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REVISIE VAN HET VOORSTE HULPSTUUR HUIS 

DEMON TAGE 

1. Demonteer het voorste hulpstuurhuis 
a) Verwijder de vier moeren (2) waarmee de stuurko

lombuis (3) op het hulpstuurhuis is bevestigd en 
trek de stuurkolombuis terug. 

b) Klem het hulpstuurhuis in de bankschrief en neem 
de stuurkolomas (4) tezamen met het kegeltand-
wiel (12) en het kogellager (5) uit het hulpstuurhuis. 

c) Verwijder de bovenste helft (1) van het hulpstuur
huis. Draai de bout (14) los en verwijder de flexi
bele koppeling (15). 

d) Verwijder de kap (8) en neem het kegeltandwiel (7) 
uit het huis. LE T OP: let erop de zestig lager
naalden niet te verf ie zen. 

e) Tik de oliekeerring (6) uit het hulpstuurhuis. 

MON TAGE 

2. Monteer het voorste hulpstuurhuis 
a) Smeer de loopvlakken van de I agernaal den (9) op 

het kegeltandwiel (7) met speciaal kogellagerveL 
b) Houd het kegeltandwiel vertikaal en monteer in 

elke uitsparing 30 lagernaalden (9); schuif het 
kegeltandwiel (7) vervolgens in de boring van het 
hulpstuurhuis. 

c) Klem de onderste helft (10) van het hulpstuurhuis 
in een bankschroef (tapeinden vertikaal) en leg 
de met vloeibare pakking ingesmeerde pakking (11) 
op de pakkingrand. 

d) Plaats de bovenste helft (1) van het hulpstuur
huis op de onderste helft (10). 

3. Stel het hulpstuurhuisaal 
NB: Wanneer het kogellager (5) of het kegeltand
wiel (12) niet meer bruikbaar zijn. moet de stuur
kolomas (4) in zijn geheel worden vervangen. 

a) Monteer stelringen (13) op het steunvlak voor het 
kogellager en schuif de stuurkolomas (4) met het 
kogellager in de boring van het hulpstuurhuis. 

b) Monteer de stuurkolombuis (3) en zet de moeren 
(2) kruislings en gelijkmatig vast met 1,3 mkg. 
Overschrijd dit aantrekkoppel niet. 

c) Controleer de speling '"a" m. b.v. voelermaatjes 
op vier pi aatsen aan de omtrek. Door deze con
trole wordt voorkomen dat de moeren ongel ijkma
tig worden aangetrokken. 

d) Controleer of de stuurkolomas (4) vrij en zonder 
zware punten draait. Wijzig zonodig het aantal 
stelringen (13) om een juiste afstel I ing te ver
krijgen. 

e) Vul, na de afstelling, het hulpstuurhuis (1) met 
een kleverig vet en zet de stuurkolombuis (3) de
finitief vast door de moeren (2) met 1,3 mkg aan 
te trekken. 

f) Controleer opnieuw de speling "a". 
g) Monteer m.b.v. een passend stuk pijp (binnendia

meter 30 mm, buitendiameter 35 mm, lengte 150 
mm) de vetkeerring (6) met de I ip naar het naald
lager toegekeerd; plaats vervolgens de kap (8) . 

h) Schuif de flexibele koppeling (15) op de as van 
het kegeltandwiel (7). Draai de bout (14) aan, 
maar zet hem nog niet vast. 

i) Neem het hulpstuurhuis uit de bankschroef. 
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REVISIE VAN HET STUURHUIS EN VA N HET 

AC HTERSTE HULPSTUUR HUIS 

DEMON TAGE 

4. Klem het stuurhuis in een bankschroef (steun MR. 

3053-80). Het gebruik van deze steun is bes I i st 
noodzakelijk om beschadiging van het stuurhuis 
te voorkomen. 

5. Maak de beide spoorstangen los (kogelbouttrekker 

1964- T met drukstuk). 
Verwijder de afdichtbusjes (2) en de ringen. 

6. Verwijder: 

- de aan si agpl ug (7) met contra-moer 

(sleutels 3453-T), 

- de klembeugel (6), 

- de rechter stofhoes (5). 

7. Verwij der de klem ( 1), schuif de onderste be

schermplaat (3) voor de kogel bouten naar rechts 

en verwijder vervolgens de bovenste bescherm

plaat (4) . 

8. Verwijder de opsluitplaat en druk de tandheugel 

geheel naar rechts in het stuurhuis. 

9. Verwijder de barging van de sleufmoer en ver

wij der de moer (si eutel 1976- T). 

1 0. Neem de verstelbare veerhouder (12) uit de bo

ring van het stuurhuis (sleutel 1976-T). 

1 1 . Verwijder: 

- de rechter kogelbout (14), 

- de centreerstift (10) uit de beschermbuis. 

NB: Om demontage hiervan te vergemakkelijken, 
I aat men de twee kogel boutcups ( 13) en ( 15) op 
hun pi aats teneinde de drukveer ( 18) te kunnen 

spannen door de verstelbare veerhouder (12) in 

de boring te draaien. 

Verwijder tenslotte de centreerstift (10) via het 

hiervoor aangebrachte gaatje "a" 

1 2. Verwijder: 
- de afstandshuls (16), 

- de linker kogelbout (17), 

- de tandheugel en de verschuifbare bescherm-

buis (11), 

- de kogelcups (13) en (15), 
- de veer (18), 

- de ring (9) voor het opnemen van de tand-

heugel speling, 

- de afstandshuls (19). 
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13. Verwijder: 

- de I i nker stofhoes, 
- de linker klembeugel: verwijder de pasbout en 

draai de klembout los, 

- de I i nker aan si agpl ug. 

14. Verwijder het deksel (20) van het hulpstuurhuis 

en verwijder: het huis (1) tezamen met de kegel

tandwielen (6) en (19) , de pakking (3), de af

standsring (4) en de stel ringen (16) . 

15. Verwijder het deksel (7) voor de druktaats en 

verwijder: 

- de stelringen (8), 

- de veer (9), 

- de druktaats (10) . 

16. Verwijder de buitenste loopring (12) van het 

onderste lager; maak hiertoe de buitenomtrek 

van het stuurhuis ter hoogte van de loopring ge

lijkmatig warm m.b. v. een gasbrander. 

17. Demontag e van het stuurrondsel 

Verwijder de borgveer (11) en neem de volgende 

onderdelen los: 

- de binnenste lagerloopring (13), 

-de stelringen (14), 
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-de afstandshuls (15), 

-het alslandsstuk (4), 
- het rol I ager (2) . 

Tik de vetkeerring (5) uit de boring van het af

standsstuk ( 4) . 

1 8. Demontag e van het hulpstuurhuis 

a) Verwijder de kap (17) en neem het kegeltand
wiel (19) uit het huis. 

BELANGRIJK: Het kegeltandwiel is gelagerd 

op zestig lagernaalden; let erop deze niet te 

verliezen. 

�����"""'!--- 22 
b) Tik de vetkeerring (18) uit de boring. 

c) Maak de onderdelen schoon. 

19. Demontag e van de spoorstangen 

a) Verwijder de stelmoeren (25) van de kogelbouten 
(sleutel MR 630-16/12) . 

b) Verwijder: 

- de drukveer (24) , 

- de cups (23) , 

- de kogel bout (22). 

c) Draai de verstelbare uiteinden (21) van de spoor
stangen los. 
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MO NTAGE 

20. Gereedmaken van het stuurrondsel 

a) Druk de vetkeerring (9) in de boring van het af

standsstuk (2). 

NB: Het af standsstuk is voorzien van twee kragen 

met een verschi I lende diameter; de kraag met de 

kleinste diameter moet in het stuurhuis worden 

gemonteerd. Monteer de vetkeerring (9) aan de 

zijde van de kraag met de kleinste diameter. De 

vetkeerring moet met de buitenkant van de kraag 

gel ijk liggen; de afdichtlip moet naar de binnen

zijde van het afstandsstuk zijn .gekeerd. 

b) Monteer achtereenvol gen s op het stuurrondsel 

(3): 

- het rollager (1), 

- de af standshuls (8), 
- de binnenste loopring (6) van het onderste lager, 

- de borgveer (5). 

c) Pers m.b.v. de pijp MR.3646 de afstandshuls en 

de rollagers op het stuurrondsel. 

d) Meet de speling "a", welke tussen de borgveer 

(5) en de binnenste loopring (6) van het onderste 

rollager bestaat; verwijder vervolgens: de pijp 
MR. 3646, de borgveer (5) en de binnenste loop

ring (6). 

e) PI aats het af standsstuk (2) op de af standshuls 

(8) (met de kraag met de kleinste diameter naar 
het stuurhuis gekeerd). 

f) Monteer stel ringen (7) (verkrijgbaar bij Afdeling 

Onderdelen) tussen de afstandshuls (8) en de 

binnenste loopring (6). De dikte van de stel

ringen moet gelijk zijn aan de speling "a" 

+0,08 mm, teneinde na montage de juiste voor

spanning van de onderdelen te bereiken. 

g) Druk het geheel opnieuw samen m.b.v. de pijp 
MR.3646 en monteer de borgveer (5). 

h) Monteer de binnenste loopring (4) van het on

derste rol I ager m.b.v. een bronzen drevel. 

Controleer of deze loopring goed aan ligt op 
de kraag van de boring en controleer of zich 

tijdens het inpersen geen bramen hebben ge

vormd. 

21. Klem het stuurhuis in de bankschroef (steun 
MR. 3053-80). 
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22. Montag e en afstelling van het stuurrondset 

a) Plaats de rollenkooi (5) van het onderste rollager, 

na dit vooraf met vet te hebben verpakt, in het 

stuurhuis. 

v) Monteer het kompl ete stuurrondsel en druk het 

tot op de aanslag in de boring. 

c) Monteer het hulpstuurhuis (1) en zet het met de 

twee klemstrippen vast (klemstrippen MR.3644). 

Zet het geheel gelijkmatig vast met 1,3 mkg. 

Controleer of het stuurrondsel (3) zonder spe
ling en zware punten draait. 

d) Meet m.b.v. voelermaatjes de speling "b" tus
sen de kraag van het stuurhuis (6) en het af

standsstuk (2) . 

e) Maak stelringen gereed van de juiste dikte (ver

krijgbaar bij Afdeling Onderdelen); de dikte 

van de stelringen moet gelijk zijn aan de spe

ling "b" +0,08 mm. 

f )  Verwijder de klemstrippen MR. 3644. Neem het 

komplete stuurrondsel uit het stuurhuis en vul 

de boring met kleverig vet. 

g) P I  aats de stelringen (7) op de kraag van het 

stuurhuis en monteer opnieuw het komplete 

stuurrondsel en de klemstrippen MR. 3644. 
Control eer of de onderdelen goed aangedrukt 

liggen. door met een bronzen drevel op het 

uiteinde van het stuurrondsel (3) te tikken. 

Controleer of het stuurrondsel zonder speling 

of merkbare zware punten draait. 

23. Montage en afstelling van de kegeltandwielen 

a) Meet de speling bij "a" m.b.v. een stel voeler

maatjes. Voorbeeld: "a"= 2,45 mm; verwijder 

vervolgens de klemstrippen MR.3644 en het 

huis (1). 

b) Smeer de draagvlakken van de lagernaalden op 

de a stap (9) in met speciaal wiellagervet en 

monteer dertig lagernaalden in elke uitsparing. 

Schuif het kegeltandwiel voorzichtig in de 

boring van het hulpstuurhuis en let erop dat 

er geen lagernaalden van hun plaats raken. 

c) Druk de vetkeerring (8) m.b.v. een passend 

stuk pijp (bi nnendi ameter 30 mm, bui ten di a

meter 35 mm, lengte 150 mm) in de boring; de 

lederen kant moet naar de binnenzijde zijn 

gekeerd. 

d) Plaats het hulpstuurhuis (1), voorzien van het 

kegeltandwiel (9) op het stuurhuis en plaats 

twee voelermaatjes van dezelfde dikte bij "c" 

en "d''. Monteer de klemstrippen MR.3644 en 

zet de moeren gel ijkmatig vast met 1,3 mkg. 

Control eer of het kegeltandwiel (9) zonder 

speling of zware punten draait. 



HANDELING Nr H78.442-3: Revisie van het stuurhuis en de hulpstuurhuizen 6 

10 11 12 

19 18 17 15 14 

Maak de vulringdikte kleiner wanneer de speling 
te groot is en monteer dikkere vulringen bij "c" 
en ''d'' (zie voorgaande blz.) wanneer het kegel
tandwiel te zwaar draait. I n  het gegeven voor
beeld is de gemeten speling 3,05 mm. Het bij de 
twee metingen verkregen verschil van 3,05 - 2,45 
= 0,60 mm is de vereiste vulringdikte welke bij 
''a" moet worden gemonteerd (gebruik vulringen 
welke door onze Afdeling Onderdelen worden ge
leverd) . 

e) Verwijder de klemstrippen MR.3644 en het hulp
stuurhuis (1). Monteer de pakking (2) op het af
standsstuk (3) en breng de vulringen aan "a" 
(na deze met vet te hebben gesmeerd) .  

f )  Monteer het hulpstuurhuis (1) , n a  dit met vet te 
hebben gevut d. Smeer het pa svlak voor de pap i er
pakking evenals het pasvlak op het deksel in met 
vloeibare pakking. 

g) Monteer het deksel en breng de dubbele borgpl a
ten aan. Zet de moeren met 1,3 mkg. Buig de 
borgplaten om en plaats de kap (4) op het hulp
stuurhuis. 

24. Montage van de tandheugel 

a) Wanneer de kogelmoer (7) of de stuurhuisbui� 
(6) zijn vernieuwd, moet worden gecontroleerd 
of de speling tussen de moer en de buis 0, 05 
mm bedraagt. Ga al s volgt te werk: monteer 
voorlopig de klembeugel (5) op de stuurhuisbuis 
(6) en borg deze; draai de kogel moer (7) op de 
verstel bare veerhouder (8) . Schuif het geheel, 
tezamen met een voelerlint van 0,05 mm dikte en 
8 mm breedte in de stuurhui sbuis. Schuif het ge
heel ca. 140 mm in de buis (gelijk aan de ver-
pi aatsi ng van de tandheugel) . De kogel moer (7) 
en het voel er I int moeten zonder speling vrij in 
de buis kunnen schuiven; wanneer dit niet het 
geval is, zou de stuurhui sbuis (6) door het vast 
zetten van de klembeugel (5) de kogelmoer vast 
klemmen. Verwijder de klembeugel. 

b) Monteer de linker klembeugel, schuif de rubber 
stofhoes (met de kleine diameter naar de beugel 
gekeerd) op de stuurhuisbuis. 

c) Schuif de tevoren met vet gesmeerde tandheugel 
tezamen met de verschuifbare beschermbuis (10) 
in het huis (het sleufgat van de stuurrondselzijde 
afgekeerd) . Monteer de afstandsbuis (9), de ring 
(19), de drukveer (18) , de kogelcup (13) en de 
kogel bout ( 17) na deze vooraf met vet te hebben 
gesmeerd. Monteer de kogelcup (15) welke aan de 
omtrek is voorzien van een rondlopende groef: 
monteer vervolgens de afstandshuls (16) . 

d) Monteer de centreerstift (11) ; druk de veer (18) 
samen om montage mogelijk te maken) . 
Dit geschiedt als volgt: 
Plaats de twee kogelcups (13) en (15) in de buis 
en draai de verstel bare veerhouder voorzien van 
de drukveer (12) voorlopig aan. Leg een ring 
onder de moer van de centreerpen (11) en zet de 
moer vast. Draai de verstel bare veerhouder los en 
monteer de kogel bout ( 14) na deze met vet te 
hebben gesmeerd. 
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e) Zet de verstel bare veerhouder vast m.b.v. de 
sleutel 1976-T; draai de veerhouder vervolgens 
een 1/6 slag terug en controleer de kogelbouten; 
deze moeten zonder zware punten met de hand 
kunnen worden bewogen. 

f) Houd de verstel bare veerhouder vast en zet de 
moer voor de kogelbouten vast m.b.v. de sleutel 
1976- T. Borg de moer zonder deze terug te 

draaien. 

NB: Wanneer het splitpengat niet correspondeert 
met een u itspar ing van de moer boort men een 
nieuw splitpengat zover mogelijk verwijderd van 
het bestaande gat. Sluit de opening van de stuur
huisbuis af met een doek om het binnendringen 
van metaaldeeltjes te voorkomen. 

25. Montage en afstel I ing van de druktaats 

a) Monteer de druktaats (5) tezamen met de druk
veer (4). 

b) Monteer het deksel (3) met de bewerkte zijde naar 
het stuurhuis gemonteerd. Monteer vulringen (2) 
van zodanige dikte dat het stuurrondsel zonder 
zware punten of merkbare speling draait. 

NB. Om ingrijping in de tandvoet te voorkomen 

moet aan de reeds gemonteerde vulringen een 

vulring van 0.1 · 0.2 mm worden toegevoegd. 

c) Verwijder het deksel (3) breng de vulringen (2) 
aan en monteer het deksel opnieuw; de drukveer 
(11) blijft daarbij op zijn plaats. 
Zet de moeren vast (veerring). 

d) Wanneer de veerdruk onvoldoende is, monteert 
men ringen (1) tussen de veer en de druktaats. 

e) Wanneer de veerdruk te hoog is, kan een vulring 
(2) tussen het deksel (3) en het stuurhuis worden 
gemonteerd. 

26. Monteer de opsluitplaat (6) met de langste zijde 
van het stuurrondsel afgekeerd. Monteer de 
onderste (9) en bovenste (7) beschermplaat voor 
de kogelbouten; knijp na montage de felsrand 
van de bovenste beschermplaat aan beide uit· 
einden en in het midden samen, zodat beide be
schermplaten bij het verplaatsen van de tand
heugel niet t.o.v. el kaar kunnen versehui ven. 

Monteer de rechter stofhoes (8) met de kleinste 
diameter naar de klembeugel gekeerd. 

Monteer de rechter klembeugel zonder deze vast 
te zetten; de stand hiervan wordt bij montage op 
de wagen bepaald. 

Zet de stofhoezen vast en let erop dat deze 
niet vervormen. Monteer de klemringen voor de 
stofhoezen met de kop van de klembout naar de 
buitenzijde gekeerd. 
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27. Monteer de borgmoer en I eg de borgplaat tussen 
de plug (1) en de contramoer 

Verpak de aan si agpl ug (1) met vet en zet hem 

voorlopig vast (si eutel 3453- T) 

NB: De afstelling van de aanslagplug geschiedt 

na het inbouwen van de stuurinrichting, tijdens 

het afstellen van de wieluitslag (zie Hand. 

H78 .410-0) 

28. Vul de plug met de schermplaat (2) voor de helft 
met deze! fde vetsoort 

Monteer de plug met een papieren pakking en zet 

de bouten (3) (veerring) vast Let op de stand 

van de schermplaat 

NB: Vul de aan si agpl uggen met ten hoogste 340 

gr, vet om te voorkomen dat de afdichting van 

het stuurhuis wordt beschadigd, 

2 9. Gereedmaken van de spoorstangen 

a) Draai de klembout van de verstel bare spoorstang

einden (8) los Olie de schroefdraad en stel de 

lengte van beide spoorstangeinden op dezelfde 

maat af, 

b) Monteer achtereenvolgens: 

- een kogel cup ( 5), 

- de met vet ingesmeerde kogel bout (4). 

- de tweede kogelcup (5), 

- de drukveer (6). 

c) Zet de stelmoer (7) m,b,v. de sleutel MR.630-

16/12 vast met 8 mkg (zie demontage); draai de 
stel moer vervolgens 1/8 si ag terug en borg de 

moer, 

30. Montage van de spoorstangen 

�t:����-/---- 4 a) Plaats de rubber stofkappen op de kogelbouten 
en monteer de stalen ringen. 

b) Ontvet het kon i sche gedeelte van de kogel bouten 

evenals de boringen in de verstel bare spoor

stangei nden. Zet de moeren vast en borg deze. 

c) Verwijder het stuurhuis uit de montagesteun 

MR. 3052-80. 
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