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REVISIE VAN EEN AANDRIJFAS MET TRIPODE 

(Versnel I ingsbakzijde) 
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OPMERKING: Het fuseegedeelte van een aandrijfas 

met tri po de koppeling is gelijk aan dat van de 

voorheen gemonteerde aandrijfassen; zie voor 

revisie Hand. H78.372-3. 

DEMONTAGE 

1. Verwijder de klembanden (1) en (2). 

Maak de stofhoes (3) los van de aandrijfflens (6) 
en schuif hem op de aandrijfas. 

2. Neem de aandrijfflens (6) van het sterstuk (5). 

Verwijder de drie rollen (4) van het sterstuk. 

Reinig de onderdelen. 

3. Verwijder de borgveer (7). 
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Verwijder het sterstuk (5) m.b.v. de trekker 1931-T 

van de aandrijfas. 
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OPMERKING: Plaats aan elke zijde tussen de beide 

delen van de trekkerflensBeen stalen plaatje 

A. (Deze plaatjes kunnen aan de hand van de 

hiernaast afgebeelde tekening worden vervaar

digd). 

Schuif de stofhoes (3) van de aandrijfas. 
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MONTAGE 

4. Schuif de stofhoes (1) op de aandrijfas. 

5. Monteer het sterstuk: 

N.B.: het sterstuk kan in elke willekeurige stand 

op de aandrijfas worden gemonteerd. 

Schuif het sterstuk (2) op de spiebanen van de aan-

drijfas; de schouder op het sterstuk moet daarbij 

naar de as zijn gekeerd. 

Druk het sterstuk geheel op de as m.b.v. de trekker 

1931-T, voorzien van de drukringen C en het druk-

stuk D. 

Monteer de borgveren (6). 

6. Houd de aandrijfas vertikaal in een bankschroef 

(met beschermplaten) geklemd. 

Breng 200 gram RETINAX.AM. vet aan op de tap

pen, de rollen en op de binnenzijde van de aan

drijfflens (5). 

Breng de rollen (3), (4) en (7) op hun plaats op het 

sterstuk. 

Monteer de aandrijfflens (5). 

7. Breng de stofhoes (1) op zijn plaats. 

Monteer de "LIGAREX" klemmen (8) en (9). 
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