
Handeling H 78 . OOOb Kara kteristie ken 

Banden 

Veel van U monteren grotere banden om zodoende wat meer snelheid te krijgen met de HY. 
Dit kan wat problemen geven met de ruimte onder de voorschermen, de afstelling van de wagen- 
hoogte, de sporing en de afstelling van de achterremdrukbegrenzer. 

BELANGRIJK: 

Serie montage : 17 R 400 X CA 
Extra montage : 19-400 X CA 

Bij de montage van de banden 19-400 X CA is het noodzakelijk een geleiding aan te brengen 
voor de handremkabel bij het rechter voorwiel en de elektrische bedrading in de linker voor- 
wielkuip te verleggen. 

BANDENSPANNINGEN: 

*) N.B.: In Nederland zijn alle H typen model 1976 van de uitvoering HW en hebben dus een 
totaal toelaatbaar gewicht van 3200 kg. - 

- 

REPARATIE: 

In geval van vervanging van de banden 19 - 400 XC door de banden 19 - 400 X CA MOET 
BESLIST de geleider van de handremkabel alsmede de ligging van de dradenbundel als volgt 
worden gewijzigd: 

Bestel bij de afdeling onderdelen: 

TY ~e 

HY 
HY serie 

I N2 

HW *) 

HW serie 
I N2 

1 O O ~  .............. DS 454 - 95 
1 oog .............. 21 064 009 V. 

Totaal 
toelaatbaar 
gewicht 

lnvoegen in het werkplaatshandboek direct achter "Handeling" H 78.000a - H 8 wit 

r 

H 8a wit HY-techniek - Stkhtiig C W n  HY Team Holiand - TUBJoumaal 

Spanning (in Bars) 

Voor Achter 

Soort 

2975 

3200 

Montage 

Gesloten of 
Pick-up 

Gesloten of 
Pick-up 

Veewagen 

1 7R400XCA 
of 
19-400XCA 

17R400XCA 
of 
19-400XCA 

3.25 

2.75 

3.5 

3.5 

3.5 

3.0 

5.0 

4.0 

L 



WPiging voor & geleiding van de hanciriemicabel. (mchts) 

a) Zaag het steuntje A van de kabel 1 weg. 

b) Plaats het oog 2 (nr. DS 454 - 95) tegen de steun 1 en bevestig deze aan de langsligger met twee 
bouten en moeren of met popnagels. 

Wwqing van de ligging van & dra&nbun&l. (links) 

a) Boor een gat van 16 m/m in de wielkuip zoals onderstaand is aangegeven en monteer oog 
(nr. 21 .O64009 V) 

b) Voer de dradenbundel in het tevoren gemaakte gat en schuif deze in de langsligger tot deze er bij B 
aan de achterzijde van de langsligger uitkornt. 

c) Verplaats de bescherming 3 van de dradenbundel en bevestig deze op de plaat met parkerschroeven. 
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