-cie
.n

l



. ~ 

TH9 -1348/2 

Blz. 180 

(1~ ----

STUURINRICH_"J:JNG 

1 ' ·· ---
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1-----------------------------------------------------------------------------------

"i:.::-·· El 
Afb. 310. Bevestigen van een flexibele 

leiding met verbindingsstuk op 
het speciaal gereedschap 
{0231859) 

~> 
J -Afb. 311 . Verwijderen van de nippel uit 

de nippelmoer met het 
speciaal gereedschap 
(0231859) 

q;cp CD 9 
1 i ,?8~J:::::::::::;::::=::: 1 1,c ~"'air• m.'fli~41'u~!U\llllll1,lfüll:~:rl!".il~;i;,1.il!ll:l~S::~~~- t ,. ~- l 

- ---- --- 10GKH ~~1 ~V~~ --
1 

L1 .10 mm. i l-
. 3 94" --1--+' 

~ -

;~%~ 11'.':9 .'.:f~ ii:,• i'.-ê;;!IW, 

- -- --- =Lt - - ----· ----. = L' 

·- ------- - . ·- - ---

-Afb. 312. Opmeten van de slang/engte 

1 nippelmoer 
2 nippel 
3 wartelmoer 
4 middel hogedrukslang 

L, lengte tussen de inker,;ingen van 
de nippelmoeren 

L, toege..,oegde lengte 
L, totale lengte 

.. ~, -~ ' .., 

--Afb. 313. Rechthoekig afzagen van een middel hogedrnkslang 

-------····· -·- ··--------·----------
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© -~ 

1 
1 
1 1 

~oc:~~~=;~~~=:o~~=--~:=~~-~ 

! 1 
30 mm 1 

-----t--=-- -- -- - -r--
1 1 3/ Il 1 1 /15 

M•4M 
Afb. 314. Lengte waarover de buitenmantel van de middel hoge

druKslang moet worden verwijderd 
1 nippelmoer 
2 middel hogedrukslang 
3 inkerving in nippelmoer 

\ ., 
7>-. ·;; 

(/ 

.. 
Afb. 315. Verwijderen van de rubber b11itenmantel van de middel 

hogedruJ,. slang 

,... _ 

I ....... 
/',, 

MM• 4• 
Afb. 316. Bevestigen van de middel hogedruxslang in de nippelmoer 

î î 
i j 

~~(l -

-Afb. 317. Aanbrengen van de nippel en de wartelmoer 
1 speciaal qereedschap (0231859) 
2 nippel 
3 wartelmoer 
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4 
, ' ......___ __ 

~~ 

\ 
\ .· \ .. ; 

, ..... .(_: _!· ,•. 

.. 

STUURINRICHTING 

Afb. 318. Indraaien en afstellen van de nippel met wartelmoer in 
de nippelmoer met het speciaal gereedschap (0231859) 
en het afstelplaatje (LXXVII) 

r;-, 
:, 

- - -- ---- ---

(°2; \1,' :0 

L_S ~-~,~-: t ~~ n 

MMM 
Afb. 319. Middel hogedrul<slang mei aangebrachte 

verbinding (doorsnede) 
n ip{}"'lmoN 

2 nippel 
3 warl<:lmoer 
4 m iddel hogedrui,.slang 

-~[ :----s;;; ~ - - FOUT 

- -ffl§E=·- ··-··-·~- -GOED 

- FOUT 

b -·--(g);fi- -GOED 

DEEL 11 

u FOUT 

GOED 

• 
Afb. 320. Schematische voorstelling van foutiÛ- en 

goed gemonteerde flexibele leidingen 
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Afb. 321 . lier Afb. 322. lier 
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LIER 

16----61 
15 ~1: 
14----.-

TT re 19 ro 21 u 
l~~~~l~ 

@i)\~:.)____2, 

~",~~i 
~~~18 

''----- '0 23 
. ~~ 22 

,_24 

r~11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MM• 

Afb. 323. Spaninrichting (uiteengenomen) 

1 moer 
2 handgreep 
3 gelcidcmoer 
4 grendelveer 
5 grendelpen 
6 hefboom 
7 inbusbout 
8 lagerbus 
9 afstelplaa/ 

10 halve maan spie 
11 excentrische as 
12 borgpen 
13 spwwielas 
14 borgringen 
15 vu/plaat · 
16 vu/plaat 
17 frame 
18 drukringen (brons) 
19 vil/ringen met houders 
20 naa/Jlagers 
21 spanwielen 
22 lagerbus 
23 smeernippels mei kniestukken 
24 hoeksteun (L en R) 

DEEL 12 
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~t1 

ii U~;~Lb~~~~~,, 
75<:!__-= ~15 ~19 

30 ~20 

3 5 ~ü ~r~ :r--:: ~, ~'~~·,~, 
32 3'1 30 29 28 26 34 

Iifif~ih~ 
111 i1~ 'u .;'' 
2324 26 28 29 ~ 

25 27 

MM@+ 

TH9-1 

Afb. 324. Spoelinrichting (uiteengenomen) 

1 zelfborgende moer 
2 ops/uitring 
3 viltring met houder 
4 naaldlager 
5 kogeldrukring (onder) 
6 ½" kogels (26 stuks) 
7 kogeldrukring (boven) 
8 vorkas 
9 villring 

10 lagerbus 
11 vork 
12 pasbout 
13 smeernippel 
14 opsluilring 
15 kroonmoer 
15a splitpen 
16 moer 
17 kalrolwiel 
18 naald/ager 
19 loopbus 
20 vil/ringen met houders 
21 drukringen {brons) 
22 beschermbeugel 
23 smeernippels 
24 tapboulen 
25 veerringen 
26 opsluilringen 
27 villringen mei houders 
28 loopwielen 
29 naatdlagers 
30 vil/ringen mei houders 
31 drukringen (brons) 
32 kabelgeleide-assen 
33 schroef (ronde kop) mei 

veerring 
34 lapbouten 
35 kabelgeleidestoel 
36 brug 
37 aanslagboul 
38 borgmoeren 
39 grendelpen 
40 grendelveer 
41 geleidemoer 
42 grendelpenknop 

Blz. 185 
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2 3 4 

Afb. 325. Verwijderen verbindingsstang en- balk 
1 stelbout 
2 ze/fborgende moer 
3 tapbouten 
4 verbindingsstang 

LIER 

. i) 
.--=:.:=.:::.::::: -:;. · 

' ,, 
.. ~-------·.,; 

00 

0 

0 

-----------

3 4 FM 

Afb. 326. Verwijderen van de schakelkast 
1 olielr.eerring 
2 schalr.e/Jr.ast 
3 drukring 
4 schalr.e/Jr.lauw 

·---
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2 

~ fb . 327. Verwijderen van de lagerhouder met lagerbus 

lagerhouder met lagerbus 
2 schakelkast 

Afb. 328. Verwijderen van de remschoen 

1 remschoe11 
2 dwkveer 

.LIER 

3 

2 MiiHI 
Afb_. 329. Verwijderen van de borgpen uit de lwppelingsvork 

1 inbusbout 
2 schakelkast 
3 koppelingsvork 

2 

~ . .. --

C&lfMM 
Afb. 330. Verwijderen van lwppelingsvorkas en koppclingsvork 

1 gre11delstift 
2 koppelingsvork 
3 koppcli11gsvorkas 
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,,.. :~ 

__ .. .,, 

2 3 4 

1 -~ ., 
11 

~ .· Uli f)Jj p 
© 1 

1 ' ! l 
1 ~ 

~ 

5 -Afb. 331 . Verwijderen grendelpen liertrommel 
1 hefboom 
2 geleidemoer 
3 veer 
4 grendelpen 
5 stelbout 

LIER 

'-------------------------------------- - · ~- --· 

0 

4 

5 
1 

,~-

2 3 

Afb. 332. Verwijderen van het schakelglijstuJ,. 
1 liertrommelas 
2 inlegspie 
3 liertrommel 
4 drukring 
5 schakelglijstuk 

-
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Afb. 333. Verwijderen van het tandwielk.astdek.se/ 
1 lagerdeksel 
2 oliekeerring 
3 deksel 
4 lagerbus 

LIER 

..... 

2 3 
4 • 

Afb. 334. Verwijderen van de automatische rem 
1 remband 
2 veer 
3 sluitring en pakkingring 
4 tapbout 
5 stelbout 
6 remschijf 
7 remhuisdeksel 

TH9-1 

Blz. 189 
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2 

• 
Afb. 335. Verwijderen van het remhuis 

1 lierwormas 
2 oliel<cerring 
3 tapbout 
4 rem/wis 

L 
Afb. 336 u· .. . ,tdrJJven van d . e t,erwormas 

LIER 

EMM 
Afb. 337. Verwijderen liertrommelas met wormwiel 

Afb. 338. Verwijderen liertrommelas 

1 wormwiel 
2 persdoorn 
3 trommclas 
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3i ,~ 
37 39 

38 

53 

( 

23 
e 

LIER 

27 

26 
• :J <2s 
·---24 

~23 

5
~

5

t 2 ~ 
~ 59 

57 

Afb. 339. Schakelkast - tandwielkast - liertrommelen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

remhuis (uiteengenomen) 

o/iekeerring 32 
lagerbussen 33 
liertrommel .U 
inbusbout 35 
inbusbout 36 
schakelhefboom 37 
druk veer 38 
kogel 39 
inlegspie 40 
koppe/ingsvorkas 41 
oliekeerring 42 
borgpen 43 
koppelingsvork 44 
drukring 45 
scha/ielg/ijstuk 46 
drukring 47 
oliekeerring 48 
lagerho(lder 49 
lierlrommelrem 
borgmoer 
verbindingsstang 
zelfborge11de moer 
inbusbouten 
paspen 
drul<veer 
stelbout 

grendel pen 
grendelplaat 
inbusbout 
verbindings balk 
lagerdekscl 
pakkingen 
olickeerringen 
l<.ogellagers 
wormas 
halve maan spie 
remhuis 
remschijf 
sluitring 
tapbout mei veerring 
remband 
drukveer 
sluitringen 
stelbout automatische 
rem 

27 schakelkast 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

pal<king 
remhuisdcksel 
expansie stop 
landwiell<.astdekse/ 
landwiell<astpakl<.ing 
wormwiel 
l11ndw1plkast 
inlegspit•cn wormwiel 
lic,t,ommc,las 
1/l lc gsp,eën 

28 opsl11ilm0Er 
29 
30 
31 

grendelhefboom 
gelc,dcmocr 
veer 

SC IJ.1~( lgliJSluk 
60 inbusbout Y-cie
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1 
2 
3 ., 
5 
6 
7 
8 
g 

10 
11 
12 

borgpen 
kop"pelflens 
koppelring 
lagerbus 
breekpen 
bout 
flens 
Yeerring 
tapbout 

-

LIER 

1 

~

3
1¾1 :ti 
06, ~__,2 

l! •• '2-,, 1 •Î 3 32 ~élti:lt 
2 

9 

1 ' -,, "i ~.--=e ~ "---39 13 43-;2 .,.,~ ,i.u_ , .,. v1• l"l ,. 
1 : ,34 ~ v-15 47 

iJ JJ 37 207', il 
21 

JO , 29 

$i 2,1 t ~25 
23 ®~ Ï 

O ~ f 28 ,~ 26 4 2 11 29 t 
3·1 

e=u ! 
Î 

1 
13 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1 
1 

35 

flens 
stelschroef 
bout 
'f'eerring 
moer 
borgplaat 
tap/Jout 
lagersteun 
as 

1 

32 

Afb. 339a. Tussenas lier 

25 borgplaat 
26 ringmoer 
27 lagerdeksel 
28 lagerdeksel 
29 ring (vilt) 
30 afstandsrlng 
31 smeernippel 
32 aslichaam 
33 schuifstuk 

13 11 \ 4 

~~~ 
f 49 

14 -
37 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

aandrij(flens 22 kogellager 34 pakkingringhouder 48 
schi/fspir! 23 a(star.dsbus 35 smeernippel 49 
bout 24 kogellager 36 pakkingring 

DEEL 12 

borgring (staal) 
slofring 
lagerbus 
pakkingringhouder 
pakkingring 
lagerbus 
lagerbus 
borgrlng 
stop 
pakkingring 
koppelstuk 

'---------------------------------------------------------------------·-----------------' 
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t-31 
1 

1 
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Afb. 340. Bedieningsmechanisme krachtafnemer (uiteengenomen) 

1 schal<elhefboom 14 lagerbus 27 borgbout 
2 moeren 15 hefboom 28 sluilring 
3 veerringen 16 l<ogelboul 29 borgring 
4 borgbouten 17 moer 30 verbindingsslang 
5 lagerhuis 18 verbindingss/ang 31 grendelpen 
6 lagerbussen 19 gaffels 32 drukveer 
7 boulen 20 moeren 33 geleidemoer 
8 veerringen 21 gaffe/pennen 34 vingergreep 
9 moeren 22 sluitringen 35 borgring 

10 bus 23 splitpennen 36 moer 
11 borgpen · 24 hefboom 37 /r.erfstifl 
12 as 25 lagerbussen (nylon) 
13 lagerhuis 26 as 

TH~ - 13.oft 

Blz. 193 

Y-cie
.n

l



TH9-1348/2 

Blz. 194 

1-t 
n 27 

2--ut-3 

.--t 

LIER 

~
r.-=::~ 
t--3 25 

12j _9-24 29 

l ~23~ 

--tt ------~11 14 24 
12 

3 5 5___!_y 2 

l-
13 2 

18~ 22 
-1 d::lC. ... ~,J-

6~ '""r,('i' ·:5 ( :,, 19 8 21 

12

9

- ~o 0 
10 O O 

9 Q T 16 
11 15 

33 

ii11 Q-,. 
~ Q-3_7 ~ 50 

...L..... 

~48 ~,~-1 
n 31 40 ~

46 W-37 41~-45 

34 
38 

---36 L_44 
&--35 1--43 

L-42 

----·--- · ··- -- ·----

DEEL 12 

----

Afb. 341. Lier aandrijving (uiteengenomen) 
1 kruiskoppeling 14 inlegspie 27 ketting 40 stelbout 
2 as 15 vu/plaat (2 mm) 28 ketlingtandwiel 41 sluitplaat 
3 inlegspieën 16 vu/plaat (1 mm) 29 lagerbus (brons) 42 tapbout 
4 kruiskoppeling 17 verbindingsschakel 30 smeernippel 43 breekpen 
5 as 18 borgveer 31 moeren 44 tapbout 
6 kettingtandwielen (12 t) 19 binnenschakel 32 veerring 45 veerring 
7 borgbouten 20 verloopschàkel 33 sluitring 46 lompen 
8 ketting 21 buitenschakel 34 borstbout 47 lagerbus 
9 kogellagers 22 /t.etlingtandwiel (181) 35 moer 48 kettingtandwiel (21t) 

10 lagerstoel 23 lager stoelen 36 veerring 49 . flens 
11 borgbouten 24 kogellagers 37 lagerbussen (nylon) 50 bevestigingspen 
12 smeernippel 25 borgpen kogellager 38 spanvork 
13 inlegspie 26 as 39 borstbout 

Y-cie
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Afb. 342. Lagerstoel met zelfinstellend kogellager (doorsnede) 
f smeernippel 
2 lagers/oei 
.1 borgpennelje 
4 buitenloopring 
5 re11,.,erring 
6 binn:!nlooori;1q 
7 /nrQbolll 

Blz. 195 
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Afb. 343. Lierl<.ast (uiteengenomen) 

aansluitplaat rechts 27 leischijf 
aansluitplaat links 28 naald lager 
lierkast 29 lagerbus 
moer 30 smeernippel 
veerring 31 borstbout 
sluitring 32 s/uitring 
drukveer 33 kroonmoer 
s/uitring 34 splitpen 
s/uitring 35 moer 
broekhaak 36 bout 
kop-pen 37 lagersteun 
bout 38 lagerhuis 
sluitring 39 instel/age, (brons) 
splitpen 40 smeernippel 
leibeugel 41 lagerkap 
leiro/steun 42 tapeind 
leirolsteun 43 veerring 
drukring 4~ -moer 
lagerbus 45 leirolsteun 
leirol 46 lei rol (lang) 
leibeuge/ 47 leirolas (lang) 
beschermbeugel 48 leirol (kort) 
stelschroef 49 leirolas (kort) 
moer 50 kerfslift 
vu/ring 51 lagerbus 
viltring 
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Afb. 344. Kabelschijven en rollen achterzijde chassis 
(uiteengenomen) 

1 trekveer 
2 bevestigingsbeugel kabeloog 
3 leirolstoel 
.4 lager (nylon) 
5 moer 
6 tapeind 
7 ring (nylon) 
8 leirol 
9 ring (nylon) 

10 lager (nylon) 
11 leirolsloel 
12 kabelschijf (groot) 
13 drukring (nylon) 
14 lager (nylon) 
15 drukring (nylon) 
16 kabelschijfas 
17 · kabelschijfas 
18 drukring (nylon) 
19 lager (nylon) 
20 drukring (nylon) 
21 kabelschijf (klein) 
22 smeernippel 

Blz. 197 
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1 drukstang 
2 rubber stofhoes 
3 druk.veer 
4 luchtcylinder 

LIER 

12 

3 ' 5 

Afb. 345. luchtcylinder (motorkoppeling) 
5 geleidebus 
6 compensatie gat 
7 rubber geleidering 
8 zuigerkap 

.t 
9 rubber keerring 

10 zuigerbodem 
11 be-,estigings(lens 
12 luchtfilter 
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Afb. 346: 
1 zuigerl10p 
2 rubber keerring 
3 geleidebus 
4 rubber ring mei st<1fen binnenring 
5 zuigerbodem 
6 luchtcylinder 
7 berestigingsf]ens 
8 lucht(ilterelement 
9 lucht(ilterkap 

LucMcylinder (uiteengenomen) 

10 bout 
11 kleft,lièugel 
12 drukreer 
13 pakkingen 
14 cylinderdekse/ 
15 veerring 
16 moer 
17 klembeugels 
18 rubber geleidering 

19 rubber stofhoes 
20 drukstang 
21 bus 
22 ker (stift 
23 afstandsbus 
24 kerfslift 
25 gaffel 
26 gaffe/pen 
27 splitpennen 
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Afb. 347. 

1 rubber dop 
2 moer 
3 bedieningshefboom 
4 1/erbindingsstuk 
5 deksel 
6 knel/el · 
7 stelbout met lfierkant 

Luchtbedieningskraan (oude ui tvoering) 
8 rubber zuiger 15 
9 drukt/eer 16 

10 1/eerpakket 17 
11 rubber inlaatklep 18 
12 ll/epschotel 19 
13 huis 20 
14 stop 21 

drukveer 
drukstuk 
klemplaat 
bus 
metalen plaat 
afstandsbus 
slagbegrenzer 
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Afb. 348. Luchtbedieningslvaan (uiteengenomen) 

lichtmi!lalen huis 12 inlaatA!ep (rubber) 23 bout 
j 2 rubber zuiger 13 11/epschotel 24 veerring 
1 3 drull veer voor 2 14 drullveer voor 12 25 verbindingsstuk 
' ! 4 metalen plaat 15 slop 26 .slagbegrenzer 

ï 5 metalen dwllstul,. 16 a(dich/rinq 27 ring (fiber) 
6 veerpai<J,.e/ compleet 17 a/slandsbus 28 moer 
7 busje voor 8 18 lichtmetalen de/1.sel 29 rubber stofdop 
8 plaatjc•s ,eerpallllel 19 stelbout mei vicrllant 30 bedieningshefboom 
9 lllemplaten voor 8 (2x) 20 knevel 31 knop voor 30 

10 11/emboutjc 21 druk,ingcn 
11 moer voor 10 22 verende , ing 
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Afb. 349a. Verlengstu/t. chassisraam (vóór) 
t verlengstuk links voor 
2 verlengstuk rechts voor 
3 hoeksteun 
4 hoeksteun 
5 vu/plaat 
6 vergrendelhe(boom 
7 ketting 
8 haarspeldveer 

DEEL 13 

• 

Y-cie
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DEEL 13 

29_/ 

28 

1 her apparaat 
2 splilpcm 
3 sluit ring 

' pen 
5 leischij( 
6 lagerbus 
7 sluit ring 
8 splitpen 
9 smeernippel 

10 lagerbus ( brons) 

CHASSISRAAM 

Afb. 349b. Rt•servewie/drager 

11 steun 
12 borgmoer 
13 sluilnng 
14 wie/moer 
15 ba/Il 
16 frame 
17 flop-pen 
18 splitpen 
19 sluitring 
20 gaffel 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

16 

moer 
draad slang 
klep 
moer 
bout 
sluit,,ng 
moer 
gereedscllap/iist 
deksel voor 28 

TH9 • 1341/2 

Blz. 205 

Y-cie
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1 tapboul 
2 veerring 
3 borgplaat 
4 as · 
5 beschermplaat 
6 frame 
7 liertrommel 
8 lier/1.abel 
9 lagerbus 

(0 
CHASSISRAAM 

15 

Afb. 349c. Uer reservewiel 
10 afslandspijp 
11 lagerbus 
12 sluilring 
13 11eerring 
14 lapboul 
15 lierzwengel 
16 borstboul 
11 pal 
18 moer 

19 11cerring 
20 l!abellllem 
21 bout 
22 bovenplaal 
23 klinknagel 
24 beschermkap · 
25 worm Y-cie

.n
l
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Afb. 350. Voorste ophangsteun cabine 
1 cabine vloer 
2 canvas strip 
3 ophangsteun 
4 chassis 

CABINE EN LAADBAK 

_ain_ ___ _CÓL_ 
--

Afb. 351 . Achterste ophangsteun cabine ' 

* Verschillende uitvoeringen gemonteerd 
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1 
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4 
5 
6 
7 
8 
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10 
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d. l. !3 29 

33 
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CABINE EN LAADBAK 
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Afb. 352. Ruitenwissermotor (uiteengenomen) 
hand hefboom 12 achterdeksel 23 juk 35 tand heugel pennen 
borgbout 13 aansluit nippel 24 haarspe/dveer 36 tand heugel 
verzonken schroefbout 14 wartelmoer 26 borgveer 37 veerringen 
verzonken schroefbout 15 palclcing 27 aandrijfas 38 moeren 
houder 16 hefboom 28 vu/ring 39 schroef 
viltring 17 mbber aanslagpP.nnen 29 lagerbussen 40 ring 
regelschroef 18 tuimelschakelaar 30 cylinderdeksels 41 borgring 
wartel 19 veergeleider 31 pakkingen 42 schroef 
vu/ringen 20 drulcveer 32 vulstuk 43 rubber ring 
rubber pakkingring 21 sluitveren 33 wigers 44 stofdekse/ 
aansluit nippel 2r venlie len 34 h11is 

DEEL U 

Y-cie
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DEEL 14 

5 

Afb. 353. Schema ruitenwissermotor 

vulstu• 
'l aandrijfa.~ 
3 tand heugel 
4 zuiger 
5 ta11dhcugelpenne11 
6 juk 

.7 ven/iel 
8 veer 
g regelschroef 

6 

7 
8 

9 

CABINE EN LAADBAK 
TH9- v 2 

Blz. 209 

:.c:~{f 
stalen ring rubberpakk1ngring -

Afb. 354. Regelschroef voor ruitenwisser 

• 
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1 

2 

4 

5 

6 

Afb. 355. Bevestiging laadbak aan 
chassis (voorzijde) 
1 zelfborgende moer 
2 laadbaksteun 
3 rubber kussen 
4 chassissteun 
5 drukveer 
6 bus 

CABINE EN LAADBAK 

3 

M I. 

1 1 V/1 

- 6 

Afb. 356. Bevestiging laadbak aan 
chassis (midden) 
1 zelfborgende moer 
2 laadbak 
3 canvas strippen 
4 "U" beugel 
5 chassis 
6 vulstuk 

DEEL 14 

2 

~--3 

F·HM 

Afb. 357. Bevestiging laadbak aan 
chassis (achterzijde) 
1 laadbaksteun 
2 canvas strippen 
3 chassissteun Y-cie

.n
l



DEEL 15 CABINE EN OPLEGGERKOPPELING 

Afb. 358 Opleggerkoppeling met toebehoren 

1 oploopbanen 
2 steunbalk 
3 grondplaat 
4 hoeklijnen 
5 afdekplaat (klein) 
6 afdekplaat (groot) 

7 en 8 bevestigingsklemmen voor 5 en 6 
9 koppeltafel 

5 

W•hhfM 

TH9-1 
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CABINE EN OPLEGGERKOPPELING 
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DEEL 15 

1 bout voor grendelschuif 
2 scharnierpen 
3 koppeltafel 
4 slijtbus 
5 smeernippel 
6 borstbout 
7 veiligheidsplaat 
8 veer v / grendelschuif 
9 tapeind 
9a tapeind 

70 bedieningshefboom 
7 7 kroonmoer 
7 7 a kroonmoer 
12 splitpen 
72a splitpen 
13 sluitring 
7 4 grendel pal 
75 trekveer 
16 dwarsas 
1 7 afstandsbus 
18 grendelschuif 
7 9 sluitring 
20 kroonmoer 
20a splitpen 
21 vu/ring 
22 koppelklauw (rechts) 
23 koppelklauw (links) 
24 smeernippel 
25 splitpen 
26 moer 
27 veerring 
28 tuimelstuk 
29 borgbout 
30 drukveer 
37 bout 
32 veerring 
33 sluitring 
34 stelwiggen 
35 grondplaat 
36 slijtbus 
37 /angsas 

Afb. 359 Opleggerkoppeling (uiteengenomen) 
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Afb. 360a Revisiegegevens van de dwarsas van de koppeltafel 
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DEEL 15 
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DOORSNEDE A·A 

: .... ""·~ 

1 " DOORSNEDE A 

CABINE EN OPLEGGERKOPPELING 

Na htt .,.,b,,s1en.9at1n door 
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,,,-. 20 UNC tap pon 
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Afb. 360b Revisiegegevens van de langsas van de koppeltafel 
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Afb. 360c Revisiegegevens van de lagerbussen van het tuimelstuk 
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DEEL 15 

n• inpersen 

Voordraaien op aangegeven maten, waarbij d• 
pendiameter 0.3 mm . dikker wordt gehouden 
als aangegeven. Daarna inzetten, 0.5 mm .diep. 

Gaten boren en draad VS P.TF. tappen . 
Pen harden Re 60 ! 1. Daarna pennen 
slijpen op de aangegeven maat . 

CABINE EN OPLEGGERKOPPELING 

11>: 

1x45" 

centerg aten bon,n 
volgens N 500-C · 2,5 

Afb. 360d Revisiegegevens van de scharnierpen 
van de koppelklauw 

TH9-13 
Blz. 214c 

ws 

• Il 0,5x45" 

: ~ rzzzzzzz~ ------.-
ei~ 
OÓ 

IJ') ..... 1 

-4 ...z l 
~ ... , 
- ~ 
C .. " ·- 'O ,. .. 

~ 

0 
ci 
+ 
;;; .., 

' "C 

j r@zzJt:J l 

> [>i 22 1 

1- 1 

-2S 
~andurd 38,10 -•~ 

1 ! 

~

. 1 

~ J , 

' . 

\~ ~/ 
~ - '/ 

® 

G) 
Y-cie

.n
l



TH9-1348/2 
Blz. 214d 
WS 

KOTT ERMA AT VOOR VERBUSSEN 4S •Q DJ 

• 0.064 
J;TANOAAAD MAAT JI.JQ_ • 0.02S 

1) 

CABINE EN OPLEGGERKOPPELING DEEL 15 

STANQ AA ROMAAT $1 1. l •0. 2S 

Afb. 360e Revisiegegevens van de koppeltafel 

Y-cie
.n

l



(1 

DEEL 15 

67 

1 

E: 
E .,... 

d) i 

• ~1 
~ 
- 1 

~ 
C 

"' 

E 
û) 

r--
.., 
:, 
0 ., 
ö 
C 

" 
. .,~ ~ 

1.. L 

> > 

. . 1 
8 1J ni euw blokm .3d t P:335 KG 

ORUKVE ER VAN OPLEGGER KOPPELING 

Afb. 360f Drukveer 

CABINE EN OPLEGGERKOPPELING 

"· 
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Afb. 360g Bevestiging van de grendelschuif Y-cie
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2 

1 olietanh 
2 vuldop 
3 afvoerleiding 
4 regelllräan 

3 
1 

KIPINSTALLATIE 

5 

Afb. 362. Schema hydraulisch systeem J..ipi11stallatie 

5 (le,ibele persleiding 9 persleiding 
6 te/escoopbrug 10 regelventiel 

---~ (~1 
(@JA 

•-~e 

.. 
13 afsluitllraan 
14 aanzuigleiding 

7 telescopische hefcylinder 11 hogedrull oliepomp 
8 terngvoerleiding 1? fitte, 

DEEL-=-! 
1 

Y-cie
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.1 

~ ;, 
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KIPINSTALLATIE 

DOORSNEDE A-B 
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1 
2 
3 
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9 6 7 8 
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11 

4 
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14 10 
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Afb. 363. Doorsnede hogedruk oliepomp 

pomp/wis 5a slijtplaten (brons) 11 voordei<sef 
achterdeksel 6 ofiel<eerri11g (nylon) 12 bout 
naald lager 7 vu/ring 13 moer voor 12 
aandrijfas mei dr ijvend 8 borgveer 14 schijf spie 
tandwiel 9 p,1ki<ingen 
gedreven tandwiel 10 paspen 

TH9 -1348/2 

Blz. 217 

Y-cie
.n

l



---,. il .. -·- - - - - - . - - - -- ---

TH9-13'8/2 

Blz. 218 KIPINSTALLATIE 

7 
6 

1 

i ::.&;~ 
14 1 1 11 

13 12 

Afb. 364. Hogedruk oliepomp (uiteengenomen) 
1 bevestigingsbout pomphuis/de/csels 
2 achterde/csel met naa/d/agers 
3 pa/c/cing 
4 paspen (4 x) 
5 pomphuis 
6 pa/cklng 
7 drijvend tandwiel 
8 schijfspie 
9 voordeksel met naaldlagers 

10 moer voor 1 
11 borgveer 
12 vu/ring 
13 o/iekeerring (nylon) 
14 aangedreven tandwiel 

DEEL 16 

9 

.--10 

Y-cie
.n

l



DEEL 16 

1 

2 

3 

i 

4 

KIPINSTALLATIE 

6 

5 

7 8 9 10 11 

Afb. 365. Testopstelling roor hogedruk oliepomp en regelventiel 
1 olic>1C'Jfr;oadtank. to 

2 afsluitkraan 
3 aandrijving voor hogedruk oliepomp 
4 hogedruk oliepomp 
5 afsluitluaan 
6 vloeistofmeter 
7 afsluitkraan 
8 buffer/ank met oliedrukmeter 
g afsluitkraan 

10 regelventiel 
11 overdruk (vei/igheids) ventiel 
12 drukregelkraan voor oliedruk 

12 -

TH9-1~ 

Blz. 219 
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KIPINSTALLATIE 

BOVENAANZICHT 

t 

DOORSNEDE A - 8 

7 5 6 

1 

1 
1 

MET STALEN KOGEL 2 ZITTING 

MET REGELSCHUIF BIJ , ZITTING PAS

SCHUREN . . rrl +ç-

1 ' 

PROEFPER SEN OP aa kal@ ~c - 5 
OLIEDRUK BIJ SLUITEN REG LSCHOIF 30 kgfcm 2 

MAX SLAG REGELSCHUIF 12 mm 

f 

~

J __ 
, 

---{ )-
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2 3 
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- ..>' 
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Afb. 366. Doorsnede regelventiel 
1 ventielhuis 
2 stalen kogel (klep) 
3 rubber "O" ring 
4 regelschuif (plunjer) 
5 drukre'}elveer- · 
6 veerhuis 

DEEL 16 

7 veerschotel met veèrgeleider 
8 rubber slof/lap 
9 boring voor hel passeren 

van l~kolie 
(bij gemodificeerde uitvoering 
ook aan bovenzijde aan
gebracht) 

------ •-·•-- ·---- - -·-- - -- --------
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DEEL 16 
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KIPINSTALLATIE 

7 

'i~~ 

Afb. 367. Regelventiel (uiteengenomen) 

1 veerschotel met geleider 
2 veerhuis 
3 drukregelveer 
4 regelschuif (plunjer) 
5 rubber "0" ring 
6 venlielhuis 
7 wbber stofkap 
8 stalen kogel Y-cie

.n
l
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KIPINSTALLATIE 

' ,... ! 

~ ·:_ 
tl 
o ; ..,, 
c ' 
·- 1 

1 t i - ~I r 
! 17 

J 
.,, 1 
- : 

.1 
i 

j_ 1 14 
~ 1 ~~~ 9 

, • 10 

1---

• 

DEEL 16 

Afb', 368. Doorsnede telescopische hef-
cylinder 

1 plaat met drukl<og~I 
2 opsluitring voor drukl<ogel 
3 borgveer voor 2 
4 afdichtmanchetten 
5 vijfde binnencylinder 
6 vierde binnencylinder 
7 derde binnencylinder 
8 tweede binnencylinder 
9 eerste binnencylinder 

10 buitencylinder 
11 rubber " O" ring voor afdichting 

bodemplaat 
12 borgveer voor bodemplaat 
13 bodemplaat 
14 borgveren voor telescopische cylinders 
15 stalen ring om buitencylinder 
16 rubber " O" ringen voor afdichting 

flexibele persleiding 
17 borgveer flexibele persleiding 
18 cylindertap 
19 stalen kogel voor ontluchten 
20 schroefstop voor 19 

Y-cie
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KlplNSTALLATIE 
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1 
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1 
1 
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1 

~ r t rt=~'"'"-= 

trekker bodemplaat 
( hulpgereedschap X C/11) 

nr 

Afb: f:59 . Verwijderen _van de f!ódemplaat 
2 bodemplaat · 4 
3 rubber " O" ri~g 5 

-------- - •·-- --- ------ --

hefcylinder 
hulpgereedschap (XCII) 

.., 1 

---- - - -- - --- _______ ; 
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KIPINSTALLATI E 
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-3 
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5 

Afb. 370. Monteren telescopische hefcylinder 
1 montagering (hulpgereedschap XCV) 
2 manchet 
3 4e binnencylinder 
4 5e binnencylinder 
5 hulpgereedschap ( XCIV) 

DEEL 16 
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DEEL 16 KIPINSTALLATIE 
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Afb. 371 . Verwijderen van de telescoopcylinders 

1 · klembeugel ' 
2 /elescoopcylinder 

t;;;;;;;;.;J 

TH9-1348J? 
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Afb. 372 Schakeloverzicht krachtafnemer 

A tandwiel van aanrlrijflandwielgroep (groot) 
8 tandwiel van aandrijflandwielgroep (klein) 
C tandwiel " hoge" overbrenging 
D schuiflandwiel 
E tandwiel van .hulplandwielgrocp (klein) 
F tandwiel van hulplandwielgroep (groot ) 
G draaiende as van hulplandwielgroep (Een F) 
H uitgaande as voor oliepompaandrijving 

.19 tanden 
17 tanden 
13 landen 
25 landen 
13 landen 
17 tanden Y-cie

.n
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Afb. 373. Krachtafnemer met afgenomen zijdel<.sel 

1 huis Yoor o/iepompaandrijYing 
2 Yeerhouder schalrelasYergrendeling 
3 oogbout Yoor hschakelen oliepomp 

aandrijving 
4 uitgaande as oliepompaandrijving 
5 oogbout voor inschakelen lieraandrijYing 
6 s/uitring voor rubber stofhoes 
7 schake/York voor schuiftandwiel 
8 klembout voor 7 
9 schakelas 

10 sluitring voor rubber stofhoes 
11 tapbout 
12 uitgaande as yoo, lieraandrijving 
13 lagerdeksel 

6 

3 

Afb. 374. Overzicht uitwendige delen van de 1<.rachtaf nemer 

1 tapboul 
2 Yeerring voor 1 
3 lagerdeksel 
4 o/iekeerring 
5 pakking 
6 (lenspakking 
7 krachtafnemerhuis 
8 pakking 
9 huis voor oliepompaandrijving 

10 oliekeerring 
11 lapboul 
12 veerring voor 11 
13 dekselpakking 
14 zijdeksel krachtafnemerhuis 
15 veerring YOOr 16 
16 tapbout voor 14 

Y-cie
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Afb. 375 Overzicht inwendige delen van de krach/afnemer 

1 tapbout 17 moer 33 scha/<.elas 49 borgveer 
2 slui lring 18 oogbout 34 olie/<.eerring 50 schakelmof 
3 rubber s tofhoes 19 /<.ogellager hoofdas 35 klem voor 36 51 as voor oliepor;;paandrijv in g 
4 Mem voor 3 20 borgring 36 rubber stofhoes 52 se/; i1(sp1e 
5 o/ie/<.eerring 21 drukring 37 sluilring 53 borr,111r.g 
6 schakelas 22 tandwie l "hoge ' · overbrenging 38 moer 54 kor;ellaq,-, 
7 veer houder 23 schijf spie 39 oogboul 55 borg,·eer 
8 vergrendelveer 24 hoofdas , tev1:n$ uitgaande as 40 gesloten naaldlager 56 !Jorg, :ny 
9 vergrendelkogel 25 schuiftandwie! 41 splitpen voor 57 57 borgpen l,ulplandwielgroep 

10 schakelvork 26 kogel/age, horofdas 42 schijf spie 58 as voor ai!ndr ij{tandwielgroep 
11 klembout voor 10 27 afstandsring 43 as voor hulptandwielgroep 59 drukrin g voor 61 
12 oliekeerr ing 28 borgbout 44 bronzen bus voor 51 60 naald lager 
13 l<lcm voor 15 29 $Chal<elvork 45 druhring voor 46 51 aandr 1/ftandw 'elgro cp 
14 sluilring 30 v~erhouder 46 hulptandwielgrocp 52 11<1i1/r;ïagcr 
15 rnbber st<Jfiioes 31 vcrg ,endclveer 47 drul<ring voor 46 63 rir ,,~r1n q VOtr 61 
16 s!ui/ r ir.g 32 vei g, ende/kogel 48 oµC'n n,1aldlagf'f li4 ·;,1:nc n vo,., , :.:;: 

Y-cie
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-Afb. 376. Krachtafnemer met afgenomen huis voor oliepompaandrijving 
1 veerhouder schakelasvergrendeling 
2 schakelas 
3 oliepompaandrijfhuis 
4 uitgaande as ve>çr o/iepompaandrijving 
5 as van hulptandwielgroep 
6 krachtafnemerhuis 
7 hoofdas 

DEEL 16 

" . . 5 

2 :-:-.....: I. 

3 

ME·PM 

Afb. 377. Verwijderen kogellager lieraandrijfas (hoofdas) 
1 kogellager 
2 lieraandrijfas (hoofdas ) 
3 hulptandwielgroep 
4 tandwiel " hoge" overbrenging 
5 kogellager 
6 spievertandiog lieraandr ijfas 

l 

Y-cie
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Afb. 381. Automatische vergrendeling achterklep 

1 commandorol 
2 tuimelaar 
3 druhstang 
4 vergrende/klauw 
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Afb. 382. Bovenaanzicht hulpframe 
1 voo, ste drager 
2 langsligger 
3 draags /?e l 
4 strop 

5 telcscoopbrug 
6 te lescopische hefcylinder 
7 berglust (rechts) 
8 achterste drager 

9 achterstuk lwlpframe 
10 bergkist (links) 
11 lagerplaats telescoopbrug 
12 flexibele persleiding 
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13 stalen persleiding 
14 regelkraan 

Y-cie
.n

l



~ n TH9 - 1348/2 

Blz. 234 

N , •. 

KIPINSTALLATIE 

ZIJAANZICHT 

155 

19 

1 =l' .,- -~- ~I•- ··~ 

~ u•11 : . : . ··· 
+·• r-,\ JJ Ni 1 

' ::::, ==i w r=r~=~ -~-~,.,~---~~-1 .· - ...... t:i 
1' ülli --i 1 ! : ' 215 
"" + •-t- l• 1 

1 ::;T ' 1 i · 1 

1 olietank 
2 regelkraan 
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4 langsligger van hulpframe 
5 flexibele persleiding 
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Afb. 383. Zijaanzicht hulpframe 

7 telescopische hefcylinder 
8 draagstoel voor laadbak 
9 commandoplaat voor auto

matische achterklepvergrende
ling 

10 bevestigingsplaat om hulpframe 
op het voertuigchassis te be
vestigen 

11 bergkist (links) 
12 k/emstrop 

14 regelYentiel 
15 hogedruk oliepomp 
16 filter 
17 afsluil/r.raan 
18 montageplaat voor 15 

DEEL 16 

,. 

6 telescoopbrug 13 houten vu/balk 19 lucht- en ontluchtpijp olietank Y-cie
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SPECIAAL GEREEDSCHAP 

tf;3 (~ 
EiiM 

NSN 5120-17-023-1861 TREKKER 
achteruitas, versnellingsbak 

:,'~ 

EPMtM 
NSN 5120-00-795-0147 MONTAGE GEREEDSCHAP 

aandrijfflenzen, versnellingsbak en 
reductie bak 

NSN 5120-17-023-1858 TREKKER 
pa~pe1111c11 , fu sèeam1 

~ 

( 

0 

ild"t1ilil 
NSN 5120-17-023-1860 DRIJVER 

paspennen, fuséearm 

Blz. 237 

-NSN 5120-00-795-0134 POLIJSTSTAAL 
fuséepenbussen 

Cl 
@ 

NSN 511 0-00-795-0!21 RUIMER 
/,1 rw,bvsse11. : '; :;;01110 

i} 

Mi3•1i:N 

_ _J 
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PECIAAL GEREEDSCHAP 

a 

NSN 5120-00-795-0133 POLIJSTSTAAL 
lagerbussen , asstomp 

w 
NSN 5120-00-795-0088 POLIJSTSTAAL 

lagerbussen , satellieten 

'1J 1/J 
~ u::11 22 rfJ 

-NSN 4910-00-795-0104 MEETGEREEDSCHAP 
afstellen pignondiepte (met /t.ist). 

e 

-
D 

MiM!M 
NSN 5120-00-795-0155 MONTAGE GEREEDSCHAP 

aandrijfflenzen, differentieel 

~ 

NSN 5120-00-795-0144 UNSTER 
fagervoorspanning, differentieel 

.. 

~~ 
NSN 4910-17-023-1854 SLEUTEL 

zuiger , luch t.:. ylinder 

eeee 

Y-cie
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SPECIAAL GEREEDSCHAP 

-• 
NSN 5120-17-023-1859 MONTAGE GEREEDSCHAP 

aansluitingen, hydraulische leidingen 

NSN 5120-17-023-1855 STEMPEL 
aanbrengen paspennen 

~ 
MMM 

NSN 5120-17-023- 1857 GELEIDEBUS 
,fc/1chl1 ,nç , dr,.~stift . zuiger 

NSN 5120-17-025-0876 STEMPEL 
naaldlager , zijdeksel 

NSN 5120-17-023-1856 STEMPEL 
naa ldlager , wormas 

-~1s,1:tw 
NS~, 5120- 17.r:~ l -1}003 TR!: i<KER 

~1( -~ 1· ·, ••i/,(,/,}f.' 

------- ------- -· ··- . - ·-·- - -- --~ .. ---- · .. -- -------·••· 
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Blz. 239 

Y-cie
.n

l
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NSN 5120-17-024-0005 TREKKER 
reactieklep 

~ 

±±MM 
NSN 5120-17-024-0007 STEMPEL 

oliekeerring, sectoras · 

•&fä 
NSN 5120-1 7-024-0002 STEMPEL 

lagers , sectoras 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

@ • iMiW 
NSN 5120-17-024-0018 NAAF en GRADENBOOG 

afstellen sectoras en zuiger 

Mi•ILiM 
NSN 4910-17-024-0017 BESCHERMBUS 

oliekeerring , sector as 

[O 
•• + 

NSN 5120-17-024-0016 STEMPEL 
stcunlager, stuurkolom 

Y-cie
.n
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SPECIAAL GEREEDSCHAP 

NSN 5120-17-024-0014 HANDWIEL 
afstellen lagervoorspanning,wormas 

NSN 5120-17-024-0012 HANDWIEL 
afstellen onderste stuuras 

WiS•t1•~• 
NSN 5120-1~-024-00 15 SELEIDEBUS 

afd icl1 t ri11g, , /P./.çchroef 

~ 
'te· .\ 

' 

NSN 5120-17-024-0013 BESCHERMBUS 
borgring, onderste stuuras 

-~i+FIW 
NSN 5120-17-024-0011 GELEIDEBUS 

aiclic h/r,ng , stelschroef 

~SN 5' '.. '.i - 17-024-I{;:_1;, ·, TEMP ft. 
oi.:,-i: u r r:,',:J hO;.,.rfct k ,:_;: i ,P11fl!i 5hu1s 
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NSN 5120-17-0'24-0004 STEMPEL 
oliekeerring·, oliekeerringhouder 

-- Q) -NSN 5120-17-0'24-0008 STEMPEL 
lagerbussen, kruiskoppeling 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 

• 
NSN 5120-17-024-0009 BESCHERMBUS 

oliekeerring, koppelingshuis 

MM 
NSN 5120-17-0'24-0010 TREKKER 

paspennen 

Y-cie
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NSN 5120-17-022-4939 TREKKER 
naaldlager , wormas 

SPECIAAL t;EREEDSCHAP 

Mi•ltM · 
NSN 5120-17-022-4941 KLEMSTUK 

voor trekker 22 /1, naaldlager, wormas 

c::::l DC D -NSN 4910-17-022-5494 STIFT 
regelklephuis , rembekrach l iger (2 stuks) 

(7" \ 

~

=::_-- __ --,.-\ - -- -- =c~-::= ---:----J ! ~-,-,:-__ ,,-· ~ - ,v - ----_:~ __ .,. " -

NSN 5120-17-024-3051 GELEIDEBUS 
oliekeerring , hogedruk oliepomp (YK -616 ) 

WWfi•W 
NSN 5120-17-022-4232 STEMPEL 

veer , overdruk~lep . hydraulisc he cylinder , 
r1?mbek, ach/igcr 
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blokkeren aandrijff/enzen 
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uitpersen lagerbus, asstomp 
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HULPGEREEDSCHAP Nr. LXI STEMPEL 
inpersen lagerbus , asstomp 
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HULPGEREEDSCHAP Nr. LXVII STEMPEL 
olieheerring, /agerhouderdehsel, differentieel 
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SPECIAAL GEREEDSCHAP 
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HULPGEREEDSCHAP Nr. LXIX DRIJVER (kort) 
builenloopringen, schommelende veer zitting , schommelas 
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k.ogelbouten , reactiestangen 
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NAAF•A~ OMATENSTAAL 
ARM • ~:1- ALUMINIUM 

HULPGEREEDSCHAP Nr. LXXIV 
GEWICHT (1 kg) . 

afstellen lagers, wormas (te gebruiken met 
LXXIII) 
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HULPGEREEDSCHAP Nr. LXXVI SCHROEFSTOP 
-,c,or meet/dok, afstellen lagers, wormas 
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toplager, wormas , kleppenhuis 
(te gebruiken met trekker Kukko 22 /1 ) 
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HULPGEREEDSCHAP Nr. XCIV PYRAMIDE (hout) 
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SPECIAAL GE!U:EDSCHAP 

i . ' : . 

f t--t---------aJ-~I ~ 

A 
8 '/J 
C fJ 

Montageri ng voor 
bi nnency Li nders A 8 

Bi nnency_l _i nder 5 109,2 ! 1 115,2 ! O,l 

Binnencylinder 4 126,5 ! 1 132,L ! 0
•
1 

8 i nne ncyli nder 3 146,5 ! 1 152,4 ! 0
-~ .. 

8 i nnencyli nder 2 165 t, 170,9 ! O. l -
Binnencyli nder 1 186,L ! 1 192,L ! 0

-
1 

HULPGEREEOSCHAP Nr. XCV MONT AGERINGEN 
monteren afzondPrlij/le /elesco,,pcylinders, 

/11p111stallatie 
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Hur pgcreedschap kaliber 1011 
voor het controleren van de koppelklauwen 
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