
HANDELING Nr. H78.453-3: Werkzaamheden aan de remcilinders 

REVISIE VAN EEN HOOFDREMCILINDER. 

1 2 3 4o5 b 6 7 8 9 

DEMONTAGE. 

1. Licht de borgveer (9) uit de groef (let erop dat 

door de druk van de veer de onderdelen niet uit 

de boring springen) . 

2. Verwijder: 

- de drukring (8}, 

- de zuiger (6}, 

- de cup (5), 

- de drukveer (4) en 

- het bodemventiel (3) uit de boring van de 

hoofd remc i I i nder. 

3. Ne em de secondaire cup (7) van de zuiger (6). 

4. Verwijder het ventiel (2) en de ventielzetel (1) 

van het bodemventiel (3). 

REINIGEN. 

5. Gebruik voor het reinigen van de onderdelen uitslui

tend sp iritus. 

De boring van de hoofd remci I i nder mag geen enkel 

sp oor van corrosie of krassen vertonen; wanneer dit 

wel het geval, moet de hoofdremcilinder worden ver

vangen. 

6. Controleer of de boringen "a" en "b" niet zijn 

verstopt. 

MONTAGE. 

7. Dompel de onderdelen, nadat ze zorgvuldig zijn 

gereinigd, in schone remvloeistof. 

8. Schuif de secondaire cup (7) op de zuiger (6). 

9. Plaats het ventiel (2) en de ventielzetel (1) in het 

bodemventiel (3) . 

10. Schuif het bodemventiel (3) , de drukveer (4) en de zui

ger (6) in de boring van de hoofdremcilinder. 

11. Schuif de drukring (8) in de boring en druk de borg

veer (9) in de groef. 
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REVISIE VAN EEN WIELREMCILINDER (VOOR). 

DEMONTAGE. 

NB: Alle onderdelen kunnen met de hand worden ver

wijderd. 

12. Verwijder: 

- de stofkap (1), 
- de zuiger(2), 

- de cup (3), 

- de drukveer (4). 

- de ontluchtingschroef (5). 

REI NI GEN. 

13. Gebruik voor het reinigen van de onderdelen uitslui

tend spiritus. 

De boring van de wielremcilinder mag geen enkel 

spoor van corrosie of krassen vertonen; wanneer dit 

wel het geval is, moet de wielremcilinder worden ver

vangen. 

MONTAGE. 

NB: Alle onderdelen kunnen met de hand worden ge

monteerd. 

Smeer de cup en de boring van de wielremcilinder voor 

montage in met remvloeistof. 

14. Monteer: 

- de drukveer (4), 

- de cup (3) , 

- de zuiger (2), 

- de stofkap (1), 

- de ontluchtingschroef (5). 

REVISIE VAN EEN Wl EL REMCILINDER (ACHTER). 

DEMONTAGE. 

NB: Alle onderdelen kunnen met de hand worden ver

wijderd. 

15. Verwijder: 

- de stofkappen (6), 

- de zuigers (7), 
- de cups (8), 

- de drukveer (9). 
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REI NI GEN. 

16. Gebruik voor het reinigen van de onderdelen uitslui

tend spiritus. 

De boring van de wielremcilinder mag geen enkel 

spoor van corrosie of krassen vertonen; wanneer dit 

wel het geval is, moet de wielremcilinder worden ver

vangen. 

MONTAGE. 

NB: Alle onderdelen kunnen met de hand worden ge

monteerd. Smeer de cups en de boring van de ei I i nder 

voor montage in met remvloeistof. 

17. Monteer: 

- de drukveer (4), 

- de cups (3), 

- de zuigers (2), 

- de stofkappen ( 1). 
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