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KARAKTERISTIEKEN 

HANDELING Nr. H78.000: Technische speci f icat ies en afstelgegevens. 1 

I - ALGEMENE GEGEVENS 

Fabrieksbenaming ................................................................................ 
.......................................................................... Commerciele benaming 

Fabriekssymbool ................................................................................. 
.................................................................................. Produktie vanaf 

Aantal zitplaatsen i n  cabine .................................................................. 
Bandenmaat ........................................................................................ 

II - AFMETINGEN 

+ 

1500 kg 

HY 
H Y  
H Y  

september 1966 
2 

17-400 X 
19-400 
19-400 X 

Wielbasis, gemiddeld ......................................................................................... 2,518 m 
............................................................................................ Spoorbreedte, voor 1,628 m 

.......................................................................................... Spoorbreedte, achter 1,660 m 

Wagen uitgevoerd als ...................... 

Totale l engte .................................... 
Totale breedte .................................. 

Standaard uitvoering ..................... 
Bestelwagen met 2e zijdeur ............ 

Overbouw, voor ................................. 
Overbouw, achter .............................. 
Overbouw, achter (met reservewiel) ....... 
Grondspel ing (belast) ........................ 
Afstand tussen hart van vooras tot 

nutt ige laadruimte ......................... 

Maximum toelaatbaar gewicht ............... 
Maximum toelaatbaar gewicht op vooras 

(mag niet  worden overschreden) 
Maximum toelaatbaar gewicht op achteras 

(mag niet  worden overschreden) 

Wagen uitgevoerd al s ................ 

............ Totaalgewicht, r i j  klaar 
............... Belast ing op vooras 

............. Belast ing op achteras 

Afmetingen in m 

Gewichten i n  kg 

H Z  HY 

H Z  

2300 

1350 

1200 

Bestel- 
wagen 

4,278 
---q 

1,997 
2,042 
1,138 
0,622 
w--- 

O, 171 

0,575 

H Y  

Veewagen 

H Y  

2975 

1580 

1600 

Bestel- 
wagen 

Normaal 

4,684 
1,960 
---- 
---- 
1,138 
0,862 
1,028 
O, 167 

0,575 

H Z  

1365 
960 
405 - 

Open I aadbak 

Dicht  

4,620 
1,993 
---- 
---- 
1,138 
0,964 
---- 
0,167 

0,575 

Open laadbak 

H Y  

1370 
960 
410 

zonder 
laad- 

schotten 

4,278 
1,966 
---- 
---- 
1,138 
0,622 
---- 
0,171 

0,575 

Veewagen 

met 
laad- 

schotten 

4,278 
1,966 
---- 
--- 
1,138 
0,622 
---- 
O, 171 

0,575 

Normaal 

H Y  

1605 
1 O00 
605 

zonder 
l aad- 

schotten 
Dicht  

H Y  

1625 
1025 
600 

H Z  

1295 
975 
320 

met 
l aad- 

schotten 

H Y  

1300 
975 
325 

H Z  

1440 
1030 
410 

H Y  

1445 
1030 
415 
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III MOTOR (Citroen type H.78) 

Algemene gegevens 

............................... Fiscaal vermogen 1 1 CV 

Boring ............................................. 78 mm 

Slag ................................................ 100 mm 

Maximum vermogen ............................. 48 pk 
b i j  3650 t/min. 

.............................. Aantal ci  l inders 4 

................................ Cilinderinhoud 1,911 liter 

...................... Compressieverhoudi ng 7,5 : 1 

Maximum koppel .............................. 13,3 mkg 
bi j  1500 t/min. 

Olie ................................ TOTAL 20 W 40 Speciale Autoroute 

Inhoud: bi j verversen ........................................ 4 l i ter 

..................... tussen mini en maxi op peilstaaf 1,5 liter 

Distributie 

Inlaatklep opent voor BOP .......................................................................... 0030' 

Inlaatklep sluit na ODP ............................................................................. 40030' 

Uit laatklep opent voor ODP ........................................................................ 38030' 

Uitlaatklep sluit na BOP ........................................................................... 4030' 

Klepspeling 

A) Bedri jfsklepspel ing 

Warme motor 

Inlaat .......................................... 0,20 mm 

Uitlaat ........................................ 0,25mm 

B) Theoretische klepspel ing 

.......................................... In1 aat 0,70 mm 

Uitlaat ........................................ 0,70mm 

Cilinderkop 

Aantrekkoppel bi j  koude motor 

Eerste maal aantrekken met ......................................................................... 3 mkg 

Tweede maal aantrekken met ....................................................................... 6 mkg 

Kleppen 

K lepveren 

r 

I n laat .................................. 

Uitlaat ................................ 

Klephoek in O 

120 

90 

Inlaat 
en 

Uitlaat 

Buitenste klepveer .................... 

Binnenste klepveer ................... - 

Klepkopdiameter in mm 

42 

37 

Lengte in mm 

37 

24,5 

Klepsteeldiameter 
in mm 

t 0,015 
8,94 o 

O 

- 0,015 

Belasting in  kg 

24,2 f 1,350 

5,25 k 0,300 

Lengte in mm 

28,5 

16 

Belasting in kg 

52 2,800 

11 f 0,600 
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650 t lmin. zonder anti-luchtverontreinigingssysteem 
Afstell ing van het stationaire toerental: 

750 t lmin. met anti-luchtverontreinigingssysteem 

CARBURATIE 

ZENITH 28 IN  2 R carburateur 
(Op choke-ann gemerkt met: ZH 12) 
ZENITH 28 IN  2 R carburateur 
(Op choke-arnl gemerkt met: ZH 13) 

SOLEX RB1 C carburateur (met toerenbegrenzer) 
(Op choke-arm gemerkt met: 64) 
Maximum toerental van motor uitgerust met toeren- 
begrenzer: 4400 50 tlmin. (onbelast) 

................................... Inhoud van het koelsysteem 

OPMERKING: Raadpleeg voor de afstelmethode: 
Handeling Nr. H78.142-0 

Ontsteking 

Stroomverdeler: Type 

DUCELLIER 4134 B 

SEV A 180 

Lichthoogte van de onderbrekerpunten: 
0,45 0,05 mm 

Vast ontstekingsti jdsti p: 

120 of 1,38 mm van zuiger voor BDP 

zonder verwarming 10 l i ter ................................. 
met verwarming 10,5 l i ter 

Bougies: Type 

MARCHAL 35 B 

AC 43 F 

Elektrodenafstand: 0,5 - 0,6 mm 

Thermostaat opent b i j  ................................................................................................... 70' t r C 

IV-  KOPPELING 

"FERODO" Tyoe PKSC - 16 Ref. 75.138 

Ontstekingsvolgorde: 1-3-4-2 
Koelsysteem 

V - VERSNELLINGSBAK 

Aantal versnellingen: 3 t l Achteruit 

6 veren, donkerrood gemerkt 

3 veren, donkerblauw gemerkt 

Olie: TOTAL EP 80 Inhoud: 3 l i ter 

DRUKVEREN 

Vri je lengte in mm 

44,6 

4 5 

Versnel I ing 

l e 
2e 
3e 

Achteruit 

Overbrengingsverhouding van versnellingsbak 

O, 2596 
0,4918 
0,9583 
O, 2467 

Tot september 1966 

Dikte van voorste pignonaslager: 21 mm 

Vanaf september 1966 

Dikte van voorste pignonaslager: 23 mm 

De differentieelas vormt één geheel met de flens 

Differentieel: 6 x 29 

Lengte ( in  mm) onder 
belasting 

27,3 

27,3 

Vanaf september 1967 

Nieuwe synchro voor 2e-3e versnel l ing 
Vergrendeling l e -  en achteruitversnel l ing niet meer 
aangebracht. 
Afdichting van de schakelvorkassen met ronde ringen 

Vanaf december 1968 

Nieuwe schakelvork voor 2e-3e versnelling 

Belasting in kg 

t 4  
60 o 

44,5 
t 3  

o 
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VI - AANDRIJFASSEN 

Kogelas van homokinetische koppeling: diameter 16 mm (tot september 1966) 

Kogelas van homokinetische koppeling: diameter 18 mm (vanaf september 1966) 

VII  - VOORTREIN 

Fuseelangshelling(caster) O 
t 10 ................................ o 

Wielvlucht (camber) ......................................... 10 + 30' 

Uitspoor ........................................................ O tot 2 mm 

VIII- ACHTERTREIN 

Toespoor ..................................................... 00 

Wielvlucht ..................................................... O0 

IX  - VERING 

Torsiestaven, voor en achter 

De rechter torsiestaven zijn gemerkt met één verfcirkel. 

De l i nker torsiestaven zi j  n gemerkt met twee verfcirkels. 

Schokbrekers 
....... ........................................................ binnenzijde merkteken Y (rode verfstreep) 

voor ....... buitenzijde merkteken Z (gri jze merkstreep) 

achter ..................................................... .................... merkteken X (groene verfstreep) 

X - STUURINRICHTING 

Tandheugelstuurhuis met twee hulpstuurhuizen. 

Overbrengingsverhouding ........................................................... 1 / 17,5 

Draaicirkel ........................................................................ 1 2 m  ( to t jun i1966)  
11,70 m (vanaf juni  1966) 

XI - REMMEN 

Zonder remdrukbegrenzer ( tot  december 1967) 

Diameter van remtrommels, voor ......... 305 mm 
Diameter van remtrommels, achter 

Diameter van hoofdremci l inder ............... 25,4 mm 

Diameter van wielremcil inders, voor ....... 31,75 mm 

Diameter van wielremcilinders, achter ..... 
a) Bestelwagen en wagen met open 

laadbak .................................... 19 mm 

Met remdrukbegrenzer (vanaf december 1967) 

Diameter van remtrommels, voor 
....... 305 mm 

Diameter van remtrommel s, achter 

Diameter van hoofdremci l inder ............ 25,4 mm 

Diameter van wielremcilinders, voor ..... 31,75 mm 

Diameter van wielremci linders, achter.. .. 28,5 mm 

b) Veewagen ................................. 22,22 mm 
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XII - ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Accu .................................................................................................. 12 Volt - 45 Ah (1 accu) 

Paris-Rhone D 10 B 41 
Startmotor . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ducel l ier 6092 

Paris-Rhone 7299 H 
Dynamo .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. . . .. .. .. . . .. .. . .... .. .. .. . ... . .. . ... .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. Ducellier I O C 2 9  

Paris-Rhone Y T  21 13 
Spanningsregelaar .. .. .. .. . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. ... . . . .. . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . . Ducellier 8243F 





KARAKTERISTI EKEN 

HANDELING Nr. H 78.000a: Technische specificaties en afstelgegevens 
(Wagens vanaf oktober 1968) 

OPMERKING: Deze gegevens verschillen slechts op de volgende punten van de in Handeling H78.000 
vermelde gegevens: 

I - ALGEMENE GEGEVENS 

Fabrieksbenaming ................................................................... 
............................................................. Commerciele benaming 

Fabriekssymbool .................................................................... 
Produktie vanaf ...................................................................... 
Aantal zitplaatsen in cabine ..................................................... 
Bandenmaat .......................................................................... 

II - ALGEMENE GEGEVENS 

Maximum toelaatbaar gewicht ....................................................... 
Maximum toelaatbaar gewicht op vooras 

(mag niet worden overschreden) .............................................. 
Maximum toelaatbaar gewicht op achteras 

(mag niet worden overschreden) .............................................. 

1000 kg 

H Z  serie B 

H Z  serie B 

H Z  serie B 

oktober 1968 

2 

17-400 X 

19-400 X 

19-400 X 

1500 kg 

HY 

HY 

HY 

oktober 1968 

2 

17-400 X 

19-400 C 

19-400 X 

Gewichten in  kg 

Ol ie:  bi j  verversen ............. TOTAL 20 W 40 Speciale Autoroute 

Inhoud: b i j  verversen ............................................. 4 l i ter 

.................... tussen mini en maxi op peilstaaf 1,5 l i ter 

HZ serie B 

2440 

1400 

1200 

111- MOTOR (Citroën type H.78) 

Algemene gegevens 

Carburatie 

HY 

2975 

1580 

1600 

Fiscaal vermogen ............................. 1 I CV 

Boring ........................................... 78 mm 

Slag .............................................. 100 mm 

Maximum vermogen ........................... 58 pk 

ZENITH 28 IN 2R carburateur 

(Merkteken op choke-arm: ZH 13) 

Stationair toerental: 750 t/min. 

Aantal c i l  inders ........................... 4 

Cilinderinhoud ............................ 1,911 l i ter 

Compressieverhouding .................. 7,5 : 1 

Maximum koppel ........................... 14 mkg 

OPMERKING: Raadpleeg Handeling Nr. H78.142-0 voor de afstellingen. 

b i j  4000 t lmin. b i j  1750 tlmin. 



HANDELING Nr. H78.000a: Technische specificaties en afstelgegevens. 
(Wagens vanaf oktober 1968) 

IV-  KOPPELING 

" FERODO" type PKS.Cl6 - Nummer 77.917 

Koppel ingsplaat met dempernaaf 

V - VERSNELLINGSBAK 
Olie: TOTAL EP 80; inhoud: 3 liter 

I X  VERING 

Type HZ, serie B 1000 kg 

Torsiestaven: 

De rechter torsiestaven zijn gemerkt met één verfcirkel. 
De linker torsiestaven zijn gemerkt met twee verfcirkels. 

Diameter van voorste torsiestaven: ................................... 28,4 mm 
Diameter van achterste torsiestaven: ............................... 18,5 mm 

Versnel l i ng 

l e 

2 e 

3 e 

Achteruit 

Schokbrekers: 

Voor: "BOGE" (kleur:bruin-rood). Een schokbreker aan elke zijde. 

Achter: " BOGE" (kleur: zwart). 

X - STUURINRICHTING 

Tandheugelstuurhuis met twee hulpstuurhuizen. 

Overbrengingsverhouding ..................................................... 1 : 20,5 (vanaf november 1968) 
Draaicirkel ....................................................................... 11,70 m 

X1 - REMMEN 

Type HZ, serie B 1000 kg 

Veer van remdrukbegrenzer: afstel1 ing aangepast aan de vering. 

Overbrengingsverh. van 
versnel1 ingsbak Di fferen- 

tieel 

6 x 29 

HZ serie B 

0,2782 

O ,  5269 
0,9583 
0,2643 

HY 

0,2554 
0,4838 
0,8800 
O ,  2427 

Total e overbrengi ngsver- 
houding 

HZ serie B 

0,0576 
0,1090 
O ,  1983 
O ,  0547 

HY 

0,0528 
O, 1001 
0,1821 
0,0502 



MOTOR 

HANDELING NR. H78.100-00: Technische specificaties van de motor. 1 

SPECIALE PUNTEN 

Motorophanging Nokkenas 

Hoogte van de motorrubbers (onbelast) Aantrekkoppel van drukplaatbouten 1 mkg 

rechts = 103,6 mm 

links = 100,8 mm 

(zie Handeling H78.100-1) 

Aantrekkoppel van nokkenasmoer = 15 mkg 

Distributie 

Aantrekkoppel van distributiedeksel bouten = 1,5mkg 
Cilinderkop 

Klepspeling bi j  koude motor 

inlaat = 0,20 mm Ol iepomp 

uitlaat = 0,25 mm Aantrekkoppel van bevesti gingsbout = 1,5 mkg 

Aantrekkoppel van de c i l  inderkopbouten Aantrekkoppel van borgmoer = 3 rnkg 

l e  maal = 3 mkg Aantrekkoppel van conisch aansluitstuk = 6 mkg 

2e maal = 6 mkg Aantrekkoppel van borgmoer = 4 mkg 
t 0,015 mm 

Boringdiameter voor de klepgeleiders = 9 - Axiale speling van de pomptandwielen = 
maximaal 0,05 mm 

Breedte van het klepzetelraakvlak = 0,9 tot 1,5 mm 

Klephoek: inlaat = 120° Aantrekkoppel van voetplaatbouten = 1,3 mkg 

uitlaat = 900 

Afstelling van de klepveren 
Oliedruk (01 ie: TOTAL 20 W 40, temperatuur 

600 C) 
Bui tenveer bi j  gebruik van een leksproeier van 2,8 mm 

37 mm bi j  belasting van 24,2 f. 1,350 kg en bij 1000 tlmin: 3,5 kglcm2 
28,5 mm bij belasting van 52 f 2,800 kg Oliedruk, op de wagen gemeten (zie Handeling 

Binnenveer H78.220-0): 3,7 tot 4 kg/cm2 bi j  4000 tlmin. 

24,5 mm bij belasting van 5,5 f 0,300 kg 

16 mm bi j  belasting van 11 f 0,600 kg Krukas 

Aantrekkoppel van tuimelaarassteunen= 2,5 f 0,3 mkg Axiale krukasspel ing: 0,03 - 0,06 mm 

Aantrekkoppel van de hoofdl agerkapbouten: 10 mkg 

Motorblok en ondercarter Aantrekkoppel van de poeliemoer: 20 mkg 
t 0,025 mm 

Diameter hoofdlagergrondboring 58,Ol O 
Vliegwiel 

Aantrekkoppel van de bouten voor 
de oliekeerringen 1,3 mkg 

Aantrekkoppel van de bouten voor het 
ondercarter = 1,2 mkg 

Carterinhoud = 4 l iter 

olie: TOTAL 20 W 40 Speciale Autoroute 

Afstand tussen montagevlak voor drukgroep en 
wrijvingsvlak voor koppelingsplaat: 26,6' 0'2mm o 
(tot oktober 1968) O mm 2539- 0,2 

(vanaf oktober 1968 

Bij het afslijpen mag niet meer dan 0,5 mm materiaal 
worden weggenomen. 

Aantrekkoppel van de vliegwielbouten: 6,2 - 6,8 mkg 

Aantrekkoppel van de drukgroepbouten: 
t 0,250 

o mkg 
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MOTOR 

LANGSDOORSNEDE 
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MOTOR 

DWARSDOORSNEDE 
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Drijfstangen 

Aantrekkoppel van dri jfstangbouten: 5 mkg 

Venti lateurriem 

Spanning van de ventilateurriem: 17,5 - 20 kg 

Ontsteking 

Ontstekingstijdstip: 120 voor BDP 

Lichthoogte van de onderbrekerpunten: 0,45 f 0,05 mm 

Maximum hoekafwijking van vonktijdstippen, 

onder1 ing: 1030' 

Centrifugaal vervroeging (verdelertoeren) 

begint tussen O en 650 t/min 

b i j  1000 t/min : 50 tot 8030' 

1500 t/min : 11045' tot 15015' 

maximaal tussen 1700 en 1800 t/min : 16 tot 18O 

Contacthoek 

Ducell ier stroomverdeler: 57O f 2O 

SEV-Marchal : 5g0 f 2O 

Spanning onderbrekerveertjes: 

Ducell ier: 700 tot 850 gr 

SEV Marchal: 850 tot 1000 gr 

Capaciteit van de condensator: 0,21 tot 0,23 mF 

Elektrodenafstand bougies: 0,6 mm 

CARBURATEUR 

TYPE: ZENITH 28 IN  2 R 

(merkteken op choke-arm: ZH 12) 

SOLEX 32 R.B.1 .C. (met toerenbegrenzer) 

(merkteken op choke-arm: 64) 

ZENITH 28 IN  2 R (vanaf oktober 1968) 

(merkteken op choke-arm: M 13) 

AFSTELLING VAN HET STATIONAIRE 
TOERENTAL 

650 t /min zonder anti-luchtverontreinigings- 
systeem 

750 t /min met anti-luchtverontreinigings- 
systeem 

Maximum onbelast toerental (bi j  carburateur met 

toerenbegrenzer): 4400 f 50 t /min 

OPMERKING: Z ie  Handeling Nr. H78.142-0 voor 

de carburateurafstel lingen. 



HANDELING Nr. H 78.112-0: Kleppen stellen 1 

KLEPPEN STELLEN 

1. Verwijder de motorkap. 

2. Maak de bougiekabels los. 

3. Verwijder de klem (1) en de rubber slang van het 
luchtfilter. 

4. Verwijder het kleppendeksel. Maak de verbindings- 
slang (2) tussen het klepfilter en de carburateur 
niet los. 

5. Verwijder de afdichtringen (4) en de drukringen (5) 
van de bougiehulzen. 

6. Stel de klepspeling af 

0,20 mm voor inlaatkleppen 
0,25 mm voor uitlaatkleppen 

OPMERKING: Het afstellen moet b i j  warme motor 
geschieden. 

De kleppen van een cilinder kunnen worden afge- 
steld wanneer de zuiger aan het einde van de com- 
pressieslag in het bovenste dode punt staat; de 
kleppen van de tegenovergestelde cilinder staan 
dan 'op tuimelen'. 

Kleppen op 
tuimelen 

l e  cilinder 
3e cilinder 
4e cilinder 
2e cilinder 

KI  eppen af 
stellen van 

48 cilinder 
26 cilinder 
l e  cilinder 
3e cilinder 

7 .  Monteer de drukringen (5) en de afdichtringen (4) 
op de bougiehulzen. 

8. Monteer het kleppendeksel met zijn pakking. 
Zet de twee moeren (3) vast. (Afdichtring en 
platte ring). 

9. Sluit de gebogen rubber slang aan op het lucht- 
f i l ter en zet hem met de klem (1) vast. 

10. Sluit de bougiekabels aan. 

11. Monteer de motorkap. 





HANDELING Nr. H78.133-0: Afstelling van de motorsteunen. 1 

AFSTELLING VAN DE MOTORSTEUNEN 

UITBOUWEN. 

1. Verwijder de vloerbedekking en de vloerplaten. 

2. Verwijder de knaldemper. 

3. Verwijder de voorste motortraverse. 

4. Licht de motor m.b.v. een krik, voorzien van de 
steunen 2502-T bis en 3030-T, zover omhoog dat 
de motorsteunrubbers vri j liggen. 

5. Verwijder de motordraagarmen, links en rechts 
tezamen met de steunrubbers. 

6. Afstelling van de motorsteunrubbers: 

rechter zijde linker zijde 

100,8 mm 

INBOUWEN 

7. Monteer de motordraagarmen, l inks en rechts 
tezamen met de reeds afgestelde motorsteun- 
rubbers. 

8. Laat de motor op de steunrubbers zakken door de 
krik, voorzien van de steunen 2502-T bis en 
3030-T, te laten zakken. 

9. Monteer de voorste motortraverse. 

10. Monteer de knaldemper. 

11. Monteer de vloerplaten en breng de vloerbedekking 
aan. 





HANDELING Nr. H78.142-0: Carburateurafstellingen. 1 

CARBURATEURAFSTELLINGEN 

2962 

ZENITH 28 IN 2 R Carburateur (standaard uitvoering) 

(Merkteken op choke-arm: ZH 12) 

..................... Venturi ........................................ 19 Kunststof vlotter, gewicht 4,8 gr. 

.............................. Hoofdsproeier ................................. 120 Stationai re sproeier 50 

....................... Mengluchtsproeier ............................ 140 Stationaire luchtsproeier 150 

...................... Mengbuis ....................................... 3,6 Maximum gasklepopeni ng 8,5 mm 

... Vlotternaaldzetel (vlotter met veer) ..... 150 Opening gasklep bi j  gesloten chokeklep 0,70mm 

...... Niveau onderrand van vlotterkamer 18 mm 
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SOLEX 32 RBIC Carburateur (extra uitvoering) 

(Merkteken op choke-arm : 64) 

Carburateur met toerenbegrenzer 

Venturi .......................................... 20 

Hoofdsproeier ................................. 105 

Mengluchtsproeier ............................ 230 

Mengbuis ....................................... Nr. 10 

Stationaire luchtsproeier ...................... 150 

Startsproeier ..................................... 105 

Vlotternaald ..................................... 150 

Nylon vlotter, gewicht ......................... 5,7 gr. 

Stationaire sproeier ......................... 55 

ZENITH 28 IN 2 R Carburateur (standaard uitvoering vanaf oktober 1968) 

(Merkteken op choke-arm: ZH 13) 

Venturi ........................................ 22 

Hoofdsproeier ................................. 145 

Mengluchtsproeier ........................... D 

Mengbuis .................................... 2,6 x 3,6 

Progressieboring .......................... 1 0 : 1 mm 

Stationaire sproeier ............................ 50 

..................... Stationaire luchtsproeier F 

Vlotternaaldzetel (vlotternaald met veer) 150 

Vlottergewicht ................................... 4,8 gr. 

........ Niveau-onder rand van vlotterkamer 18 mm 

Maximum onbelast toerental van een motor die is uitgerust met een carburateur met toerentalbegrenzer: 

650 t/min zonder anti-luchtverontreinigingssysteem 
Stationair toerental .......................... 

750 t/min met anti-luchtverontreinigingssysteem 
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STATIONAIRE AFSTELLING (ZENITH 28 IN 2 R carburateur) 

OPMERKING: Deze afstelling dient te geschieden bi j  
warme motor. 

1. Breng het stationaire toerental door verdraaiing 
van de gasklepaanslagschroef (1) op circa 
550 tlmin. 

2. Verdraai de mengselstelschroef (2) zodanig tot 
de motor bi j  een bovenstaande afstelling zo snel 
mogelijk draait (stelschroef zeer geleidelijk 
verdraaien). 

3. Verdraai de aanslagschroef (1) opnieuw teneinde 
een stationair toerental te bereiken van: 
650 t/min. (zonder anti-luchtverontreinigingssys- 
teem) 
750 tlmin. (met anti-luchtverontreinigingssysteem) 

OPMERKING: Geef na elke verstelling van de aanslag- 
schroef (1) even gas om er zeker van te zijn dat de 
gaskleparm terugkomt tegen de schroef. 

OPMERKINGEN: 

10) Het gebrui k van een toerenteller i s  onmisbaar. 

Maak gebruik van de elektronische toerentel Ier 2436-T 
en sluit deze parallel aan op de verdeleraanslui- 
ting (rode stekker) van de bobine. 

2 9  De toerenteller dient regelmatig te worden geijkt; 
de frequentie van deze controle hangt af van het 
gebrui k. 

30) De toerenteller moet aan de volgende eisen vol- 
doen: 

- grote wijzerplaat met schaalverdeling van O tot 
1500 tlmin. maximaal, 

- stabiele naaldaanwijzing. 
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CENTRIFUGAALVERVROEGINGSGRAFIEK VAN DE STROOMVERDELERTYPEN: 
DUCELLIER 4134 B 

SEV MARCHAL A 180 

Avoncc ollumeur 

15 

l 0  

5 

o 500 1000 2000 

CONTROLE VAN EEN STROOMVERDELER OP DE TESTBANK 

1. Controleer de toestand van de contactpunten en stel OPMERKING: 
de l ichthoogte af. a) Het i s  mogelijk de spanning van de veertjes van 

het vervroegingsmechanisme te wijzigen, door 

2. Monteer de stroomverdeler op de testbank en sluit de aansluithaakjes van de veertjes enigszins te  

de negatieve aansluiting van de bobine op de test- verbuigen. 

bank aan op de primaire aansluiting van de stroom- b) Controleer de veerspanning van het onderbreker- 

verdeler. hamertje wanneer er een vonk wordt gevormd 
buiten de vier normale standen: 

3. Controleer de isolatie van het secundaire circuit. 
Stel de vonkbruggen van de testbank af op 15 mm. 
Sluit de secundaire kabel van de bobine aan op de 
centrale aansluiting van de stroomverdelerkap en 
slui t  de bougiekabels aan op de vonkbruggen. 
Laat de stroomverdeler gedurende 15 min. met 
1000 t/min. draaien. De vonken moeten ononder- 
broken overspringen. 

4. Controleer de vonken t.o.v. elkaar. 
De onderlinge afwijking op de gradenboog mag b i j  
e lk toerental niet meer dan 1030' bedragen; maxi- 
mum toerental van de stroomverdeler: 2000 t/min. 

5. Controleer de contacthoek. 
DUCELLIER stroomverdeler: 57 + 2O 
SEV MARCHAL stroomverdeler: 59 f 2O 

6. Controleer de automatische vervroeging 
De vervroegingscurve moet tussen de bovenste en 
onderste l i jnen van bovenstaande grafiek liggen. 

DUCELLIER stroomverdeler 700 tot 850 gr. 
SEV MARCHAL stroomverdeler: 850 tot 1000 gr. 

7 .  Controleer de isolatie van het primaire circuit. 
Breng de stroomverdeler, zonder condensator, 
op een temperatuur van 60° C. Zet de onder- 
brekerpunten open en sluit een wisselspanning 
van 110 Volt - met tussenschakeling van een 
lamp in serie - aan op de positieve aansluiting 
van de stroomverdeler en de massa. Laat de 
lamp en de stroomverdeler gedurende 1 minuut 
onder spanning staan. De lamp mag niet gaan 
branden, anders i s  er een defekt i n  de isolatie. 

8. Controleer de condensator. 
a) Controleer de isolatie: 

Sluit de uitgangsdraad van de condensator en het 
huis gedurende 1 minuut op een wissel spanning 
van 110 Volt; s lui t  tevens een lamp aan in serie. 
Indien de lamp gaat branden, wi jst  dit erop dat 
de isolatie defekt is. 

b) Controleer de capaciteit: 
Gebruik een condensatortester. 
De capaciteit van de condensator moet liggen 
tussen 0,21 en 0,23 mF. 
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AFSTELLING VAN H E T  ONTSTEKINGSTIJDSTIP. 

OPMERKING: Het gat in  het vliegwiel geeft een voor- 
ontsteking aan van 120. 

AFSTELLING. 

9. Verwijder de motorkap, de vloerbedekking en de 
vloerpl aat, rechts voor. 

10. Controleer of de lichthoogte van de contactpunten 
0,4 mm bedraagt; stel deze zonodig af. 

11. Zoek het ontstekingstijdstip van de motor als volgt 
op: 

a) Draai de krukas rond, tot de eerste cilinder aan het 
einde van zi jn compressieslag staat. 

b) Steek een pen "A" met een diameter van 6 mm in  
het hiervoor bestemde gat van het vliegwielhuis 

c) Draai de krukas langzaam rond, tot de pen in  het 
gat van het vliegwiel valt. Op dat moment staat 
de motor op het ontstekingstijdstip ( l e  cilinder). 

12. Stel de stroomverdeler af: 

a) Draai de stelschroef voor de octaanregelaar (1) op 
het midden van zi jn slag; het hefboompje (a) moet 
naar beneden gekeerd zijn. 

b) Sluit een controlelampje aan op de condensator- 
aansluiting en op de massa. 

c) Draai de klembout van de stroomverdeler los. 

d) Zet het contact aan. 

e) Draai het stroomverdelerhuis langzaam linksom tot 
het lampje gaat branden. Op dit moment beginnen 
de contactpunten te openen. 

13. Breng de rechter vloerplaat, de vloerbedekking en 
de motorkap aan. 
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OLIEDRUK: 

De oliedruk moet 3,7 tot 4 kgIcm2 bedragen; de motor 
moet daarbij 4000 tlmin. draaien en de olie moet een 
temperatuur hebben van 600 C .  

- Wanneer de vereiste oliedruk niet wordt bereikt, 
moet de oliepomp worden uitgebouwd (zie Handeling 
H78.220-1). 

CONTROLE VAN DE OLIEDRUK. 

1. Verwijder het monacontact. 

2. Sluit de olieleiding van de meter aan m.b.v. de 
aansluitwartel MR-3705-10. 

3. Sluit een toerenteller aan. 

4. Lees de oliedruk af, na de olie op een temperatuur 
van circa 600 C te hebben gebracht. 

5. Verwijder de oliedrukmeter, de leiding en de aan- 
cl uitwartel MR-4705-10. 

6. Monteer het manocontact 
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VERVANGEN VAN DE FILTERELEMENTEN 

UITBOUWEN 

1. Tap de motorolie af. 

2. Zet de wagen op bokken of op een hefbrug. 

3. Verwijder de knaldemper (z ie Handeling H78-180-1) 

4. Verwijder het oliecarter (z ie Handeling H78.111-1) 

5. Verwijder de filterelementen: 
Verwijder de borgmoer (1) en de bout (2); neem de 
f i l  terelementen weg. 

6 .  Reinig de elementen in  benzine en droog ze met 
perslucht. 

I NBOUWEN 

7 .  Monteer achtereenvolgens op de bout (2): 
- de onderste filterplaat (3), 
- het onderste f i l ter (4), diameter van de opening: 

11 mm, 
- de afstandshuls (5), 
- het bovenste f i l ter (6), diameter van de opening: 

30 mm, 
- de bovenste f ilterplaat (7), 
- het deksel (8), 
- de pakking (9). 

8. Monteer het geheel m.b.v. de bout (2) en de borg- 
moer (1) tegen de onderzijde van de pomp; let daar- 
b i j  op de centrering, vooral van de draagrand van 
het deksel (8). 

9. Monteer het ondercarter. 
(Z ie  Handeling H78.111-1). 

10. Monteer de knaldemper. 
(Z ie  Handeling H78.180-1). 

11. Vul het carter met olie. (4  l i ter  SAE 10 W 30 of 
SAE 20 ol i e). 

Laat de wagen op de grond zakken. 
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VERVANGEN VAN EEN OLIEPOMP. 

UITBOUWEN. 

12. Tap de motorol ie af. 

13. Draai de krukas rond tot de eerste cilinder in het 
bovenste dode punt aan het einde van zijn com- 
pressieslag staat. 

De rotor van de stroomverdeler bevindt zich op dat 
moment tegenover de bougiekabelstift voor de 
l e  cilinder. 

14. Verwijder de stroomverdeler. (Zie Handeling H78. 
211-1). 

15. Verwijder de knaldemper. (Zie Handeling H78.180-1). 

16. Verwijder het ondercarter. (Zie Handeling H78. 
11 1-1). 

17. Verwijder de oliepomp als volgt: 

a) Draai de borgmoer (1) en het conische aansluitstuk 
(2) los. 

b) Draai de borgmoer (4) los en verwijder de bevesti- 
gi ngsbout (5) van de ol iepompsteun. 

c) Neem de oliepomp tezamen met de leiding (3) en 
het ol iefi Iter uit het motorblok. 

d) Neem het conische aansluitstuk weg. 

I NBOUWEN 

18. Monteer de oliepomp als volgt: 

a) Controleer of de zuiger van de l e  cilinder zich nog 
steeds in het bovenste dode punt bevindt (einde 
compressieslag en breng de ol iepomp op zijn plaats 
(de sleuf "b" in de aandrijfklauw parallel aan de 
hartlijn van de motor en het kleinste segment "a" 
naar de motor gekeerd). 

b) Breng het conische aansluitstuk op zi jn plaats in 
de boring van het middelste hoofdlager. Druk de 
oliepomp aan en breng het conische gat in het 
pomphuis in l i jn  met de tapse pompbevestigings- 
bout (5). 
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c) Smeer de schroefdraad van de bout (2) en het 
draagvlak van de borgmoer (1) in met vloeibare 
pakking HD 37. 

d) Zet de tapse bout (2) vast met 1,5 mkg. Zet de 
borgmoer (1) vast met 3 mkg. 

19. Monteer het conische aansluitstuk (3). 
Zet het aansluitstuk (4) vast met 6 mkg. 
Zet de borgmoer (3) vast met 4 mkg. 

20. Monteer het ondercarter. 
(Zie Handeling H78.111-1). 

21. Monteer de knaldemper. 
(Zie Handeling H78.180-1). 

22. Monteer de stroomverdeler. 
(Zie Handeling H78.211-1). 

23. Vul het motorcarter (4 l iter SAE 10 W 30 of SAE 
20 olie). 

Zet de wagen op zijn wielen. 
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CONTROLEVANDETHERMOSTAAT 

"CALORSTAT" 700 REF. 667 

1. Leg de thermostaat in een bakje water. 

Verhit het water geleidelijk tot een temperatuur van 

70 , bi j  deze temperatuur moet de 

thermostaatklep beginnen te openen. 

Bi  j 820 C moet de klep minstens 7,5 mm zijn geopend. 

2. Wanneer de thermostaat in water van 900 C wordt 
gelegd, moet de klep binnen 5 seconden geheel 
geopend zijn. 

OPMERKING: De thermostaat kan niet gerepareerd of 
afgesteld worden. Indien de thermostaat niet aan 
de hierboven vermelde eisen voldoet, moet hi j  
worden vervangen. 





KOPPELING 

HANDELING Nr. H78.312-00: Technische specificaties en afstelgegevens. 1 

SPECIALE PUNTEN 

Aantrekkoppel van drukgroepbouten = 2 t 0.250 mkg. 
o Afstell ing van de drukvingers: 

Gebruik een controle-apparaat (1701-T of 1706-T). 
De afstand van onderzijde drukplaat tot bovenzijde 

Opzuiveren van de drukplaat: 
Om de drukvermindering te  compenseren, worden onder 

drukring moet 44,5 mm bedragen. 

de drukveren ringen gelegd. De afstand tussen het stalen deksel en de druk- 
plaat moet 17,8 mm bedragen. 

Drukplaatdikte, nieuw: n 

13 
u 

mm. - 0,5 

Opzuiveren van het vliegwiel: 
De afstand tussen het drukvlak voor de koppelingsplaat 
en het pasvlak voor de drukgroep moet na het opzuiveren 
constant bli jven: t 0,2 

26,6 o mm. 

B i j  het opzuiveren mag niet meer dan 0,5 mm materiaal 
worden weggenomen. 

Controle van de veerspanning: 
Donkerrood gemerkte veren: lengte 27,3 mm onder 
belasting van t 4 

60 O kg. 

Donkerblauw gemerkte veren: lengte 27,3 mm onder 
belasting van t 3 

44 O kg. 

Afstel1 ing van de koppelingspedaalhoogte: 
Hoogte boven vloerplaat: 126 + 2 mm. 

Afstell ing van de vr i je slag van de koppeling: 
Gebrui k ka1 i ber MR. 3657. 

Afstell ing van de vergrendeling van het schakel- 
mechanisme: 
Wanneer het druklager tegen de drukvingers rust, 
moet er tussen de moer en de scharnierpen 1 mm 
speling overblijven. 

Montage van de veren: 
Plaats een donkerblauw gemerkte veer tussen twee 
donkerrood gemerkte veren en monteer elke op deze 
wi j  ze samengestelde groep tussen twee drukvingers. 





KOPPELING 

HANDELING Nr. H78.312-00a: Technische specificaties en afstelgegevens 
(Wagens vanaf oktober 1968) 

SPECIALE PUNTEN 

Aantrekkoppel van drukgroepbouten = 2 
t 0,250 

o mkg. g 

Opzuiveren van de drukplaat: 
Om de drukvermindering t e  compenseren, worden onder 
de drukveren ringen gelegd. 
Drukplaatdikte, nieuw: 

12,5 
o 

mm. - 0,5 
B i j  het opzuiveren mag niet meer dan 0,5 mm materiaal 
worden weggenomen. 

Opzuiveren van het vliegwiel: 
De afstand tussen het dm kvlak voor de koppelings- 
plaat en het pasvlak voor de drukgroep moet na het 
opzuiveren constant blijven: O 

2 5 3  mm. 

B i j  het opzuiveren mag niet meer dan 0,5 mm materiaal 
worden weggenomen. 

Controle van de veerspanning: 
Donkerrood gemerkte veren: lengte 27,3 mm 
onder belasting van t 4 

60 O kg. 

Donkerblauw gemerkte veren: lengte 27,3 mm 
onder belasting van t 3  

44,5 O kg. 

Montage van de veren: 
PI aats een donkerblauw gemerkte veer tussen 
twee donkerrood gemerkte veren en monteer elke 
op deze wi j  ze samengestelde groep tussen twee 
drukvingers. 

Afstell ing van de drukvingers: 
Gebrui k een controle-apparaat (1701-T of 1706-T) 
De afstand van onderzijde drukplaat tot boven- 
zi jde drukring moet 

46.5 t mm bedragen. o 
De afstand tussen het stalen deksel en de druk- 
plaat moet 17,8 mm bedragen. 

Afstell ing van de koppelingspedaalhoogte 
Hoogte boven vloerplaat: 126 5 2 mm. 

Afstell ing van de vr i je slag van de koppeling: 
Gebrui k ka1 i ber MR. 3657. 





VERSNELLINGSBAK 

HANDELING Nr. H78.330-00: Technische specificaties van de versnellingsbak. 

SPECIALE PUNTEN 

INBOUWEN 

Tijdens het monteren en demonteren van de versnel l ings- 
bak op de motor, moeten alti jd de geleide-pennen 
MR. 3351-3 worden gebruikt. 

Versnel l ingsbakdeksel: 
De afstand tussen het uiteinde van de vergrendelingspen 
en het cilindrische gedeelte van de grendel j mag ten 
hoogste 0,3 mm bedragen. 

Speling tussen naaf van schakelvork en deksel: 
0,2 tot 0,6 mm. 

Prise-astandwiel: 
Aantrekkoppel van de moer (linkse schroefdraad): 15 mkg. 

Kroonwiel/pignon: 
Let  op het getal dat in het pignon i s  ingegraveerd. 
Tandspeling tussen kroonwiel en pignon: 0,16 tot 0,20 mm. 

Aantrekkoppel van de pignonasmoer: 15 mkg. 

Tweede versnellingstandwiel op primaire as: 
Axiale speling tussen tandwiel en drukring: 
0,l tot 0,2 mm. 

Torentandwielgroep: 
Axiale speling tussen frictiering en torentandwiel- 
groep: 0,25 tot 0,35 mm. 

Primaire as: 
Aantrekkoppel van de asmoer: 15 

t 5  
- 1 mkg 

Inschakeldiepte van de synchro: 3,2 2 0,4 mm. 
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SPECIALE PUNTEN 

Differentieel. 

Aantrekkoppel van differentieelasmoer: 15 t 0,5 mkg. 

Aantrekkoppel van borgmoer voor kogel1 ager: 15 mkg. 

Maximaal toelaatbare axiale speling, gemeten op differentieeltandwiel: 0,35 mm. 

Aantrekkoppel van de kroonwielbouten: 6 mkg 
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2e versnel l ing 

Achteruit 

l e  versnel l ing 

3e versnel l ing 





VERSNELLINGSBAK 

HANDELING Nr. H78.330-00a: Technische specificaties van de versnel l ingsbak. 1 

SPECIALE PUNTEN 

INBOUWEN 

Tijdens het monteren en demonteren van de versnellings- 
bak op de motor moeten alti jd de geleidepennen 
MR. 3351-3 worden gebruikt. 

Versnel Iingsbakdeksei 
De afdichting van de schakelvorkassen in de boringen 
van het deksel geschiedt d.m.v. ronde ringen. 

Prise-as tandwiel 
Aantrekkoppel van de moer (linkse schroefdraad): 15 mkg. 

Kroonwiel/pignon 
Let op het getal dat in het pignon i s  ingegraveerd. 
Tandspeling tussen kroonwiel en pignon:0,16 tot 0,20 mm. 

Aantrekkoppel van de pignonasmoer: 15 mkg. 

Sync hro 
Speling tussen segment en synchronaaf: O tot 0,10 mm. 

Tweede versnellingstandwiel op primaire as: 
Axiale speling tussen tandwiel en drukring: 
0, l  tot 0,25 mm. 

Torentandwielgroep 
Axiale speling tussen frictiering en torentandwiel- 
groep: 0,25 tot 0,35 mm. 

Pr imaire-as 
t 5  

Aantrekkoppel van de asmoer: 15 mkg. - 1 
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SPECIALE PUNTEN 

Differentieel 

Aantrekkoppel van differentieelasmoer: 15 t 0,5 mkg. 

Aantrekkoppel van borgmoer voor kogel1 ager: 15 mkg. 

Maximum toelaatbare axiale speling, gemeten op differentieeltandwiel: 0,351 mm. 

Aantrekkoppel van de kroonwielbouten: 6 mkg. 
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2e versnel l ing 

Achteruit 

l e  versnell ing 

3e versnel l ing 
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- 

REVISIE VAN EEN VERSNELLINGSBAK 

DEMONTAGE 

1. Plaats de versnellingsbak op de montagesteun 
MR. 3053-30. 

2. Verwijder: 
- het bovendeksel (2) met de ol iespatplaat, 
- het achterste motorsteun ( l ) ,  
- het achterdeksel (3) met de vulring van het 

achterste lager. 

3. Merk de stand van het differentieellagerdeksel 
(4) met een centerpunt t.o.v. het versnellings- 
bakhu i s. 

Verwijder de l agerkappen van de differentieel as- 
lagers tezamen met de differentieelassen (5). 

4. Verwijder het differentieellagerdeksel (trekker 
1776-T bis). 

Neem het complete satel l ietenhuis uit  het versnel- 
l ingsbakhuis. 
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5. Schakel twee versnel l ingen in (28 en achteruit). 

Verwijder: 
- de moer (l) van de primaire-as, 
- de moer (2) van de pignonas, 
- het wormwiel voor de snelheidsmeteraandrijving 

(3). 

6. Draai de moer (4) van het prise-astandwiel los 
(linkse schroefdraad); gebruik hierbij sleutel 
1760-T. 

7. Verwijderen van de primaire-as. 
Verwijder de twee halve borgringen (5) door het 
tandwiel (6) tegen de bakwand aangedrukt te 
houden en de primaire-as met een bronzen hamer 
zover naar voren te tikken, tot de halve borg- 
ringen vrij komen. 
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T ik  het lager m.b.v. een bronzen hamer los. 

Verwijder het lager m.b.v. de universele trekker 
2400-T (let erop dat de kogels niet uit de binnenste 
loopring val l en). 

T i k  de tweede binnenste loopring van de as (let op 
de kogels). 

Neem de complete primaire-as met de tandwielen en 
de synchro via de bovenzijde uit de bak. 

8. Verwijderen van het achteruittandwiel. 
Draai de tapse bout (1) los. 

Monteer een bout (A) in het draadgat voor de 
achteruitas (2) (schroefdraad 7 x 100, lengte 
60 mm). 
Verwijder de as. 

Neem het achteruittandwiel uit de versnellings- 
bak. 

9. Verwijderen van de koppel ingsdwarsas. 
Verwijder het lager (3) van de koppel ingsdwarsas. 

Neem de koppel i ngsdwarsas uit het versnel I i ngs- 
bakhuis. 

Verwijder de bout waarmee de opsluitveren van de 
druklagerhouder zijn bevestigd. 

Neem het kooldruklager uit de houder. 
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10. Verwijder de huls van de oliekeerring (1) voor 
de koppel ingsas. 

11. Verwijderen van het prise-as tandwiel. 
Verwijder de lagerborgmoer tezamen met de borg- 
plaat. 

Monteer gereedschap 1749-T om te voorkomen dat 
het kogellager uit  de boring wordt gedrukt. 

Tik met een pijp (6 28 mm, lengte 400 mm) op het 
asuiteinde teneinde het prissastandwiel te ver- 
wi jderen. 

12. Verwijderen van het achterste pignonaslager. 
Tik met een slagkoper op de pignonkop om het 
achterste lager vrij te maken. 

Houd het pignon m. b.v. een In het differentieel- 
carter geplaatst blokje hout (A) op zijn plaats. 

Verwijder het lager m.b.v. de universeel trekker 
2400-T (let op de kogels van de binnenste loop- 
ring). 

T ik de tweede binnenste loopring van de as (let 
op de kogels). 

Verwijder de vulringen. 
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13. Verwijderen van het reductietandwiel 
T i  k het pignon voorzichtig zover mogelijk naar 
voren in het versnellingsbakhuis. 

Verwijder: 
- het reductietandwiel (1); 
- de afstandshuls (2); 
- de frictiering (3). 

T ik  vervolgens het pignon terug. 

Schuif de torentandwielgroep naar achteren. 

14. Verwijderen van het pignon en de torentandwiel- 
groep- 
Plaats een plaatje van de set 1747-T tussen het 
voorste lager (4) en de drukring. 

T ik  m.b.v. een pijp (binnendiameter 64 mm, buiten- 
diameter 70 mm, lengte 200 mm) op de achterzijde 
(a) van het 2e versnellingstandwiel zodat de toren- 
tandwielgroep tegen het versnellingsbakhuis wordt 
gedrukt. 

Druk de torentandwielgroep naar achteren, breng 
het 26 plaatje van de set 1747-T aan en t ik het 
pignonaslager vervolgens uit de wand van het ver- 
snel l ingsbakhuis. 

Neem de pignonas en het lager via de differentieel- 
zijde uit  het versnel l ingsbakhuis. 

Verwijder de torentandwi el groep. 

15. Verwijderen van de prise-tandwiellagers. 
Monteer het prise-tandwiel: let op het afstandsstuk. 

Draai de moer (linkse schroefdraad) matig vast. 

Verwijder de conische borgbouten (5). 

T ik  het prise-tandwiel met het afstandsstuk en de 
kogellagers m.b.v. een bronzen drevel (A) en een 
hamer naar de binnenzijde ui t het versnel l ingsbak- 
huis. 
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16. Verwijderen van de stelmoer voor de differentieel- 
lagerafstelling. 
Verwijder de borgbout (1) voor de stelmoer. 

Verwijder de stelmoer (sleutel 1751-T) 

Verwijder de buitenste loopring van het conische 
rol lager. 

17. Verwijderen van het 2e versnellingstandwiel op 
de primaire as. 
Druk de vergrendelingspen m.b.v. een stift met 
1 mm diameter (A) tegen de veerdruk in naar 
beneden. 

Schuif de platte spie (2) 6 tot 7 mm naar achteren, 
zodat de drukring van het tandwiel verwijderd kan 
worden. 

Verdraai de drukring zodanig, dat deze over de van 
spiebanen voorziene as kan worden geschoven. 

Verwijder het tandwiel en de drukring. 

Verwijder de vergrendel ingspen en de drukveer 

18. Demontage van de synchro. 
Wi kkel de complete synchro in een schone poets- 
doek om te voorkomen dat de vergrendelings- 
kogels en de veren wegspringen. 

Druk de naaf met de hand uit  de schakelmof 

19. Demontage van het satellietenhuis. 
Verwijder de conische rollagers m.b.v. de trekker 
1750-T en de trekkerhulzen 1753-T. Eventueel kan 
ook de universele trekker 2400-T worden gebruikt. 

Neem het kroonwiel van het satellietenhuis af. 
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Verwijder: 
- de differentieel tandwielen (4) tezamen met de 

drukring (5); 
- de satellietenassen (3); 
- het kruisstuk (2); 
- de satellieten (1); 
- de vulringen (6). 

20. Demontage van het prise-tandwiel . 
Klem een gebruikte koppelingsas in de bank- 
schroef en schuif het complete tandwiel erop. 

Draai de borgmoer van de kogellagers (linkse 
schroefdraad) los (sleutel 1760-T). 

Verwijder de kogel lagers en het afstandsstuk 
door met een bronzen drevel op het uiteinde 
van de as te tikken. 

21. Demontage van de different ieelassen. 

I Verwijder met een 4 mm boor het ingestuikte 
materiaal, waarmee de moer (9) i s  geborgd. 

Verwijder de borgmoer (9) van de di ff erent i eel as- 
kogel lagers (sleutel 1758-T). 

Verwijder het borgboutje (7) van de moer (8). 

Verwijder de borgmoer (8) van de differentieel as 
(sleutel 1770-T bis). 

Pers de as (13) uit het lager. 

1 Schuif het kogellager (10) uit de lagerkap (11). 

Verwijder de ol iekeerring (12) uit  de boring van 
de Iagerkap. 
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22. Demontage van het versnel l ingsbakdeksel. 

Verwijder de borstbout (7) 

Neem de drukveer (6) en de vergrendelings- 
kogel (5) ui t  de boring. 

Verwijder de borgbout (8) van de schakelvork (9). 

Verwijder de schakelvorkas (10). 

Verwijder de vergrendel ingsstift (4), 

Draai het vergrendel ingsmechanisrne (1) los. 

Verwijder de stift (3) en de drukveer (2). 

Draai de borgschroef (13) uit  de schakelvork (12). 

Verwijder de schakelvorkas (1 1). 

23. Maak de onderdelen schoon. 
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GEREEDMAKEN 

25. Begrenzing van de slag van de schakelvork. 
(Om te voorkomen dat de schakelmof van de naaf 
kan glijden.) 

24. Gereedmaken van het versnellingsbakdeksel. 

Zet de schakelvork in de stand voor de 3e versnel- 
l ing vast (gefixeerd door de vergrendel ingskogel). 

l 

Schuif vulringen (14) op de schakelas om een 
speling van 0,2 tot 0,6 mm tussen de naaf van de 
schakelvork en het deksel te bereiken. 

Ol ie de onderdelen i n 
Monteer de onderdelen in numerieke volgorde zoals 
deze in nevenstaande figuur i s  afgebeeld. 

N.B.: De afstand tussen het uiteinde van de ver- 
grendelingspen (7) en het ci l indrische gedeelte 
van de grendel (13) mag ten hoogste " j "  =0,3 mm 
bedragen; de vergrendelingspen (7) moet hierbij in 
een uitsparing van de schakelvorkas liggen. 

De afstel l ing wordt berei kt  door het vergrendel ings- 
mechanisme (9) in of ui t  te draaien. Zet de borg- 
moer (14) vast (z ie onderstaande figuur). 

Borg de borgschroeven van de schakelvorken met . . 
ijzerdraad. 

26. Het gereedmaken van de differentieelassen. 
Monteer de ol iekeerring (15) in de lagerkap (de l i p  
naar het differentieel gekeerd). 

Pers het lager (17) in de lagerkap (16) 

Monteer de differentieel as (21) m. b.v. een pers. 

Draai de moer (19) op de as en zet hem vast met 
15 I 0,5 mkg (sleutel 1770-T bis). 

Borg de moer (19) m.b.v. het bogboutje (20). 

Zet de borgmoer (18) voor het kogellager vast met 
15 mkg (sleutel 1758-T). Borg de moer door het 
materiaal van enkele draadgangen in de groef van 
de lagerkap te stuiken. 
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27. Gereedmaken van de synchro. 
Monteer de drukveren in de naaf van de synchro. 

Schuif de naaf in een speciaal voor dit doel ge- 
wijzigde schakel mof (MR. 3609-50). 

Monteer de vergrendel ingskogel s. 

Druk de naaf zo diep mogelijk in de schakelmof. 

Plaats het geheel op de te gebrui ken schakel mof 

Laat beide schakelmoffen op elkaar rusten en laat 
de naaf in  de vooraf ingeoliede schakelmof glijden. 

28. Gereedmaken van het prise-tandwiel. 
Monteer de onderdelen zoals in de hiernaast afge- 
beelde figuur i s  aangegeven op het prise-tandwiel. 

Schuif een gebruikte koppelingsas in het prise-tand- 
wiel en klem de as in  een bankschroef. 

Zet de moer (1) (linkse schroefdraad) vast met 15 
mkg (sleutel 1760-T). 

T ik  een borglip in één van de uitsparingen van de 
moer. 
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29. Afstellen van het 2e versnellingstandwiel op de 
primaire as. 
Schuif de voorste drukring op de as en draai deze 
zodanig dat ze door de spiebanen wordt geborgd. 
Monteer het 2e versnel l ingstandwiel (1). 
Schuif de achterste drukring (2) op de as en ver- 
draai deze om het geheel te vergrendelen. 
Meet m.b.v. voelermaatjes de speling tussen het 
tandwiel en de drukring; deze moet 0 , l  tot 0,2 mm 
bedragen. Kies een drukring van de juiste dikte 
om deze afstell ing te bereiken. De ringen zi jn b i j  
de afdeling Onderdelen verkrijgbaar. 
Verwijder de onderdelen van de as. 
Monteer de drukveer en het vergrendel ingsstift je 
in  de boring. 
Schuif de voorste drukring op de as. 
Plaats de borgstrip en laat deze 5 tot 6 mm voor 
de voorste drukring uitsteken. 
Ol ie de boring van het 2e versnel l ingstandwiel en 
schuif dit op de as. 

N.B.: Let  op de montagerichting van het tandwiel 
(stand van de klauwen); wanneer het tandwiel ver- 
keerd wordt gemonteerd, kan het vergrendel ings- 
s i f t je de borgstift niet vergrendelen. 
Monteer de achterste drukring (2). 
Druk de borgstrip zover terug, tot het vergrende- 
l ingsst i f t je in  het betreffende gaatje valt. 

30. Afstellen van de torentandwielgroep. 
Gebruik voor het afstellen van de axiale speling 2 
lagerbussen in  plaats van 2 naaldlagers: 
lagerbussen: binnendiameter 35,l mm 

buitendiameter 39,9 mm 
lengte 35,O mm 

Monteer achtereenvolgens op de pignonas: 
- het conische rol lager (3); 
- de drukring; 
- het torentandwiel (4) tezamen met de 2 lagerbus- 

sen; 
- een frictiering (5); 
- de afstandshuls (6); 
- het reductietandwiel (7); 
- een stukje pi jp (A) met boringdiameter 32 mm, 

lengte 65 mm. 
Klem het geheel in een bankschroef en zet de moer 
(8) vast. 
Meet de speling ( j )  tussen het torentandwiel en de 
frictiering. Deze speling moet 0,25 tot 0,35 mm 
bedragen. 
Stel de speling op de juiste waarde af m.b.v. een 
der door onze afdeling Onderdelen geleverde 
ringen (5). 
Verwijder al Ie onderdelen, incl. het conische rol- 
lager van de pignonas. 
Maak de boringen van de naaldlagers in de toren- 
tandwiel groep schoon. 
Plak de lagernaalden met vet in de boringen van het 
torentandwiel. 
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31. Afstellen van het differentieel. 
Maak het satellietenhuis gereed, zoals hiernaast 
is afgebeeld. 

Monteer het kroonwiel voorzien van een differen- 
tieeltandwiel (zet de bouten vast met 6 mkg). 

Controleer of het differentieeltandwiel vri j draait: 
er mag geen zwaar punt merkbaar zijn; de axiale 
speling van het differentieeltandwiel mag ten 
hoogste 0,35 mm bedragen. 

Meet de speling m.b.v. een klokmicrometer 2437-T 
en een stalen r i j  1651-T; laat de taststift op de 
voorzijde van het differentieeltandwiel rusten. 

Wanneer het verkregen resultaat niet voldoet, moet 
de drukring van de satelliet door een dunnere of 
dikkere worden vervangen. 

Herhaal deze bewerking voor de overige satellieten, 
waarbij de axiale speling van het differentieeltand- 
wiel niet groter dan 0,35 mm mag zijn. 

Verwijder: 
- het kroonwiel voorzien van het differentieeltand- 

wiel; 
- de satellieten (2), de satellietasjes (4) en het 

kruisstuk (7) met de drukringen (3); merk de 
onderdelen t.o.v. het satel l ietenhuis. 

Monteer achtereenvolgens in het satellietenhuis: 
- een drukring (1) voor het differentieeltandwiel; 
- het nog niet gebruikte differentieeltandwiel (8). 

Monteer een satelliet en controleer of de afstelling 
voldoet aan de hierboven vermelde eisen. Wanneer 
dit niet het geval is, moet de drukring van het dif- 
ferentieeltandwiel door een dunnere of dikkere 
worden vervangen. Monteer de overige satellieten 
en controleer of het geheel vr i j  draait. 

32. Montage van het satellietenhuis. 
Olie de onderdelen en monteer het kroonwiel (5) 
voorzien van het bijbehorende differentieeltand- 
wiel (6). 

Zet de kroonwielbouten vast met 6 rnkg; de bouten 
met het gladde uiteinde dienen voor het borgen 
van de satel l ietenasjes. 

Druk de conische rollagers m.b.v. een pers en de 
stempel MR.3602 op de lagertappen van het satel- 
lietenhuis. 
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MONTAGE 

33. Montage van het prise-tandwiel. 
Pers het prise-tandwiel i n  de boring (koperen stem- 
pel, 0 28 mm, lengte 200 mm). 

Plaats het versnellingsbakhuis op de montagesteun 
MR-3053-30. 

Zet de conische borgschroeven (1) en de borgmoe- 
ren voor het prise-tandwielkogellager vast. 

34. Montage van de pignonas. 
a) Leg de torentandwielgroep (4) op de bodem van 

het versnellingsbakhuis. 
b) Plaats het voorste pignonlager (2) op de as en 

houd het daarbij ca. 50 mm verwijderd van de ver- 
tanding van het tandwiel. 
Monteer de drukring (3). 

c) Steek de pignonas v ia  de opening van het differen- 
tieelhuis in de torentandwielgroep (4). Kantel het 
geheel, zodat de as in  de lengterichting van het 
versnel lingsbakhuis komt te  liggen. 

BELANGRIJK: Zorg er b i j  deze handeling voor, de 
lagernaalden van de torentandwielgroep niet u i t  de 
boring te stoten. 

d) Schuif de stelring (5) van de torentandwielgroep, 
de afstandshuls en het reductietandwiel op de 
pignonas (met de lange flens naar de voorzijde 
van het versnel1 ingsbakhuis gekeerd). 

e) Druk met de hand het voorste pignonlager stevig 
in  de boring en druk vervolgens de pignonas door, 
zodat het lager tegen de schouder van het pignon 
aanligt. 
Monteer de twee stelringen (6) van 2 mm dikte op 
de as; monteer het achterste kogellager (pi jp met 
(3 34 mm, lengte 100 mm). 

Laat de pignonkop op een stuk hout dragen, om te  
voorkomen dat de as wordt teruggedrukt. 

I f) Schuif het wormwiel voor de snelheidsmeteraan- 
dri jving en de bijbehorende drukring op de as. 

Zet de moer voorlopig vast. 
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35. Montage van het achteruittandwiel. 
Olie de onderdelen. 

Breng het tandwiel op zijn plaats in het versnel- 
lingsbakhuis en t i k  de as voorzien van de bout 
(A) (7 x 100, lengte 60 mm) in de boring let op de 
juiste stand van het conische gat voor het borg- 
boutje. 

Zet het conische borgboutje (1) en de borgmoer 
(2) vast. 

Verwijder de bout (A). 

36. Montage van de primaire as. 
Smeer het naaldlager met vet en plaats het in de 
boring van het prise-tandwiel. 

Monteer de volgende onderdelen op de as: 
- de synchro (4); 
- de borgring (3); 
- het schakeltandwiel voor de l e  versnelling en de 

achteruit (5) (de groef voor de schakelvork naar 
de achterzijde van de versnel l ingsbak gekeerd); 

- het reductietandwiel (6). 

Plaats het geheel in de versnellingsbak en steek 
het uiteinde van de primaire as in het naaldlager. 

Plaats de halve borgringen (7) in  de groef van de 
primaire as. 

Druk het aandrijftandwiel naar de voorzijde van de 
versnellingsbak om de halve borgringen op te 
sluiten. 

Monteer het achterste lager (8). 

Schakel twee versnellingen tegel i j k  in  en zet de 
moer vast met t 5 

l 5  - 1 mkg. 

Borg de moer door een weinig materiaal in de groef 
van de as te stuiken. 

Zet de moer van de pignonas vast, maar borg deze 
nog niet. 

N.B.: De inschakeldiepte van de synchro moet 
3,2 +- 0,4 mm bedragen. 
Deze afstand i s  niet instelbaar. 
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37. Afstellen van de lagervoorspanning van het 
dubbelrijige pignonlager. 
Plaats de papierpakking, na deze met vloeibare 
pakking te hebben ingesmeerd, op het achterste 
pakkingvlak van de versnellingsbak. 

Zet het achterste versnellingsbakdeksel vast om 
de pakking goed aan te drukken en verwijder het 
vervolgens weer. 

Stel de klokmicrometer op een vlakplaat af op nul 
(stalen r i j  1651-T; klokmicrometer 2437-T). 

Wanneer het dubbelri j ige kogel1 ager goed aange- 
drukt ligt, kan de hoogte worden gemeten die het 
lager boven het pakkingvlak van de versnel l i ngs- 
bak uitsteekt. 

De taststift van de klokmicrometer moet daarbij 
op de papierpakking rusten. 

Meet de diepte van de lagerboring in  het achterste 
versnel l ingsbakdeksel. 

Noteer het verschil van deze met ingen, waardoor 
de dikte van de te monteren vulringen wordt ver- 
kregen; deze vul ringen moeten in de uitsparingen 
van het achterste versnel l ingsbakdeksel worden 
aangebracht. 



HANDELING Nr. H78.330-3 : Revisie van een versnellingsbak. 16 

ferentieel) i s  op het kopvlak van het pignon inge- 
graveerd. 

2042 ,T 2437 ,T 
\ 1 

Voorbeeld: 61.45 mm 

38. Afstellen van de pignondiepte. 
De pignondiepte (de afstand tussen het geslepen 
kopvlak van het pignon en de hartlijn van het dif- 

Gebruik voor deze afstelling het afstelgereedschap 
2042-T, voorzien van een klokmicrometer 2437-T. 
Dit gereedschap is  zodanig geconstrueerd, dat de 
afstand tussen de draagvlakken en de geslepen 
vlakken van de ka1 ibernokken precies 57 mm is. 
Monteer voorlopig het achterste deksel met de in 
paragraaf 37 verkregen vulringen van de juiste 
dikte. 

a) Stel de micrometer op een vlakplaat af op nul. 
Noteer de stand van de wijzer, bijv.: de grote 
wijzer op nul, de kleine wijzer tussen 5 en 6. 
Plaats het afstel gereedschap in de boringen voor 
de differentieellagers. 
Monteer het differentieel lagerdeksel. 
Kantel het afstel gereedschap tot de grote wijzer 
van de klokmicrometer van draairichting verandert. 

b) Noteer de stand van de wijzers van de klokmicro- 
meter. 
Bijvoorbeeld: de grote wijzer op 20. de kleine 
wijzer tussen O en 1. 
Trek de meetst i f t  van de klokmicrometer zover 
terug, totdat de wijzers in de oorspronkelijke stand 
paragraaf a staan. 
Laat de wijzer langzaam terugzakken, tot deze 
weer op het geslepen vlak van het pignon rust en 
tel daarbij het aantal omwentelingen dat de wijzer 
maakt (paragraaf b). 
De wijzer i s  bijvoorbeeld 4,80 mm verplaatst. 
In dat geval bedraagt de pignondiepte: 

Deze moet echter 61,45 mm bedragen. 
Het pignon moet dus 61,80 - 61,45 = 0,35 mm dichter 
naar de different ieelhart l i jn  worden verplaatst. 
Vervang de reeds gemonteerde vulringen (paragraaf 
34) (dikte 4 mm) door vulringen met een totale 
dikte van 4 t 0,35 mm. 
De tolerantie op deze maat bedraagt O tot 0,05 mm. 
Monteer het dubbelri jige kogellager en het worm- 
wiel voor de snelheidsmeteraandrijving. 
Zet de moer vast met 15 mkg. 
Monteer voorlopig het achterste versnel l ingsbak- 
deksel. 
Controleer opnieuw de pignondiepte. 
Verwijder het achterste deksel en borg de moer. 
Zet nu het achterste deksel definitief vast (gebruik 
daarbi j vloeibare pakking). 
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39. Montage van het differentieel. 
Monteer: 
- de buitenste loopring van het conische rollager (1) 

(rechts); zet de moer (2) voorlopig vast; 
- het complete satellietenhuis in  de versnellingsbak; 
- de papierpakking na deze met vloeibare pakking te 

hebben ingesmeerd; 
- het differentieel lagerdeksel; let op de bi j montage 

gemerkte merktekens (centerpunten). 

Zet de bouten (3) van het differentieellagerdeksel 
vast. 

Buig de dubbele borgplaat (4) om. 

Monteer: 
- de buitenste loopring van het linker differentieel- 

lager; 
- de moer. 

40. Afstellen van de tandspeling. 
De tandspeling moet - gemeten aan de buitendiame- 
ter van het kroonwiel, op het punt van de minste 
speling - 0,16 tot 0,20 mm bedragen. 

Monteer een klokmicrometer 2437-T, voorzien van 
een verlengstuk 2439-T op een steun 2041-T. 
(Plaats de meetstift loodrecht op een tandf lank). 

B i j  deze montage van het gereedschap i s  het niet 
mogelijk de tandspel ing aan de bui tendiameter van 
het kroonwiel te meten. De tandspeling moet in  dit 
geval 0,10 tot 0,14 mm bedragen. 

Meet de tandspeling op vier plaatsen, die ongeveer 
900 van elkaar verwijderd liggen. De speling mag 
maximaal 0,24 mm bedragen. 

Verdraai de moeren (2) om het kroonwiel te  ver- 
plaatsen en de vereiste speling te bereiken. 

De conische rollagers moeten met een geringe 
speling worden afgesteld. Draai de rechter stel- 
moer, zonder de afstel l ing te wijzigen, ongeveer 
20 mm los (gemeten aan de buitenomtrek van de 
moe r). 

Monteer de borgschroeven en leg een met vloeibare 
pakking ingesmeerde aluminium ring onder de bout- 
kop. 
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41. Montage van de differentieelassen. 
PI aats de met vloeibare pakking ingesmeerde 
papierpakking op het pasvlak. 
Monteer de different ieelassen. 
Zet de bouten vast (veerringen). 

Montage van de oliekeerringhouder van de koppe- 
lingsas. 
Vervang de ol iekeerring (1). 
Plaats een met vloeibare pakking ingesmeerde 
papierpakking op het aansl ui tv l  ak van de ver- 
snel l ingsbak. 
Monteer de houder (2) zodanig, dat de olietoevoer- 
boring naar beneden i s  gekeerd. 
Zet de bouten (3) vast. 

Montage van de koppel ingsdwarsas. 
Monteer: 
- het kooldruklager in de uitsparing van de vorken 

(zie de figuur voor de juiste stand); 
- de drukring; 
- de koppel i ngsdwarsas; 
- de lagerhouder. 
Breng de opsluitveren op hun plaats en zet de 
bouten vast. 
Buig de borgplaatjes om. 
Monteer de bouten van de l agerhouder (veerringen). 
Monteer de koppel ingsarm, voorzien van een spie. 
Zet de conische borgbout vast. De speling tussen 
de voorzijde van de lagerhouder en de koppelings- 
arm moet 0,5 mm bedragen. 

44. Montage van het bovenste versnellingsbakdeksel. 
Monteer: 
- een papierpakking op het versnel l ingsbakhuis; 
- de oliespatplaat; 
- een tweede papierpakking op de oliespatplaat 

(smeer de 2 pakkingen van de oliespatplaat in  
met vloeibare pakking); smeer de beide andere 
vlakken in met vet; 

- het deksel (controleer of de schakelvorken in de 
groeven van de tandwielen en de schakelmof 
liggen). 

Zet de bouten vast (veerringen). 

Montage van de achterste motorsteun. 
Leg een met vloei bare pakking ingesmeerde papier- 
pakking op het versnellingsbakhuis. 
Monteer de steun. 
Zet de bouten vast. 
Buig de borgplaatjes om. 

46. Verwijder de versnellingsbak ui t  de steun 
MR.3053-30. 

47. Monteer de ol ieniveauplug en de aftapplug voor- 
zien van een metalloplastic pakkingring. 
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REVISIE VAN EEN VERSNELLINGSBAK 

DEMONTAGE 

1. Plaats de versnellingsbak op de montagesteun 
MR. 3053-30. 

2. Verwijder: 
- het bovendeksel (2) met de oliespatplaat, 
- de achterste motorsteun ( l ) ,  
- het achterdeksel (3) met de vulring van het 

achterste lager. 

3. Merk de stand van het differentieel lagerdeksel 
(4) met een centerpunt (bij a) t.o.v. het ver- 
snel l ingsbakhuis. 

Verwijder de lagerkappen van de differentieelas- 
lagers tezamen met de differentieelassen (5). 

4. Verwijder het differentieel lagerdeksel (trekker 
1776-T bis). 

Neem het complete satellietenhuis uit het ver- 
snell ingsbakhuis. 
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5. Schakel twee versnellingen in (2e en achteruit) 

Verwijder: 
- de moer (1) van de primaire as, 
- de moer (2) van de pignonas, 
- het wormwiel voor de snelheidsmeteraandrijving 

(3) 

6. Draai de moer (4) van het prise-astandwiel los 
(linkse schroefdraad); gebruik hierbij sleutel 
1760-T. 

7. Verwijderen van de primaire as. 
Verwijder de twee halve borgringen (5) door het 
tandwiel (6) tegen de bakwand aangedrukt te 
houden en de primaire as met een bronzen hamer 
zover naar voren te tikken, tot de halve borg- 
ringen vri j  komen. 

Schakel de 3e versnelling in. 
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T ik  het lager m.b.v. een bronzen hamer los. 

Verwijder het lager m.b.v. de universele trekker 
2400-T (let erop dat de kogels niet uit de binnenste 
loopring vallen). 

T ik  de tweede binnenste loopring van de as (let op 
de kogel s). 

Neem de complete primaire as met de tandwielen en 
de synchro via de bovenzijde uit de bak. 

Verwijderen van het achteruittandwiel. 
Draai de tapse bout (1) los. 

Monteer een bout (A) in het draadgat voor de achter- 
uitas (2) (schroefdraad 7 x 100, lengte 50 mm). 

Verwijder de as. 

Neem het achteruittandwiel uit de versnel l ingsbak. 

9. Verwijderen van de koppel ingsdwarsas. 
Verwijder het lager (3) van de koppel ingsdwarsas. 

Neem de koppel i ngsdwarsas uit het versnel I ingsbak- 
huis. 

Verwijder de bout waarmee de opsluitveren van de 
druklagerhouder zijn bevestigd. 

Neem het kooldruklager uit  de houder. 
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10. Verwijder de huls van de oliekeerring (1) voor 
de koppel ingsas. 

11. Verwijderen van het prise-astandwiel. 
Verwijder de lagerborgmoer tezamen met de borg- 
plaat. 

Monteer gereedschap 1749-T om te voorkomen dat 
het kogellager uit de boring wordt gedrukt. 

T ik  met een pi jp (0 28 mm, lengte 400 mm) op het 
asuiteinde teneinde het prise-astandwiel te verwi j-  
deren. 

Verwijderen van het achterste pignonaslager. 
T i  k met een slagkoper op de pignonkop om het 
achterste lager vri j te maken. 

Houd het pignon m.b.v. een in het differentieel- 
carter geplaatst blokje hout (A) op zijn plaats. 

Verwijder het lager m.b.v. de universeel trekker 
2400-T (let op de kogels van de binnenste loop- 
ri ng) . 
T ik  de tweede binnenste loopring van de as (let 
op de kogels). 

Verwijder de vulringen. 
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13. Verwijderen van het reductietandwiel 
T i  k het pignon voorzichtig zover mogelijk naar 
voren in  het versnel l ingsbakhuis. 

Verwijder: 
- het reductietandwiel ( l ) ,  
- de afstandshuls (2), 
- de fr ictiering (3). 

T ik  vervolgens het pignon terug. 

Schuif de torentandwielgroep naar achteren. 

14. Verwijderen van het pignon en de torentandwiel 
groep. 
Plaats een plaatje van de set 1747-T tussen het 
voorste lager (4) en de drukring. 

T ik  m.b.v. een pi jp (binnendiameter 64 mm, buiten- 
diameter 70 mm, lengte 200 mm) op de achterzijde 
(a) van het 2e versnellingstandwiel zodat de toren- 
tandwielgroep tegen het versnel l ingsbakhuis wordt 
gedrukt. 

Druk de torentandwielgroep naar achteren, breng het 
2e plaatje van de set 1747-1 aan en t i  k het pignon- 
aslager vervolgens ui t  de wand van het versnellings- 
bakhuis. 

Neem de pignonas en het lager v ia  de differentieel- 
zi jde ui t  het versnel I ingsbakhuis. 

Verwijder de torentandwi elgroep. 

15. Verwijderen van de prise-tandwiellagers. 
Monteer het prise-tandwiel: let op het afstandsstuk. 

Draai de moer (l inkse schroefdraad) matig vast. 

Verwijder de conische borgbouten (5). 

T i  k het prise-tandwiel met het afstandsstuk en de 
kogellagers m. b.v.  een bronzen drevel (A) en een 
hamer naar de binnenzijde ui t  het versnellingsbak- 
huis. 
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16. Verwijderen van de stelmoer voor de differentieel- 
lagerafstelling. 
Verwijder de borgbout (1) voor de stelmoer. 

Verwijder de stelmoer (sleutel 1751-T). 

Verwijder de buitenste loopring van het conische 
rol lager. 

17. Verwijderen van de synchro en het 2e versnellings- 
tandwiel op de primaire as. 
Verwijder: 
- de borgveer (3),  
- de synchro (4), 
- de synchroring (5). 

Druk de vergrendelingspen m.b.v. een stift met 
1 mm diameter (A) tegen de veerdruk in naar bene- 
den. 

Schuif de platte spie (2) 6 a 7 mm naar achteren, 
zodat de voorste drukring van het tandwiel kan 
worden verwijderd. 

Verdraai de drukring zodanig, dat deze over de van 
spiebanen voorziene as kan worden geschoven. 

Verwijder: 
- het tandwiel en de voorste drukring, 
- de platte spie, de vergrendelingspen en de druk- 

veer, 
- de achterste drukring. 

18. Demontage van de synchro. 
N.B.: Controleer of de naaf en de schakelmof t.o.v. 
elkaar zijn gemerkt; breng zonodig alsnog m.b.v. 
verf merktekens aan. 

Wikkel de complete synchro in  een schone poets- 
doek om te voorkomen dat de vergrendelingskogels, 
de veren en de pallen wegspringen. 

Druk de naaf met de hand uit de schakelmof. 

19. Demontage van het satellietenhuis. 
Verwijder de conische rollagers m.b.v. de trekker 
1750-T en de trekkerhul zen 1753-T. Eventueel kan 
ook de universele trekker 2400-T worden gebruikt. 

Neem het kroonwiel van het satellietenhuis af. 
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Verwijder: 
- de differentieeltandwielen (4) tezamen met de 

drukring (5), 
- de satel l ietenassen (3),  
- het kruisstuk (2), 
- de satellieten ( l ) ,  
- de vulringen (6). 

20. Demontage van het prise-tandwiel. 
Klem een gebruikte koppelingsas in de bankschroef 
en schuif het complete tandwiel erop. 

Draai de borgmoer van de kogel lagers ( l  inkse 
schroefdraad) los (sleutel 1760-T). 

Verwijder de kogel lagers en het afstandsstuk door 
met een bronzen drevel op het uiteinde van de as 
te tikken. 

21. Demontage van de differentieelassen. 
Verwijder met een 4 mm boor het ingestuikte 
materiaal, waarmee de moer (9) is geborgd. 

Verwijder de borgmoer (9) van de differentieelas- 
kogel lagers (sleutel 1758-T). 

Verwijder het borgboutje (7) van de moer (8). 

Verwijder de borgmoer (8) van de differentieelas 
(sleutel 1770-T bis). 

Pers de as (13) u i t  het lager. 

Schuif het kogellager (10) ui t  de lagerkop (11). 

Verwijder de ol iekeerring (12) u i t  de boring van 
de lagerkap. 
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22. Demontage van het versnellingsbakdeksel. 

Verwijder de bout (1). 

Neem de veer (2) en de kogel (3) uit de boring. 

Verwijder de borgbout (13) van de schakelvork (12). 

Trek de schakelvorkas (1 1) uit  de schakelvork (12). 

Verwijder de vergrendel ingsst i f t  (4). 

Verwijder de bout (7). 

Neem de veer (6) en de kogel (5) uit de boring. 

Verwijder de borgbout (8) van de schakelvork (9). 

Verwijder de afdichtringen (14) en (15). 

23. Maak de onderdelen schoon. 
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GEREEDMAKEN. 

24. Gereedmaken van het versnellingsbakdeksel. 
Monteer de afdichtringen (14) en (15) in de 
boringen van het deksel voor de schakelvork- 
assen. 
Olie de onderdelen in. 
Monteer de onderdel en in numerieke vol gorde 
zoals deze in nevenstaande figuur i s  afgebeeld. 

Borg de borgbouten van de schakelvorken met 
ijzerdraad. 

25. Het gereedmaken van de differentieelassen. 
Monteer de oliekeerring (21) in de lagerkap (de l ip 
naar het differentieel gekeerd). 

Pers het lager (19) in de lagerkap (20). 

Monteer de differentieelas (22) m.b.v. een pers. 

Draai de moer (17) op de as en zet hem vast met 
15 mkg (sleutel 1770-T). Borg de moer (17) m.b.v. 
het borgboutje (16). Zet de borgmoer (18) voor het 
kogellager vast met 15 mkg (sleutel 1758-T). 
Borg de moer door het materiaal van enkele draad- 
gangen in de groef van de lagerkap te stuiken. 
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26. Gereedmaken van de synchro. 

a) Afstellen van de synchro-pal len. 
Monteer de synchronaaf - zonder veren, kogels en 
pallen - in de schakelmof; let daarbij op de b i j  
demontage aangebrachte verf-merktekens. 

l 

i Breng een synchropal (1) op zijn plaats. 

Meet de speling tussen naaf en pal; deze moet 
0,04 - 0,25 mm bedragen. 
Om deze waarde te bereiken, kiest men uit de 
synchropal len die door de afdeling Onderdelen 
worden geleverd een pal van de juiste dikte. 

Merk de pal t.o.v. de naaf. 

Ga op dezelfde wijze te werk bi j  de andere syn- 
chropal len. 

b) Monteren van de synchro. 
Monteer de veren, kogels en pallen op de naaf. 

Houd de synchropallen met de hand ingedrukt en 
schuif de complete naaf in de schakelmof; let 
daarbij op dat de verf-merktekens tegenover el- 
kaar worden gebracht. 
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27. Afstel len van de synchro en  het 2e versnellingstandwiel 
op de primaire as. 

a) Schuif de drukring (3) op de as en draai de ring zodanig, 
dat ze door de spiebanen wordt geborgd. Monteer de 
borgveer (1). 
Meet de speling "J" tussen de synchronaaf en de borg- 
veer; de speling moet 0-0,l mm bedragen. 
K ies een drukring en een borgveer van de juiste dikte 
om een zo klein mogelijke speling (0) te bereiken; 
de drukringen en borgveren z i jn  bi j  de afdeling Onder- 
delen verkrijgbaar. 

b) Schuif het 2e versnellingstandwiel (4) op de as. 
Schuif de drukring (5) op de as en draai de ring zodanig, 
dat ze door de spiebanen wordt geborgd. Druk de druk- 
ring (3) tegen de borst "F" van de as en meet de 
speling " J l "  tussen het tandwiel en de drukring (5); 
deze speling moet 0 , l  - 0,25 mm bedragen. 
K ies een drukring van de juiste dikte om deze speling 
te bereiken; de drukringen zi jn b i j  de afdeling Onder- 
delen verkrijgbaar. 

c) Verwijder de onderdelen van de as (let erop 
dat de drukringen (3) en (5) niet te verwisse- 
len). Schuif de drukring (3) op de as. 
Monteer de veer (7) en de vergrendelstift (6) 
in de boring. 
Plaats de borgstrip en laat deze 5-6 mm voor 
de drukring (3) uitsteken. 
Ol ie  de boring van het 2e versnellingstand- 
wiel en schuif dit op de as. 

N.B.: Le t  op de montagerichting van het tand- 
wiel (stand van de klauwen); b i j  verkeerde 
montage kan de vergrendel st i f t  de borgstrip 
niet vergrendelen (z ie paragraaf 17, zelfde 
Handeling). 
Monteer de drukring (5) en draai de ring zoda- 
n ig ,  dat ze door de spiebanen wordt geborgd. 
Druk de borgstrip zover terug, tot de vergren- 
del ingsstift  in  het betreffende gaatje valt. 
Monteer: 
- de synchroring (B), 
- de synchro (2), 
- de borgveer (1). 
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28. Gereedmaken van het prise-tandwiel. 
Monteer de onderdelen zoals in de hiernaast afge- 
beelde figuur i s  aangegeven op het prise-tandwiel. 

Schuif een gebruikte koppelingsas in het prise- 
tandwiel en klem de as in  een bankschroef. 

Zet de moer (1) (linkse schroefdraad) vast met 
15 mkg (sleutel 1760-T). 

T ik  een borglip in één van de uitsparingen van de 
moer. 

29. Afstellen van de torentandwielgroep. 
Gebruik voor het afstellen van de axiale speling 
2 lagerbussen in  plaats van 2 naaldlagers: 
Lagerbussen: binnendiameter 35,1 mm 

buitendiameter 39,9 mm 
lengte 35,O mm 

Monteer achtereenvolgens op de pignonas: 
- het conische rollager (2), 
- de drukring, 
- het torentandwiel (3) tezamen met de 2 lagerbus- 

sen, 
- een frictiering (4), 
- de afstandshuls (5), 
- het reductietandwiel (6). 
- een stuk pi jp (A) met boringdiameter 32 mm, 

lengte 65 mm. 

Klem het geheel in een bankschroef en zet de moer 
(7) vast. 

Meet de speling (j) tussen het torentandwiel en de 
frictiering. Deze speling moet 0,25 tot 0,35 mm 
bed ragen. 

Stel de speling op de juiste waarde af m.b.v. één 
der door onze afdeling Onderdelen geleverde 
ringen (4). 

Verwijder alle onderdelen, incl. het conische rol- 
lager, van de pignonas. 

Maak de boringen van de naaldlagers in de toren- 
tandwiel groep schoon. 

Plak de lagernaalden met vet in de boringen van 
het torentandwiel. 
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30. Afstel len van het differentieel. 
Maak het satellietenhuis gereed, zoals hiernaast 
i s  afgebeeld. 

Monteer het kroonwiel voorzien van een differen- 
tieeltandwiel (zet de bouten vast met 6 mkg). 

Controleer of het differentieeltandwiel v r i j  draait; 
er mag geen zwaar punt merkbaar zi jn; de axiale 
speling van het ditferentieeltandwiel mag ten 
hoogste 0,35 mm bedragen. 

Meet de speling m.b.v. een klokmicrometer 2437-T 
en de stalen r i j  1651-T; laat de taatstif t  op de 
voorzijde van het differentieeltandwiel rusten. 

Wanneer het verkregen resultaat niet voldoet, 
moet de drukring van de satell iet door een dunnere 
of dikkere worden vervangen. 

Herhaal deze bewerking voor de overige satellieten, 
waarbi j de axiale speling van het differentieeltand- 
wiel niet groter dan 0,35 mm mag zijn. 

Verwijder: 
- het kroonwiel voorzien van het differentieeltand- 

wiel, 
- de satellieten {2), de satell ietasjes (4) en het 

kruisstuk (7) met de drukringen (3); merk de 
onderdelen t.o.v. het satellietenhuis. 

Monteer achtereenvolgens in  het satellietenhuis: 
- een drukring (1) voor het differentieeltandwie!, 
- het nog niet gebruikte differentieeltandwiel (8). 

Monteer een satell iet en controleer of de afstel- 
l ing voldoet aan de hierboven vermelde eisen. 
Wanneer di t  niet het geval is,  moet de drukring 
van het differentieeltandwiel door een dunnere 
of dikkere worden vervangen. Monteer de overige 
satellieten en controleer of het geheel v r i j  draait. 

31. Montage van het satellietenhuis. 
Ol ie  de onderdelen en monteer het kroonwiel (5) 
voorzien van het bijbehorende differentieel tand- 
wiel (6). 

Zet de kroonwielbouten vast met 6 mkg; de bouten 
met het gladde uiteinde dienen voor het borgen 
van de satell ietenasjes. 

Druk de conische rollagers m.b.v. een pers en de 
stempel MR.3602 op de lagertappen van het satel- 
l ietenhuis. 
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MONTAGE 

32. Montage van het prise-tandwiel. 
Pers het prise-tandwiel in de boring (koperen stem- 
pel, 8 28 mm, lengte 200 mm). 

PI aats het versnel I ingsbakhui s op de montagesteun 
MR.3053-30. 

Zet de conische borgschroeven (1) en de borgmoe- 
ren voor het prise-tandwiel kogel lager vast. 

33. Montage van de pignonas. 
a) Leg de torentandwielgroep (4) op de bodem van het 

versnel l ingsbakhuis. 

b) Plaats het voorste pignonlager (2) op de as en 
houd het daarbij ca. 50 mm verwijderd van de ver- 
tanding van het tandwiel. 
Monteer de drukring (3). 

c) Steek de pignons via de opening van het differen- 
tieelhuis in de torentandwielgroep (4). 
Kantel het geheel, zodat de as in de lengterichting 
van het versnel l ingsbakhuis komt te liggen. 

BELANGRIJK: Zorg er bi j  deze handeling voor, de 
lagernaalden van de torentamdwielgroep niet uit de 
boring te storen. 

d) Schuif de stelring (5) van de torentandwielgroep, 
de afstandshul s en het reductietandwiel op de pig- 
nonas (met de lange flens naar de voorzijde van 
het versnel l ingsbakhuis gekeerd). 

e) Druk met de hand het voorste pignonlager stevig 
in de boring en druk vervolgens de pignonas door, 
zodat het lager tegen de schouder van het pignon 
aanligt. 

Monteer de twee stelringen (6) van 2 mm dikte op 
de as; monteer het achterste kogellager (pijp met 
(21 34 mm, lengte 100 mm). 

Laat de pignonkop op een stuk hout dragen, om te 
voorkomen dat de as wordt teruggedrukt. 

f)  Schuif het wormwiel voor de snel heidsmeteraan- 
drijving en de bijbehorende drukring op de as. 

Zet de moer voorlopig vast. 
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Montage van het achteruittandwiel. 
Olie de onderdelen. 

Breng het tandwiel op zi jn plaats in  het versnel- 
lingsbakhuis en t ik  de as voorzien van de bout (A) 
(7 x 100, lengte 60 mm) in  de boring; let op de 
juiste stand van het conische gat voor het borg- 
boutje. 

Zet het conische borgboutje (1) en de borgmoer(2) 
vast. 

Verwijder de bout (A). 

35. Montage van de primaire as. 
Smeer het naaldlager met vet en plaats het in de 
boring van het prise-tandwiel. 
Breng de schakelmof (5) in de stand "3e ver- 

3 4 5 67 sneiiingP1. 
Schuif de synchroring (4) in  de schakelmof (5) en 
laat daarbij de uitsparingen van de ring corres- 
ponderen met de synchro-pal len. 

Monteer de volgende onderdelen op de as: 
- de borgring (3), 
- het schakeltandwiel (6) voor de l e  versnelling en 

de achteruit (de groef voor de schakelvork naar 
de schakelzijde van het versnel I ingsbak gekeerd), 

- het reduct ietandwiel (7), 

Plaats het geheel in de versnellingsbak en steek 
het uiteinde van de primaire as in het naaldlager. 

Plaats de halve borgringen (8) in de groef van de 
primaire as. 

Druk het aandrijftandwiel naar de voorzijde van de 
versnellingsbak om de halve borgringen op te 
sluiten. 

Monteer het achterste lager en de opsluitmoer. 

Schakel twee versnellingen tegelijk in en zet de 
moer vast met 14- 20 mkg. Borg de moer door een 
weinig materiaal in  de groef van de as te stuiken. 

Zet de moer van de pignonas vast, maar borg hem 
nog niet. 
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37. Afstellen van de pignondiepte. 
De pignondiepte (de afstand tussen het geslepen 
kopvlak van het pignon en de hartlijn van het 
differentieel) i s  op het kopvlak van het pignon 
ingegraveerd. 

Voorbeeld: 61,45 mm 

Gebruik voor deze afstel l ing het afstelgereedschap 
2042-T, voorzien van een klokmicrometer 2437-T. 
Dit gereedschap i s  zodanig geconstrueerd, dat de 
afstand tussen de draagvlakken en de geslepen 
vlakken van de kalibernokken precies 57 mm is. 

Monteer voorlopig het achterste deksel met de in 
paragraaf 36 verkregen vulringen van de juiste 
dikte. 

a) Stel de micrometer op een vlakplaat af op nul. 
Noteer de stand van de wijzer; bijv.: de grote 
wijzer op nul, de kleine wijzer tussen 5 en 6 .  

Plaats het afstelgereedschap in de boringen voor 
de differentieellagers. 

Monteer het differentieel lagerdeksel. 
Kantel het afstelgereedschap tot de giote wijzer 
van de klokmicrometer van traairichting verandert. 

b) Noteer de stand van de wijzers van de klokmicro- 
meter. 
Bijvoorbeeld: De grote wijzer op 20, de kleine 
wijzer tussen O en 1. 

Trek de meetstift van de klokmicrometer zover 
terug, totdat de wijzers in de oorspronkelijke 
stand (paragraaf a) staan. 
Laat de wijzer langzaam terugzakken, tot deze 
weer op het geslepen vlak van het pignon rust en 
tel daarbij het aantal omwentelincen dat de 
wijzer maakt (paragraaf b). 
De wijzer i s bijvoorbeeld 4,80 mm verplaatst. 
In dat geval bedraagt de pignondiepte: 

Deze moet echter 61,45 mm bedragen. 
Het pignon moet dus 61,80 - 61,45 = 0,35 mm 
dichter naar de differentieelhart l i j n  worden ver- 
plaatst. 
Vervang de reeds gemonteerde vulringen (paragraaf 
33) (dikte 4 mm) door vulringen met een totale dik- 
te van 4 + 0,35 = 4,35 mm. 
De tolerantie op deze maat bedraagt O tot 0,05 mm. 
Monteer het dubbelrijige kogellager en het worm- 
wiel voor de snelheidsmeteraandrijving. 
Zet de moer vast met 15 mkg. 
Monteer voorlopig het achterste versnel l ingsbak- 
deksel. 
Controleer opnieuw de pignondiepte. 
Verwijder het achterste deksel en borg de moer. 
Zet nu het achterste deksel definitief vast (gebruik 
daarbij vloeibare pakking). 
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N.B.: Vanaf januari 1969 worden andere bouten 
gebruikt om het differentieellagerdeksel vast 
te zetten. Het aantrekkoppel van deze bouten, 
die zonder borgplaatjes worden gemonteerd, 
bedraagt 3,5 mkg. De nieuwe bouten (zonder 
borgplaatjes) kunnen ook op eerder afgelever- 
de versnel li ngsbakken worden gemonteerd, 
mits z i j  daarbij met bovenstaand aantrekkoppel 
worden vastgezet. 

38. Montage van het differentieel. 
Monteer: 
- de buitenste loopring van het conische rollager 

(1) (rechts); zet de moer (2) voorlopig vast, 
- het complete satellietenhuis in  de versnellings- 

bak, 
- de papierpakking na deze met vloeibare pakking 

te hebben ingesmeerd, 
- het differentieellagerdeksel; let op de b i j  de 

montage gemaakte merktekens (centerpunten). 

Zet de bouten (3) van het differentieel lagerdeksel 
vast. 

Buig de dubbele borgplaat (4) om. 

Monteer: 
- de buitenste loopring van het linker differentieel- 

lager, 
- de moer. 

39. Afstellen van de tandspeling. 
De tandspeling moet - gemeten aan de buitendiame- 
ter van het kroonwiel, op het punt van de minste 
speling - 0,16 tot 0,20 mm bedragen. 

Monteer een klokmicrometer 2437-T, voorzien van 
een verlengstuk 2429-1 op een steun 2041-T. 
(Plaats de meetstift loodrecht op een tandf lank). 

B i  j deze montage van het gereedschap i s het niet 
mogelijk de tandspeling aan de buitendiameter van 
het kroonwiel te  meten, De tandspeling moet in di t  
geval 0,10 tot 0,14 mm bedragen. 

Meet de tandspel ing op vier plaatsen, die ongeveer 
900 van el kaar verwijderd liggen. De speling mag 
maximaal 0,24 mm bedragen. 

Verdraai de moeren (2) om het kroonwiel te  ver- 
plaatsen en de vereiste speling te  bereiken. 

De conische rol lagers moeten met een geringe 
speling worden afgesteld. Draai de rechter stel- 
moer, zonder de afstell ing te wijzigen, ongeveer 
20 mm los (gemeten aan de buitenomtrek van de 
moer). 

Monteer de borgschroeven en leg een met vloeibare 
pakking ingesmeerde aluminium ring onder de bout- 
kop. 
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40. Montage van de differentieelassen. 
Plaats de met vloei bare pakking ingesmeerde papier- 
pakking op het pasvlak. 
Monteer de differentieelassen. 
Zet de bouten vast (veerringen). 

Montage van de ol iekeerringhouder van de koppel ings- 
as. 
Vervang de oliekeerring (1). 
Plaats een met vloei bare pakking ingesmeerde papier- 
pakking op het aansluitvlak van de versnellingsbak. 
Monteer de houder (2) zodanig, dat de olietoevoer- 
boring naar beneden i s  gekeerd. 
Zet de bouten (3) vast. 

Montage van de koppelingsdwarsas. 
Monteer: 
- het kooldruklager in  de uitsparing ui t  de vorken 

(zie de figuur voor de juiste stand), 
- de drukring, 
- de koppel ingsdwarsas, 
- de lagerhouder. 
Breng de opsluitveren op hun plaats en zet de bouten 
vast. 
Buig de borgplaatjes om. 
Monteer de bouten van de lagerhouders (veerringen). 
Monteer de koppelingsarm, voorzien van een spie. 
Zet de conische borgbout vast. De speling tussen de 
voorzijde van de lagerhouders en de koppel ingsarm 
moet 0,5 mm bedragen. 

43. Montage van het bovenste versnellingsbakdeksel. 
Monteer: 
- een papierpakking op het versnel l i ngsbakhuis, 
- een ol iespatplaat, 
- een tweede papierpakking op de oliespatplaat 

(smeer de 2 pakkingen van de oliespatplaat in  met 
vloeibare pakking); smeer de beide andere vlakken 
in met vet, 

- het deksel (controleer of de schakelvorken in de 
groeven van de tandwielen en de schakelmof liggen). 
Zet de bouten vast. 

Montage van de achterste motorsteun. 
Smeer het pasvlak van de steun in  met vloeibare pak- 
king. 
Monteer de steun. 
Zet de bouten vast. 

45. Verwijder de versnellingsbak ui t  de steun 
MR.3053-30. 

46. Monteer de olieniveauplug en de aftapplug voorzien 
van een metalloplastic pakkingring. 





AANDRIJFASSEN 

HANDELING Nr. H78.372-00: Technische specificaties van de aandrijfassen. 1 

SPECIALE PUNTEN 

Kogelas van homokinetische koppeling, diameter = 16 mm. 
B i j  montage moeten de hartl i jnen van de kruisstuktappen van het schuifstuk in hetzelfde vlak liggen als de hart- 

l ijnen van de kruisstuktappen van de aandrijfas; de ogen van het schuifstuk moeten in l i jn liggen met de 
ogen van de aandrijfas. 

De smeernippel op het schuifstuk staat onder een hoek van 90° t.o.v. de smeernippel op de aandrijfas. 

Aantrekkoppel van de fuseekogelmoer: 20 mkg. 

Aantrekkoppel van de bouten waarmee de aandrijfas aan de differentieelasflens i s  bevestigd: 6,6-7 mkg. 





HANDELING Nr. H78.372-00a: Technische specificaties van de aandrijfassen 
(H78 vanaf september 1966-H72 en H. IN vanaf juni 1967). 

SPECIALE PUNTEN 

Kogelas van homokinetische koppeling, diameter: 18 mm. 

B i j  montage moet het kruis van het schuifstuk zo worden geplaatst, dat de smeernippel i n  l i j n  l igt  met die van het 
schuifstuk. De hartlijnen van de kruisstuktappen van het schuifstuk moeten in hetzelfde vlak liggen als de hart- 
l i jnen van de kruisstuktappen van de aandrijfas; de ogen van het schuifstuk moeten in l i j n  liggen met de ogen 
van de aandrijfas. 

De smeernippel van het schuifstuk staat onder een hoek van 90° t.o.v. de smeernippel op de aandrijfas. 

Aantrekkoppel van de fuseekogelmoer: 20 mkg. 

Aantrekkoppel van de bouten (met Nylstop moeren) waarmee de aandrijfas aan de different ieelasf lens i s  bevestigd: 
5,7 - 6,3 mkg). 
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VERVANGING VAN EEN AANDRIJFAS 

UITBOUWEN. 

1. Verwijder de vloerbedekking en de vloerplaat aan 
de betreffende zijde. 

2. Draai de wielmoeren los. 

3. Krik de wagen aan de voorzijde op m.b.v. de steun 
1801-T; plaats steunen onder de onderste wieldraag- 
armen. 

4. Maak het schuifstuk aan de versnel l ingsbakzi jde 
los. 

Druk voor het verwijderen van de moeren het schuif- 
stuk naar buiten. 

5. Verwijder de naafmoer m.b.v. de sleutel 1810-T. 

L E T  OP: Aan de rechter zijde van de wagen linkse 
schroefdraad en omgekeerd. 

6. Maak de spoorstang (2) los van de fuseearm; ge- 
bruik de kogelbouttrekker 1964-T bis. 

7 .  Verwijder de bevestigingssteun van de remslang 
op de bovenste wielgeleidingsarm. 

8. Verwijder de moer (1) van het bovenste kogelge- 
wricht. 

9. Maak het kogelgewricht los door de beide wielge- 
leid ingsarmen omhoog te lichten. 

10. Verwijderen van de aandrijfas: 
a) Laat de fusee naar de vloer omkantelen; let er 

daarbij op dat de remslang niet wordt beschadigd. 

b) Maak het schuifstuk aan de versnellingsbakzijde 
los van de asflens. 

c) Druk de aandrijfas naar de uitlaatpijp toe en trek 
de fuseetap uit de wielnaaf. 
Neem de aandrijfas langs de achterzijde van het 
wiel van de wagen. 
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I NBOUWEN 

N.B.: Controleer of de hartlijn van één der kruisstuk- 
tappen van het schuifstuk evenwijdig l igt met de 
hartlijn van één der kruisstuktappen van de dub- 
dubbele kruiskoppeling, teneinde een gel ijkmatige 
aandrijving te waarborgen. 

11. Breng de complete aandrijfas op zi jn plaats. 

Schuif de fuseetap in de wielnaaf en breng het 
schuifstuk op zijn plaats tegen de asflens aan de 
versnel l ingsbakzijde. 

12. Plaats de bovenste wielgeleidingsarm op de fusee. 
Leg de steun voor de remslang onder de moer en 
zet deze vast met 19 f 2 mkg 
Borg de moer. 

13. Monteer de spoorstang op de fuseearm, zet de moer 
vast en borg deze. 

14. Olie het draagvlak van de wielnaafmoer, monteer 
een borgplaat en zet de moer m.b.v. de sleutel 
1810-T vast met 20 mkg. 

T ik  de borgplaat om. 

15. Sluit het schuifstuk aan op de asflens aan de 
versnel l i ngsbakzi jde. 

Zet de Nylstop moeren vast. 

16. Zet de steun van de remslang op de bovenste wiel- 
geleidingsarm vast. 

17. Monteer het wiel en zet de moeren voorlopig vast. 
Monteer de wieldop. 

18. Laat de wagen m.b.v. de steun 1801-T zakken. 

19. Zet de wielmoeren vast. 

20. Monteer de vloerplaat en de vloerbedekking. 
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REVISIE VAN EEN AANDRIJFAS 

DEMONTAGE. 

1. Kaalmaken van de aandrijfas. 
Verwijder de smeernippel (4), de klem (2) en schuif 
de rubber stofhoes (3) van de koppeling. 

T ik  de laspunten los en verwijder de beschermkap 

(1). 

2. Verwijderen van de astap aan fuseezijde. 

a) Verwijder de borgringen van de lagercups. 

b) Plaats de homokinetische koppeling op een V-blok. 
Ondersteun de astap in horizontale stand. 

Pers de lagercup (5) m.b.v. een pers en een passen- 
de stempel bi j  (a) los en verwijder de lagercup ver- 
volgens m.b.v. een tang. 

c) Draai de aandrijfas een halve slag en ga voor de 
tweede lagercup op dezelfde wijze te werk. 

d) Kantel het kruisstuk en neem de astap tezamen met 
het kruisstuk uit de homokinetische koppeling. 

Verwijder de afdichtkap (6) van de kogel. 

3. Verwijderen van de aandrijfas. 
Ga op dezelfde wijze te werk als bi j  het verwijde- 
ren van de astap aan fuseezijde (zie par. 2). 
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4. Verwijderen van de kogel uit de fuseeastap. 
Verwijder de kogel (1) m.b.v. de trekker 1916-T. 

OPMERKING: De kogel en de kogelas zijn door 
een klemschroef geborgd; de schroef i s  door twee 
centerpunten geborgd en moet gewoon1 i j k worden 
ui tgeboord. 

5. Verwijder het kruisstuk. Zie par. 2. 

6. Verwijderen van de kogelas uit de aandrijfas. 
Verwijder de kogelas m.b.v. de trekker 1917-T, 
de bout (D), de moer (C), de ring (B) en de flens 
(A) van de trekker 1916-T. 

7. Verwijder het kruisstuk. Zie par. 2. 

MONTAGE. 

8. Gereedmaken van de lagercups en de kruisstukken. 
Smeer de boringen van elke l agercup in met vet 
en plaats in elke lagercup 25 lagernaalden. 

Vul de boringen in de kruisstuktappen met vet. 

9. Gereedmaken van de aandrijfas. 
Monteer het kruisstuk met de met (a) aangeduide 
zijde van de aandrijfas afgekeerd. 

Plaats de kogel (2) in de kogelcup (3) en pers het 
geheel tot op de aanslag in de boring van de as 
(smeer de pen van de kogel in met olie). 
Monteer de afdichtkap op de kogel. 
Zet de borgschroef voor de kogelpen vast en borg 
hem met 2 centerpuntslagen. 
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10. Gereedmaken van de fusee-astap. 
Ga op dezelfde wijze te werk als bi j  de aandrijf- 
as (Zie par. 9). 

11. Montage van de koppelingsmof. 
Monteer de koppelingsmof (2) op de fusee-astap (1); 
de afgeschuinde rand moet naar de astap zijn 
gekeerd. 

Montage van de aandrijfas. 
Monteer de aandrijfas (3) op de koppelingsmof (7). 
Plaats het geheel hierbij vertikaal in de bank- 
schroef. Steek een kruisstuktap (5) in de corres- 
ponderende boring van de koppelingsmof (7). 
Controleer of de kogel (6) in  de juiste stand staat 
voor montage van de kogelas (4). Kantel tijdens 
deze handeling het geheel zo, dat de tweede tap 
van het kruisstuk (5) in  de boring van de koppe- 
lingsmof (7) kan worden gestoken. 

13. Montage van de lagercups. 
Smeer de stalen schotelring en de kurkpakking in 
met vloeibare pakking en monteer de beide onder- 
delen in  de boring. 

Monteer de lagercups en let erop, dat de lager- 
naalden goed zi jn geplaatst. 

Monteer de borgringen en controleer of deze goed 
in de groef zijn gedrukt. Gebruik hiervoor cal iber 
1918-T. 

Draai de complete aandrijfas met de hand rond en 
controleer of deze zonder speling of zware punten 
draai t .  
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14. Montage van de beschermkap. 
Plaats de beschermkap in het montage gereed- 
schap MR. 3164-40; het gekartelde gedeelte van 
de kap moet naar omlaag zijn gekeerd. 

Schuif de aandrijfas met het lange gedeelte In de 
beschermkap en pers op het fusee-uiteinde tot de 
afstand "a" = 34 f 0,5 mm i s  bereikt. 

15. Stuik m.b.v. een beitel - zowel b i j  "b" als b i j  
"c" - op drie punten materiaal van de bescherm- 
kap in de koppel ingsmof (gelijkmatig over de om- 
trek verdeeld). 

Monteer de stofhoes (3), de Ligarex klemband (2) 
en de smeernippel (1). 



HANDELING Nr. H78.372-3a: Revisie van een aandrijfas met tripode koppeling. 1 
(al le H typen vanaf november 1969). 

REVISIE VAN EEN AANDRIJFAS MET TRIPODE 

(Versnel1 ingsbakzi jde) 

OPMERKING: Het fuseegedeelte van een aandrijfas 
met tripode koppeling i s  gel i j k  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). 
Verwijder het sterstuk (5) m.b.v. de trekker 1931-T 
van de aandrijfas. 

OPMERKING: Plaats aan elke zijde tussen de beide 
delen van de trekkerflens B een 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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8316 

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 

8 3 1 1  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). 



VOOR AS 

HANDELING Nr. H78.410-00: Technische specificaties van de vooras. 1 

Aantrekkoppel van de voortrein-bevestig ingcpennen: 
15- 20 mkg. 

Aantrekkoppel van de moer voor de bevestiging van 
de fusee-arm op de fusee: .......... 8,5 mkg 

Aantrekkoppel van de wielnaafmoer: ....... 20 mkg 

Aantrekkoppel van de drukringmoer van de onderste 
fuseekogel: ................. .. ........ 0,3 - 0,5 mkg. 

SPECIALE PUNTEN 

Aantrekkoppel van de fuseekogelmoeren: 19 t 2 mkg 

Weerstandkoppel tegen verdraaiing van de bovenste 
fuseekogel: 0,2- 0,3 mkg 

Max. ovaliteit van de remtrommel = 0,6 mm 

De standaard diameter (= 305 mm) mag max. met 2 mm 
worden vergroot. 





VOORTREIN 

HANDELING Nr. H78.410-00a: Technische specificaties van de voortrein. 
(a l le  H typen vanaf november 1969). 

SPECIALE PUNTEN 

Wielgeleidingsarmen 

Aantrekkoppel van de drukringmoer van de onderste 
fuseekogel: 0,3 - 0,5 mkg. 

Weerstandskoppel tegen verdraaiing van de bovenste 
fuseekogel: 0,2 - 0,3 mkg. 

Fusee/wiellagerhuis 
Aantrekkoppel van de wielnaafmoer: 20 mkg. 

Aantrekkoppel van de fuseekogelmoeren: 12 - 18 mkg. 

Remtromme l 

Max. ovaliteit: 0,06 mm 

De standaard diameter (= 305 mm) mag max. met 2 mm 
worden vergroot. 

Bevestiging van de voortrein op de carrosserie. 

Aantrekkoppel van de voortrein-bevestigingspennen : 
15-20 rnkg 

Schokbrekers 

Aantrekkoppel van de "Nylstop" 
moeren: 5 - 6 rnkg. 
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AFSTELLING VAN DE FUSEELANGSHELLING 
(caster) 

1. Nadat de rijhoogten voor en achter zijn afgesteld 
en de banden op de juiste spanning zijn gebracht 
(Zie Hand. H78.433-O), plaatst men de wagen op 
een horizontale, vlakke vloer of op een hefbrug. 

2. Verwijder de smeernippels van de kogelgewrichten 
op de onderste en bovenste wielgeleidingsarm. 

Monteer gereedschap 231 8-T in de smeernippel- 
gaatjes. 

Verschuif de onderste wijzerplaat zo, dat deze 
het koordje van het schietlood raakt. 
Het koordje moet tussen de minimum en maximum 
merktekens liggen, hetgeen overeenkomt met een 
fuseelangshel l ing van 

O + graden 

3. Stel zonodig de fuseelangshelling af. 
Hiertoe draait men de moer van de excentriekas 
(1) los, zodat de excentriek (2) in de vereiste 
richting kan worden verdraaid, (sleutel 1974-T). 
Zet na de afstelling de moer (1) weer vast. 

Herhaal deze afstelling aan de andere zijde van 
de vooras. 

AFSTELLING VAN DE WIELUITSLAG EN 

DE SPORING 

4. Afstelling van de wieluitslag, rechts: 

N.B.: De wieluitslag naar rechts mag niet groter 
zijn dan 340 om voortijdig slijtage van de aandrijf- 
askoppel ingen te voorkomen. 

a) Krik de wagen op (steun 1801-T). 

b) Draai de voorwielen zover mogelijk naar rechts 
zodat de tandheugel tegen de linker plug stuit. 
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c l  Laat de wagen op de vloer zakken. 
In deze stand moet de uitslag van het rechter wiel 
34" bedragen; dit komt overeen met een afstand 
van 520 mm tussen de binnenste velgrand (ter 
hoogte van de fusee) en de hartlijn van de onder- 
ste bevestigingspen van de voortrein aan de 
rechter zijde van de wagen. 

d) Controleer deze maat m.b.v. de controlestaaf 
1891-T. 

e) De vereiste waarde kan worden verkregen door de 
lengte van de rechter spoorstang te verstellen. 
Controleer tijdens het vastzetten van de spoor- 
stangeinden of de kogelbout van de tandheugel 
in horizontale stand staat. Dit  i s  een vereiste 
om te voorkomen dat deze klemt wanneer het 
stuurwiel geheel wordt omgedraaid. 

5. Afstelling van de sporing: 

NB: De voorwiel en moeten uitspoor hebben. 
Het verschil tussen de afstand aan de voor- en 
achterzijde moet O - 2 mm bedragen. 

Gebruik voor deze afstelling een spoorstang- 
controle-apparaat, zoals er verschillende van 
in de handel zijn. 

a) Plaats de wielen in  de stand voor rechtuit rijden, 
waarbij men uitgaat van de stand van het 
rechter voorwiel. 

b) Meet ter hoogte van de wielhartlijn aan de voor- 
zijde de afstand tussen de binnenranden van de 
velgen. 

Merk deze punten met kri jt; laat de wagen voor- 
uit rollen, zodat de wielen een halve slag maken 
en meet nu aan de achterzijde op de gemerkte 
punten de afstand tussen de velgen weer ter 
hoogte van de wielhartlijn). 

c) Stel de uitspoor af op O - 2 mm door uitsluitend 
de linker spoorstang te verstellen. 

Controleer tijdens het vastzetten van de spoor- 
stangeinden of de kogelbout op de tandheugel 
in horizontale stand staat; dit om te voorkomen 
dat deze vast klemt wanneer het stuurwiel 
geheel wordt omgedraaid. 

6. Afstelling van de wieluitslag, links: 

a) Krik de wagen op (steun 1801-T). 

b) Draai het stuurwiel geheel om, zodat het tand- 
heugel tegen de rechter plug stuit. 

c) Stel nu de uitslag van het linker voorwiel af 
op 34" (gebruik de controle staaf 1891-T, welke 
wordt afgesteld op 520 mm). Verdraai hiertoe 
de rechter steldop (1) op het stuurhuis 
(sleutels 1975-T). 

d) Zet na de afstelling de borgmoer op de steldop 
vast. Controleer of er tussen de band en de 
dop op het stuurhuis een speling van 12 mm. 
bestaat. Buig de borgplaat (tussen de steldop 
en de borgmoer) over een vlak van de steldop 
en van de borgmoer om. 



HANDELWG Nr H78.410-0: Afstellingen aan de voortrein 3 

CONTROLE VAN DE WIELVLUCHT (Camber) 

De wielvlucht i s  niet nastelbaar en moet l o t  30' 
bedragen. 

7. Controleer de wielvlucht a ls  volgt: 

Plaats de wagen op een horizontale en vlakke 
vloer. Controleer of de rijhoogte juist i s  afge- 
steld en de banden de vereiste spanning hebben 
(zie hand. H78.430-0). 

Plaats het controlegereedschap 2314-T op de 
wielvelg; het schietlood moet tussen de twee 
merktekens liggen, welke voor het betreffende 
wagen type z i jn  aangebracht. 

Wanneer de wielvlucht niet de vereiste waarde 
heeft, moeten de onderdelen van de voortrein 
worden gecontroleerd. 





HANDELING Nr H78.410-0a: Afstellingen aan de voortrein 1 
(Wagens vanaf september 1966). 

AFSTELLINGEN AAN DE VOORTREIN 

NB: De wagens van het type H78 (vanaf septem- 
ber 1966) zijn uitgerust met versterkte aandrijf- 
assen (kogelas, diameter: 18 mm). 

De draaicirkel van deze wagens is  verkleind, 
terwijl de slag van de tandheugel i s  vergroot. 

De spoorstangen zi jn langer en de stuurarmen 
zijn op andere wijze gebogen. 

1. Afstelling van de fuseelangshelling (caster): 

Zie hand. H78.410-0. 

2. Afstelling van de wieluitslag en de sporing: 

De max. wieluitslag bedraagt zowel naar l inks 
als rechts 34O 30'. 

Zie hand. H78.410-0 voor de afstelling van de 
wieluitslag. 

De controlestaaf 1891-T moet worden afgesteld 
op 521,5 mm. 

Zie hand. H78.410-0 voor de afstelling van de 
sporing. 

Controle van de wielvlucht (camber). 

Zie hand. H78.410-0. 
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(As-  motor- versnellingsbak- stuurinrichting). 

VERVANGING VAN EEN COMPLETE VOORTREIN 

UITBOUWEN. 

1. Leg zowel voor als achter de achterwielen blokken. 

2. Verwijder de cabineportieren: 
- Maak de portiervangers los, 
- Verwijder de scharnieraanslagen, 
- Neem de portieren u i t  de cabine. 

3. Tap de radiateur en het motorblok af. 
Om de koelvloeistof vol ledig af te tappen, moet 
tevens de verwarmingskraan worden geopend (vang 
het water op wanneer dit antivries bevat). 

4. Bouw de radiateur uit (Z ie Hand. H78.232-1): 
maak daarbij de bovenste slang op de uitgang van 
de waterpomp los en neem de onderste slang niet 
bi j  de radiateur, maar b i j  "a" los. 

5. Maak de verbindingsslangen voor de verwarming 
op de waterpomp en op de waterinlaatleiding los. 

6. Verwijder: 
- De vloerbedekking, 
- De motorkap, 
- de vloerplaten. 

7. Maak de volgende aansluitingen los: 
- De positieve en negatieve accukabel, 
- de draden (1) van de spanningsregelaar, 
-de banaanstekkers (2) op het startrelais, 
- de klemmen van de startkabel, 
- de startkabel, 
- de dynamodraden, 
- de draad van het oliedrukcontact, 
- de draden van de stoplichtschakelaar, 
- de draden van de bobine, verwijder de bobine. 
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8. Linkerzijde van de wagen: 
Maak het volgende los: 
- de snelheidsmeterkabel op de versnellingbak, 
- de koppel ingskabel (bi j b). 

Verwijder: 
- de klemmen (3) waarmee de bedrading op de hand- 

rem- en de snelheidsmeterkabel i s  bevestigd, 
- de klem (4) waarmee de snelheidsmeterkabel en 

de remleiding op de langsligger zijn bevestigd, 
- de steun (1) van de dubbele klem en trek de be- 

drading tezamen met de snelheidsmeterkabel 
naar de buitenzijde van de wagen toe los. 

Maak de gasklepbediening bi j  "a" los. 

9. Rechterzijde van de wagen: 
Maak het volgende los: 

- de binnenkabel (6) en de buitenkabel (5) voor 
de chokebediening, 

Maak de chokekabel los van de luchtfiltersteun. 
- de toevoerleiding (7) naar de benzinepomp. 

Verwijder de steun (8) en maak de remleiding bij 
"C" los. 

Verwijderen van het voorste hulpstuurhuis, de stuur- 
kolompijp en het stuurwiel. 
Verwijder: 
- het bevestigingsboutje (9) van de verlichtings- en 

richt ingaanwi j zerschakel aar, 
- de bevest igingsmoeten (10) van de steun voor de 

stuurkolompi jp. 
Haak de terugtrekveren (2) voor de pedalen los. 
Verwijder de borgbout (1) van de voorste stuuras- 
koppel ing. Verwijder de vier bouten (2) waarmee het 
hulpstuurhuis op zijn steun is  bevestigd. Neem het 
hulpstuurhuis tezamen met de stuurkolompijp en het 
stuurwiel uit de wagen. 
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11. Verwijderen van de hoofdrerncil inder. 
Neem de remleidingen (a en b) en de toevoerleiding 
(4) vanaf het remvloeistofreservoir op de hoofd- 
remcil inder los. Vang de remvloeistof op. 

Verwijder de moeren (3) waarmee de hoofdremci l in- 
der op de pedaalsteun i s  bevestigd en neem de 
cilinder uit de wagen. 

12. Maak de achterste uitlaatpijp op de knaldemper 
los. 

13. Verwijder de vier moeren (5) van de voortreinbe- 
vestigingspennen (sleutel 1881-T). 

14. Ondersteun de motor en voortrein m.b.v. een 
garagekrik, voorzien van de steun 1801-T. 

15. Maak de verbindingsbuizen tussen de cabine en 
de voortrein los van de cabine. 

16. Verwijderen van de voortreinbevestigings- 
pennen: 

a) Licht de carrosserie op door een krik onder de 
chassisbalk achter de vooras te plaatsen 
(schuif een stevige plank tussen de krik en de 
balk); men kan ook aan beide zijden van de 
wagen een krik plaatsen op de speciaal daar- 
voor bestemde plaatsen. 

b) Krik de voortrein en motor en het motor/versnel- 
lingsbakaggregaat op om de bevestigingspennen 
bi j  het verwijderen te ontlasten. 

c) Tik eerst de bovenste pen aan de linkerzijde los 
en vervolgens de twee onderste pennen; tik te- 
slotte de bovenste pen aan de rechterzijde los 
(men behoeft al leen op het uiteinde te t ikken 
wanneer de bevestigingspennen klemmen). 
De centreerbussen van de bevestigingspennen 
komen vanzelf los. 

17. Krik de wagen zover op, tot de voorspatschermen 
ongeveer 95 cm boven de vloer zijn, zodat de 
voorwielen onder de voorspatschermen uitgerold 
kunnen worden. Plaats de wagen op bokken. 

18. Verwijder de voortrein tezamen met het motor/ 
versnel I ingsbakaggregaat. 
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INBOUWEN 

Breng het complete aggregaat op zi jn plaats 
onder de wagen (steun 1801-T en krik). 

Laat de wagen voorzichtig zakken en breng de 
gaten voor de voortrei nbevestigingspennen in  
l i j n  met de gaten in de traverse. 

Gebruik daarbij zonodig de krik, voorzien van de 
steun 1801-T. 

Smeer de bevestigingspennen met vet en monteer 
eerst de twee bovenste en vervolgens de twee 
onderste pennen. 

Monteer de centreerbussen (de bussen met af- 
geplatte zijde moeten op de onderste pennen 
worden gemonteerd). 

22. Zet de moeren van de bevestigingspennen (veer- 
ringen) zast met 15-20 mkg. 

23. Monteer de afsluitpluggen in de voorste opening 
van de voortrein-bevest igingspennen. 

24. Sluit de verbindingspijpen, voorzien van de 
silent-blocs, aan op de carrosserie en leg een 
platte sluitring onder de boutkoppen en onder de 
moeren. Zet de moeren met ca. 1 mkg vast en 
borg ze met splitpennen. 

25. Zet de moeren van de bovenste wielgeleidings- 
armassen vast m.b.v. de sleutel 1862-T. 

26. Montage van de hoofdremci l inder: 

a) Schuif de hoofdremcilinder op de drukstift. 
Plaats de rubberstofhoes in  zi jn groef. 

b) Zet de bevestigingsmoeren (2) vast (veerringen). 

c) Sluit de remleidingen (a en b) en de toevoer- 
leiding (1) vanaf het remvloeistofreservoir aan 
op de hoofdremci l inder. 
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27. Inbouwen van het hulpstuurhuis, de stuurkolompijp 
en het stuurwiel: 

Plaats de voorwielen in de stand voor rechtuit 
rijden. 

Breng de stuurkolombuis tezamen met het hulp- 
stuurhuis via de binnenzijde van de wagen op zijn 
plaats; schuif de tapeinden van de buissteun op 
het dashboard. 

Draai de moeren aan (platte ring en veerring). 

Schuif de voorste flexibele koppeling zodanig op 
de spiebanen van de hulpstuurhuisastap, dat het 
instrumentenbord tussen de twee spaken van het 
stuurwiel in zichtbaar is. 

d) Draai de bevestigingsbouten (2) van het hulp- 
stuurhuis aan, maar zet ze nog niet vast (dubbel 
geborgd). 

Plaats het hulpstuurhuis zodanig op de steun, dat 
de hulpstuuras zich op gelijke afstand van het 
koppel ingspedaal en de pedaalsteun bevindt. 

Zet de bouten (2) vast en t ik  de borgplaatjes om. 

e) Zet de borgbout (1) van de achterse koppelings- 
flens vast. 

OPMERKING: T i  k de achterste koppelingsflens 
zover mogel i jk  op de hulpstuuras om te voorko- 
men dat de kegeltandwielen te diep in elkaar 
grijpen. 

f) Haak de terugtrekveren voor het koppelings- en 
rempedaal vast. 

g) Zet de moeren vast, waarmee de steun voor de 
stuurkolombuis op het dashboard is  bevestigd. 

h) Monteer de licht- en richtingaanwijzerschake- 
laar. 

28. Rechterzijde van de wagen: 

Sluit de remleiding bi j  "a" aan en monteer de 
klem (6). 

Sluit de toevoerleiding (5) aan op de benzinepomp. 
Schuif de trekstang voor de choke door de door- 
voeropening in de luchtfi ltersteun en sluit de 
buitenkabel (3) en de binnenkabel (4) aan. 
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29. Linkerzijde van de wagen: 

Sluit het volgende aan: 
- de snel heidsmeterkabel op de versnel l ingsbak, 
- de koppelingskabel (bi j b), 
- de gasklepbediening (bij a). 

Zet de klem (3) voor de bevestiging van de snel- 
heidsmeterkabel en de remleiding op de langs- 
l i gger vast. 

Sluit het volgende aan: 
- de draden (4) op de spanningsregelaar, 
- de positieve en negatieve accukabel, 
- de banaanstekkers (5) op het startrelais, 
- de startmotorkabel, 
- de dynamodraden, 
- de draad van het manokontakt, 
- de draden van de stoplichtschakelaar. 

30. Monteer de bobine en sluit de draden aan: 
Breng de klem voor de startkabel op zijn plaats. 

Monteer de klembandjes (2) voor de bevestiging 
van de bedrading op de remkabel en de snel- 
heidsmeterkabel. 

Zet de steun (1) van de dubbele klem vast. 

31. Sluit de verwarmingsslangen aan op de water- 
pomp en op de waterinlaatbuis. 

32. Bouw de radiateur in (zie hand. H78.232-1) 

Sluit de bovenste slang aan op de waterpompuit- 
gang en monteer de onderste slang op de water- 
inlaatbuis. 

33. Sluit de knaldemper aan op de achterste uitlaat- 

pijp. 
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Afstelling van de wieluitvering-aanslag: 

Krik de wagen aan de voorzijde op. 
De speling bij 'kc"' - tussen de aandrijfas en de 
verbindingsbuis - moet 5-6 mm bedragen; 
deze waarde kan worden bereikt door verdraaiing 
van de wieluitvering-aanslagbout (1). 
Controleer aan de linkerzijde of er bi j  "a en b" 
- tussen de bovenste wiel geleidingsarmen en de 
hulpstuuras- een speling van min. 2-3 mm bestaat. 
Zet de borgmoer van bout (1) vast. 

Afstelling van de wagenhoogte en controle van 
de gewichtsverdeling: 

Wagens tot november 1969: Zie hand. H78.430-0. 

Wagens vanaf november 1969: Zie hand. H78.430-0a. 

36. Afstelling van de fuseelangshelling, de wieluit- 
slag en de sporing en controle van de wielvlucht: 

Wagens tot september 1966: Zie hand. H78.410-0. 

Wagens vanaf september 1966: Zie hand. H78.410-0a. 

37. Afstelling van de handrem: (Zie hand. H78.454-0). 

7867 

Ontluchten van de remmen: (Zie hand. H78.453-0). 

Controleer de bediening van de remdrukbegrenzer 
en stel deze zonodig af (Zie hand. H78.456-1 
par. 12). 

Vul de radiateur met water (zonodig met anti- 
vries); de verwarmingskraan moet daarbij zijn 
geopend. 

Vul het motorcarter en de versnel l ingsbak met 
olie. 

Monteer de vloerplaten, de motorkap, de vloerbe- 
dekking en de portieren. 
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REVISIE VAN EEN VOORTREIN 

POUR LES COTES 

D~EXÉCUTION CONSULTER 

LE SERVICE DES MÉTHODE 

DEMONTAGE 

1. Monteer de complete voortrein op de steun MR. 
3301-40. 

2. Verwijder de wieldoppen en de wielen. 

3. Verwijderen van het stuurhuis 

a) Maak de spoorstangen m.b.v. de kogelbouttrekker 
1958-T los. 

b) Verwijder de vier bouten (1) waarmee het stuur- 
huis op z i jn  steunen i s  bevestigd. 

4. Verwijder de vier schokbrekers. 

5. Verwijder de remleidingen. 

6 .  Verwijderen van de wielnaven/remtrommeIs: 

Maak het stuurhuis los van de steunen. 

a) Blokkeer de remtrommel door de handrem aan te 
trekken. 

b) Verwijder: 
- de wielnaafmoeren m.b.v. de sleutel 1810-T. 

(Let op: aan de rechterzijde van de wagen l inkse 
schroefdraad en omgekeerd). 

- de bouten van het lagerdeksel (steek hiertoe 
een pijpsleutel 12 mm bi j  '%a"Qoor de gaten 
in de remtrommel). 

c) Trek de aandrijfassen u i t  de remtrommels. 

d) Zet de handrem los. 

e) Verwijder de remtrommels m.b.v. de trekker 
1818-T. 

7. Verwijder aan beide zijden de scharnierpen (2) 
van de handremkabel en maak de handremkabel 

I los van de voorste arm. 
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8. Verwijderen van de voorwiellagerhuizen. 

a) Draai de moeren (1) en (2) van de fuseekogels los. 

b) T ik  de fuseekogelbouten uit de gaten door met een 
hamer tegen de wielgeleidingsarmen te tikken. 

c) Verwijder het voorwiel l agerhui s. 

9. Demontage van de voorwieInaven/remtrommels: 

Gebruik de trekker 1776-T met het drukstuk van 
gereedschap 1827-T wanneer de buitenste lager- 
loopring in  de wielnaaf i s  blijven zitten. 

Verwijder het lagerdeksel. 

10. Verwijderen van de bovenste wielgeleidings- 
armen. 

Wanneer de buitenste loopring van het wiellager in 
de boring i s  achtergebleven, moet de trekker MR.3404 a) Draai de sleufmoer los van de as m.b.v. de 

worden gebruikt. sleutel 1862-T. 
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b) Verwijder de as m.b.v. de trekker MR.3682-40. 

c) Verwijder de afstandsbus (1) en de druk- en stel- 
ringen. Laat de arm zakken en verwijder de spe- 
ciale ringen (2); door de arm te kantelen, kan deze 
vervolgens van de traverse worden losgenomen. 

11. Verwijderen van de onderste wielgeleidingsarmen 
en de torsiestaven. 

a) Draai de stelbout (6) van de hoogte regeling los 
teneinde de stelarm te ontlasten. 

b) Verwijder de borgbout (3) van de torsiestaaf en 
neem het borgplaatje (4) weg. 

c) Draai de stelbout (8) voor de neerwaartse uitslag 
zover mogelijk aan. 

d) Verwijder de torsiestaaf. 

Draai hiertoe een bout van 7 mm en 100 mm lengte 
in het draadgat op het voorste uiteinde van de 
torsiestaaf; oefen vervolgens druk uit op de bout- 
kop om de torsiestaaf te verwijderen. 

Wanneer de torsiestaaf moeilijk te verwijderen is, 
moet deze m.b.v. een staaf welke door het achter- 
ste silent-bloc worden gestoken uit  worden geti kt. 

e) Verwijder de drie bevestigingsbouten (9) van het 
achterste silent-bloc en de stuurhuissteun en 
neem het si l ent-bloc weg. 

f) Verwijder de drie bevestigingsbouten (7) van het 
voorste silent-bloc. Verwijder het silent-bloc te- 
zamen met de stelarm (5) van de torsiestaaf. 

g) Verwijder de borgbout (10) van de van spiebanen 
voorziene as. 

h) Tik de as m.b.v. stempel MR.3436-10 uit de bo- 
ring en neem de onderste wielgeleidingsarm los 
van de traverse. 
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12. Demontage van de stelarmen van de torsiestaven. 

a) Verwijder het boutje (3) dat de kogelopening af- 
sluit. 

b) Klem de stelarm (1) in een bankschroef met het 
gat voor het opsluitboutje naar beneden gekeerd. 

c) Draai vervolgens het silent-bloc (4) rond, zodat 
de vijftien vergrendelingskogels (2) door het gat 
"a" naar buiten kunnen vallen. 

NB: Wanneer de kogels niet gemakkelijk kunnen 
worden verwijderd, kan men m.b.v. een oliespuitje 
dunne olie of petroleum in het gat spuiten. Draai 
vervolgens het silent-bloc rond om de kogels te 
verwijderen. 

13. Demontage van de pedalen met toebehoren. 

a) Verwijder de klembout (11) en neem de hefboom 
(12) tezamen met zijn spie weg. Maak het koppe- 
lingspedaal (6) met diens as los van de langs- 
l i gger. 

b) Verwijder: het stangetje (7) voor de stoplichtscha- 
kelaar, de stoplichtschakelaar (8) en de klem (5) 
voor de handremkabel. Neem achtereenvolgens de 
as van het rempedaal en het pedaal (9) los. 

c) Verwijder de motorsteun (10) tezamen met het gas- 
pedaal. 

d) Tik de lagerbussen voor het rempedaal m.b.v. een 
geprofileerde stempel ui t  de boring. 

Grootste diameter = 22 mm, lengte = 110 mm. 
Kleinste diameter = 19,5 mm, lengte = 40 mm. 

e) Tik de lagerbussen van de pedaalsteun-buis naar , 

buiten toe los m.b.v. een drevel. 

14. Verwijderen van de achterste traverse/motorsteun. 

a) Verwijder de handremkabelsteunen (13) en (15). 

b) Verwijder de steun (14) waarmee de handremkabel 
op de rechter langsligger i s  bevestigd. 

c) Verwijder de achterste traverse tezamen met de 
hefboom en de handremkabel. 
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15. Demontage van het versnellingshandel en de 
handremhef boom 

a) Verwijder de twee bouten waarmee de beugel (6) 
op de traverse (11) i s  bevestigd. 
Verwijder het versnel1 ingshandel (5). 

b) Draai de knop (4) van het versnellingshandel. Ver- 
wijder: de beugel (6), de konische veer (10), de 
frictiering en de viltring. 

c) Verwijder twee boutjes van het rechter steunlager 
(8) voor de handremhefboom. 

d) Verwijder de splitpennen van het linker steun- 
lager. Verwijder de buitenste opsluitring (12). 

e) Beweeg de handremhefboom (3) naar voren en druk 
hem vervolgens naar rechts, zodat de hefboom 
tezamen met de verbindingsstang (7) los komt van 
de achterste traverse/motorsteun. Verwijder de 
binnenste opsluitring. 

f) Verwijder de twee bevestigingsboutjes (1) van de 
palsektor en de plaat. 

g) Demonteer de handremhefboom: Verwijder de 
scharnierbout (2) en neem de palgreep los. Schroef 
de pal los van het van schroefdraadmvoorziene 
uiteinde van de paltrekstang, na tevoren de pal 
van de handremhefboom te hebben verwijderd. 

NB: Wanneer de drukveren (9) van de schakelas 
zijn gebroken, moet de traverse (11) worden ver- 
vangen. 

16. Demontage van de remankerplaten 

a) Verwijder de ankerbouten (19). Neem de excen- 
triekbussen (15) voor de afstel l ing van de rem- 
schoenen los. 

b) Haak de terugtrekveren (17) voor de remschoenen 
los en verwijder de remschoenen. 

c) Verwijder de bouten (18) en (16) waarmee de on- 
derste wiel remci l inder, de verbindingsplaten en 
het wiel lagerhui s zijn bevestigd. Verwijder de 
bouten (14) waarmee de bovenste wielremcilinder 
en de verbindingsplaten zijn gemonteerd. 

d) Haak de terugtrekveren van de handremhefbomen 
los. 

e) Verwijder: 
- het wiel l agerhui s, 
- de buitenste verbindingsplaat (13). 
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f) Verwijder de excentriekasjes (20). 

g) Verwijder de wiel remci I inders (3), de verbindings- 
leidingen (6), het afstandsstuk (5), de rubberdoor- 
voerplug (2), de handremhefbomen ( l ) ,  de stel- 
excentrieken (8) met rolletjes en asjes (7) en de 
binnenste verbindingsplaat (4). 

17. Demontage van de wiellagerhuizen 

Verwijder de moer waarmee de fuseearm op het 
wiel lagerhuis i s  bevestigd (sleutel 1863-T). T i  k 
de vetkering (9) ui t  de boring in het wiellagerhuis. 

18. Demontage van de wielremcilinders 

NB: De onderdelen kunnen met de hand worden 
gedemonteerd. 

Verwijder: 
- de stofkap (10), 
- de zuiger ( l l ) ,  
- de afdichtring (12), 
- de drukveer (13), 
- de ontluchtschroef (14). 

19. Demontage van de bovenste wielgeleidingsarmen 

a) Verwijder de excentriekpen (16). Maak de voorste 
draagarm (18) los en verwijder de excentrische 
stelring (15). 

b) Verwijder de drukstift (17) voor de kogeldrukring 
tezamen met de smeernippel. 

c) Verwijder de schroefplug van de kogelbout 
(sleutel 1853-T). 

d) Verwijder het borgplaatje, de stelring(en), de druk- 
veer, de bovenste drukring en de kogelbout. 
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e) T ik  de onderste drukring uit de boring m.b.v. de 
stempel MR.3436-20. 

f) Pers de silent-blocs (1) u i t  de bovenste draag- 
armen. Gebruik daarbij een stempel en drukring 
MR.3335-10. 

20. Demontage van de onderste w ielgeleid ingsarmen. 

a) T ik  met een beitel het materiaal weg waarmee de 
moer van het kogelgewricht i s  geborgd. 

b) Verwijder: 
- de borgmoer (sleutel 1855-T), 
- de kogel bout, 
- de onderste drukring. 

c) T ik  m.b.v. een bronzen drevel het verende plug- 
plaatje tezamen met de bovenste drukring u i t  de 
boring. 

d) Verwijder: 
- de schokbrekerbout (2), 
- de verbindingsbout (5) van de beide draagarm- 

helften, 
- de schokbrekerbout (3), door de lasverbindingen 

met een beitel los te hakken, 
- de smeernippel (6) van het kogelgewricht, 
- het afstandsstuk (4). 

21. Neem de voortrein van de montagesteun. 

22. Maak de onderdelen schoon. 
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MONTAGE 

23. Gereedmaken van de voorwiellagerhuizen. 

a) Maak de konische montagevlakken van de fuseearm 
en van het voorwiel lagerhuis schoon met spiritus. 

b) Breng de spie op zijn plaats en monteer de fusee- 
arm in het voorwiel lagerhuis. 

c) Zet de moer vast met 8,5 mkg; gebruik sleutel 
1863-T. 

d) Borg de moer met een splitpen in de eerst voorko- 
mende sleuf zonder de moer terug te draaien. 

e) Druk de vetkeerring (1) in de boring van het 
lagerhuis; de l ip  moet daarbij naar het lager zijn 
gekeerd en 0, l  - 0,5 mm zijn teruggeplaatst t.o.v. 
het drukvlak van het lager. 

24. Gereedmaken van de onderste wielgeleidingsarmen 

a) Pers de schokbrekerbout (3) op zijn plaats. 
Borg de bout met een lasrand. 

b) Smeer het pasvlak voor het verende plugplaatje in 
met vloeibare pakking. Plaats het plugplaatje in  
het draagarmuiteinde en t ik  het vast. 

c) Monteer: 
- de smeernippel (8), 
- de bovenste drukring m.b.v. een bronzen drevel, 
- de vooraf in geoliede kogelbout, 
- de onderste drukring. 

d) Zet de borgmoer voor de drukringen vast met 0,3 - 
0,5 mkg (sleutel 1855-T). 

NB: B i j  het verdraaien van de kogelbout mag geen 
zwaar punt of speling merkbaar zijn. 

e) Borg de moer door een weinig materiaal in  de twee 
sleuven van de draagarm in  te stuiken. 

f) Verbind de voorste en achterste draagarmhelft en 
zet de moer (7) voorlopig vast. 
Klem het geheel in een bankschroef. 

g) Monteer het afstandsstuk (4) en zet hem met een las- 
hechting op een der beide draagarmhelften vast. 

h) Monteer de schokbrekerbout (2) voorzien van het af- 
standsstuk (5) en leg zonodig vulringen b i j  om 
eventuele speling op te nemen, zodat vervorming van 
de draagarmhelften wordt voorkomen wanneer de 
moer wordt vastgezet. 

i) Zet de moeren (7) en (6) vast en borg ze met een 
splitpen. 
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25. Gereedmaken van de bovenste wielgeleidings- 
armen. 

a) Monteer de silent-blocs m.b.v. een pers in  de draag- b) Monteer de onderste drukring van het kogelgewricht 

armen; de buitenste bus van het silent-bloc moet (stempel MR.3436-20). 
0,25 - 0,50 mm binnen de voorzijde van de boring 
liggen (stempel en drukstuk MR.3335-10). c) Monteer: 

- de vooraf ingeoliëde kogelbout (7), 
- de bovenste drukring (6), 
- de drukveer (5), 
- de borgplaat (3), 
- de schroefplug (2). 

Zet de schroefplug vast m.b.v. de sleutel 1853-T. 

NB: B i j  het verdraaien van de kogelbout mag geen 
zwaar punt of speling merkbaar zijn; het weer- 
standskoppel tegen verdraaiing moet 0,2 - 0,3 mkg 
bedragen. 

d) De juiste afstel l ing kan worden verkregen door 
tussen de borgplaat en het bovenvlak van de 
draagarm vul ringen (4) te monteren. 
T ik  de borgplaat (3) om. 

e) Monteer de drukstift (1) van de bovenste drukring 
(6) tezamen met de smeernippel. Draai de druk- 
st i f t  vervolgens een kwartslag los en zet de borg- 
moer vast; houd de drukstift daarbij met een 
steeksleutel tegen. 

f) Plaats de vooraf ingeoliëde excentrische bus in 
de achterste armhelft. 

g) Verbind de beide armhelften door montage van de 
vooraf ingeol iëde excentriekpen. 
Monteer de moer, maar zet deze nog niet vast 
(kartelring). 
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26. Vervanging van de wielbouten. 

NB: De remtrommel en wielnaaf mogen nooit ge- 
heel van elkaar worden gescheiden. Het i s  daarom 
noodzakeli jk slechts een of twee wielbouten te  
vervangen. Bi j fabrikage z i j n  beide onderdelen 
met grote nauwkeurigheid afgewerkt om een goede 
centrering te  waarborgen. K I  ink de wielbouten 
vast m.b.v. een pers met 8 - 10 ton vermogen. 
Wanneer men niet over een pers beschikt, kunnen 
de wielbouten worden vastgeklopt; deze methode 
wordt echter n iet  aanbevolen. B i j  het uitpersen 
of k l inken van de wielbouten moet gebruik worden 
gemaakt van gereedschap MR.3445-10, teneinde 
breuk van de remtrommel t e  vermijden. 
Boor, na vervanging van de wielbouten, het gat 
voor de ventreerstift tegenover het oude gat. T i  k 
de wielcentreersti f t  i n  de naaf en controleer of 
deze aan de buitenkant n ie t  uitsteekt. Borg de 
centreerstift met een centerpuntslag. 

27. Gereedmaken van de w ie lnaaf /remtromme l. 

a) Plaats de vetkering (2) i n  de lagerdrukring (1); 
de l i p  moet daarbij naar het lager z i jn  gekeerd 
en op 0 , l  - 0,5 mm afstand van het lagerpasvlak 
liggen. 

b) Monteer de drukring (1) op de naaf. 

28. Opzuiveren van de remtrommel. 

NB: Het wr i jv ingsvlak van de remtrommel moet 
volkomen centrisch z i j n  t.o.v. het wiel lager. 

Het  i s  daarom noodzakeli jk het wiel lager op de 
naaf te monteren om een zuivere centrering te  
waarborgen. 

a) Zuiver de remtrommel op m.b.v. stempel MR. 
3700-60, welke i n  de draaibank wordt ingespannen. 
De max. toelaatbare oval i te i t  bedraagt 0,06 mm. 
De standaarddiameter van de remtrommel i s  305 
mm; de max. toelaatbare diameter bedraagt 307 mm. 

b) Maak de onderdelen schoon. Verwijder het lager 
m.b.v. trekker 1776-T (z ie  par. 9 van deze hande- 
ling). 
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b) Monteer op de buitenste verbindingsplaat (12): 
- de wielremcilinders (6), voorzien van de 

verbindingsleidingen (1 l ) ,  
- het afstandsstuk (8) (de grootste opening "b" 

naar de bovenste cilinder gekeerd). 
- de bevestigingspennen (7) voor de trekveren, 
- de remstelnokken (9) tezamen met de rolletjes 
en de asjes (10). 

NB: Plaats de remstelnokken (9) zo, dat de 
breedste helft "a" (gemeten t.o.v. de hartlijn 
van rolletjes 10) naar de remschoen i s  gekeerd 
(zie bovenstaande figuur). 

29. Gereedmaken van de wielremcilinders. 

Gebruik voor het reinigen van de onderdelen uit- 
sluitend spiritus of speciale vloeistof. 

Controleer of de remcilinderboringen geen groeven 
vertonen; vervang ze zonodig. 

Smeer voor montage de boring van de wielremcilin- 
der en de cup in met speciale vloeistof. 

Alle onderdelen kunnen met de hand worden ge- 
monteerd. 

Monteer: 
- de drukveer (4), 
- de cup (3), 
- de zuiger (2), 
- de stofhoes ( l ) ,  
- de ontluchtschroef (5). 

30. Gereedmaken van de remankerplaten. 

a) Monteer: 
- de verbindingsleidingen (11) op de wielremcilin- 

ders (6), 
- de excentriekasjes (1 3) op de buitenste ver- 

bindingsplaat (12). Klink de asjes vast m.b.v. 
gereedschap MR.3354-30. 
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31. Centreren van de remschoenen 

a) Plaats het gereedschap 2105-T op het wiel lager. 

b) Breng de meetstift (A) in kontakt met het wrijvings- 
vlak van de remtrommel en draai het gereedschap 
een hele slag rond. 

c) Zet de meetstift in deze stand vast m.b.v. de 
klemschroef (B). 

d) Plaats het gereedschap in  de boring van het wiel- 
lagerhui s. 

c) Monteer de buitenste verbindingsplaat (1). 
Zet de beide bevestigingsbouten (3) van de boven- 
ste wielremcilinder vast. 

d) Breng de remschoenen aan. Monteer de excentrische 
bussen (6), na deze vooraf te hebben geol iëd. 
Monteer de ankerbouten (2). Zet de beide verbin- 
dingsplaten t i jdel i jk vast (bout 10 x 30 b i j  "a") 
om de pen (4) voor de terugtrekveren op zijn plaats 
te  houden. 

e) Haak de terugtrekveren (5) om de pennen. 
Verwijder de bout 10 x 30. 

f) Plaats de verbindingsplaten voorzien van de wiel- 
remci l i nders op de remankerpl aat (9). 
Monteer de ankerpenmoeren (2), maar zet deze nog 
niet vast. Breng het doorvoerrubber op zi jn plaats 
in  de ankerplaat. 

g) Monteer het wiellagerhuis (11) op de remanker- 
plaat. 
Zet de drie bouten (10) (kartelring) en de bout (8) 
(borgplaatje) voor de bevestiging van het wiel- 
l agerhuis vast. 

h) Plaats de voorste en achterste handremhefbomen 
op de bedi eningsarmen. 

OPMERKING: De hefboom (7) voor de bevestiging 
van de handremkabel moet aan de zijde van de fu- 
seearm worden gemonteerd. Monteer de borgbouten 
en de terugtrekveren voor de handremhefbomen. 

e) Stel de remschoenen m.b.v. de remstelnokken (6) 
en de excentriekasjes (12) zo af, dat de meet- 
st i f t  (A) de remvoering rondom raakt; gebruik 
daarbij de sleutels 2120-T en 2121-T. 

f) Zet na deze controle de excentriekasjes (2) vast 
en borg ze; de remstelnokken mogen daarbi j niet 
worden verdraaid. Draai vervolgend de remstel- 
nokken terug om de remtrommel te  kunnen mon- 
teren. 
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32. Gereedmaken van de stelarmen voor de torsie- 
staven 

a) Smeer de loopbanen voor de vergrendel ingskogels, 
zowel aan de binnenzijde van de buis (5) als op 
het silent-bloc (bij "b"), met vet. 

b) Monteer de drie bouten (1) op het silent-bloc. 

c) Klem de buis (5) in een bankschroef en schuif het 
silent-bloc (2) op zijn plaats 

d) Laat vervolgens de vijft ien vergrendel ingskogels 
(4) via het gat "a" in de kogelbaan glijden; 
draai hierbij het silent-bloc met de hand rond. 

e) Monteer de borgschroef (3) en zet deze vast 
(veerring). 

33. Gereedmaken van het versnel lingshandel en de 
handremhef boom 

a) Monteer op het versnellingshandel (9): de vooraf 
geoliede drukring (16) voor het kogeldraaipunt 
de konische veer (15), de beugel (10) en de knop 
(8). 

b) Leg de vooraf ingeoliëde vilten ring op de steun 
(17) van het versnellingshandel; steek het uit- 
einde van het versnellingshandel in de as (14) 
voor de schakelvorkasbediening. 

c) Druk de veer in door druk uit te oefenen op steun 
(10). Zet de bouten vast (veerringen). 

NB: Wanneer de drukveren (13) voor de neutrale 
stand van het versnellingshandel moeten worden 
vervangen, i s  het nodig de gehele traverse te 
vervangen. 

d) Plaats de pal (21) en de palbediening op de hef- 
boom (7). Monteer de scharnierpen (6). 

e) Monteer de palsector (18) en het plaatje. Zet de 
bouten (20) (kartelring) vast. 

f) PI aats de binnenste opsluitring op het linkeruit- 
einde van de verbindingsbuis (11) en monteer de 
splitpen. 

g) Schuif de handremhefboom (7) tezamen met de 
verbindingsbuis (11) op zijn plaats; beweeg de 
hefboom daarbij naar voren, teneinde de verbin- 
dingsbuis (11) in het linker lager en de pal in de 
palsector te kunnen schuiven. 

h) Monteer de rechter lagersteun (12) en zet de beide 
bouten vast (kartel ring). 

i) Monteer de buitenste opsluitring (19) en de split- 
pen. 
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34. Montage van de achterste traverse/motorsteun 

a) Schuif de traverse tezamen met de handremhef- 
boom en -kabels tussen de langsliggers. 

b) Monteer de geleidesteun (2) voor de handremkabel 
op de rechter langsligger (platte ring en kartelring). 

c) Monteer de handremkabelsteunen (1) en (3) op de 
langs1 iggers (platte ring en kartel ring). 

NB: De traverse kan pas op de voortrein worden 
vastgezet nadat de motor en de versnel l ingsbak 
zi jn aangebracht. 

35. Montage van de pedalen en bedieningsstangen 

a) Monteer de lagerbussen bi j  "a" en "b" op de 
verbindingsbuis; laat de l agerbussen daarbi j 
t.o.v. de buis iets uitsteken. 

b) Pers de lagerbussen voor het rempedaal op hun 
plaats. 

c) Monteer de motorsteun (10), voorzien van het 
gaspedaal (veerring onder boutkop). 

d) Smeer de rempedaalas in met grafietvet en mon- 
teer vervolgens: 
- het rempedaal (g), 
- de rempedaalas (ring aan bevestigingszijde), 
- de klem (5) voor de handremkabel. Zet de 

bouten vast (veerringen). 
- de stoplichtschakelaar (8) (kartelring). 
- de stang (7) voor de stoplichtschakelaar; borg 

de stang met een splitpen. 

e) Smeer de as (4) voor het koppelingspedaal met 
vet en monteer vervolgens: 
- het koppelingspedaal (6) op de steun, 
- de hefboom (12), voorzien van zijn spie. 
Druk de pedaalas en de hefboom tegen de lager- 
bussen. Zet de klembouten (11) in deze stand 
vast (kartelring onder moer). 

36. Montage van de bovenste wielgeleidingsarmen 

a) Plak de ringen (13) en (18) met vet op de 
openingen van de traverse vast. 

b) Monteer op de voortreintraverse: de komplete 
wieldraagarm (16), de as (19) en monteer daarop 
achtereenvolgens de drukring (17), de afstands- 
bus (15) en de drukring (14). 

NB: Er mag tussen de drukringen (14) en (17) en 
de afstandsbus (15) geen speling bestaan. Om de 
vereiste afstelling te verkrijgen, plaatst men af- 
stelringen bij "c" tussen de afstandsbus (15) en 
de drukring. 
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c) Zet de sleufmoer voorlopig vast op de as m.b.v. 
de sleutel 1862-T. 

De moer mag pas definitief worden vastgezet na- 
dat de voortrein i s  ingebouwd en de rijhoogten 
zi jn afgesteld; hierdoor wordt een te grote ver- 
draaiing van de silent-blocs voorkomen. 

d) Stel de stand van de wieldraagarm af m.b.v. een 
stalen r i j ,  welke op het achterste pasvlak van 
de voortreinbevestigingcpen "b" wordt geplaatst. 
Meet de afstand tussen de stalen r i j  en het be- 

374 werkte vlak "a". 

Deze maat moet: 

40 t mm (tot november 1969) - 0,4 

31,5 +_ 0,5 mm (vanaf november 1969) bedragen. 

De afstel l ing wordt verkregen door verdraaiing van 
de excentriekbus (1) m.b.v. de sleutel 1974-T. 

37. Montage van de onderste wielgeleidingsarmen 

a) Plaats de wielgeleidingsarmen in  de traverse en 
schuif de as (4) -waarvan de spiebanen vooraf 
moeten worden geoliëd- vanaf de voorzijde in de 
boringen. 

Plaats hierbij de afstandsring (5) tussen de wiel- 
geleidingsarmen en de traverse. Monteer de 
borgschroef (2), zet hem vast en t i k  het borg- 
plaatje om. 
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b) Stel de juiste stand van de wielgeleidingsarmen 
af m.b.v. de controle staaf MR.630-51/13; de 
afstand tussen de as voor de bovenste wiel- 
draagarm en de onderste bevestigingspen voor de 
buitenste schokbreker moet 345 mm bedragen. 

Monteer de bouten (3) voor de bevestiging van het 
achterste silent-bloc op de traverse. 

Breng het achterste silent-bloc (4) aan en monteer 
vervolgens het voorste silent-bloc, voorzien van 
de stelarm (1) voor de torsiestaaf. 

Zet de bevestigingsbouten (2) van het voorste 
si1 ent-bloc vast. 

Draai de bevestigingsbouten (3) van het achterste 
silent-bloc aan. 

Verwijder de controle staaf MR.630-51/13. 

c) Afstelling van de stand van de wielgeleidings- 
armen. Houd de samengestelde wielgeleidingsarrn 
tegen het voorste silent-bloc aangedrukt en plaats 
op het achterste pasvlak van de buis voor de bo- 
venste voortrein bevestigingspen "a" een stalen 
rij. Meet nu de afstand tussen de stalen r i j  en het 
bewerkte vlak "b" op het uiteinde van de onderste 

wielgeleidingsarm. Deze afstand moet 40 + 0,9 mm 
- 0,4 

bedragen. 

Deze afstelling kan worden bereikt door het aantal 
stelringen tussen de kraag van het voorste silent- 
bloc en de traverse (bij "d") te wijzigen. Druk het 
achterste silent-bloc (4) tegen de wielgeleidings- 
arm. De speling tussen de kraag van het achterste 
silent-bloc (4) en de traverse moet 0,4 - 2 mm be- 
dragen. Deze waardemkan worden bereikt door stel- 
ringen tussen de kraag van het achterste silent- 
bloc en de traverse (bij "c") te monteren. 
Zet de bevestigingsbouten (2) en (3) van de 
silent-blocs vast (veerringen onder moeren). 
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38. Montage van de torsiestaven 

a) Controleer of de hoogte - stelbout geheel i s  
teruggedraaid en de stelarm (1) tegen de steun 
van de stelbout rust; controleer verder of de aan- 
slag voor de wieluitvering geheel is  aangedraaid. 

b) Stel de juiste stand van de onderste wielgeleidings- 
amen af: b i j  H Y  alle typen en HZ 850 kg. 
Monteer de controle staaf MR.630-51/13 en stel 
de afstand af op 382 mm. 

B i j  HZ 1000 kg 
Laat de onderste wielgeleidingsarmen zakken tot 
z i j  op de aanslag voor de wieluitvering stuiten. 

c) Monteer de torsiestaaf; deze moet gemakkel i j k  
ingeschoven kunnen worden. Wanneer dit niet 
het geval is, moet de stelbout voor de afstelling 
van de rijhoogten worden verdraaid, waardoor 
de stelarm (1) van de torsiestaaf in  een andere 
stand komt te staan. 

d) Verwijder de controle staaf (HY en HZ 850 kg) 
monteer de borgplaat en zet de borgbout van de 
torsiestaaf vast (veerring). 

e) Stel de wieluitvering-aanslag voorlopig af 
door de stelbout zodanig te verdraaien, dat de 
afstand tussen de bovenzijde van de boutkop 
en de onderzijde van de contramoer op het 
voortreinlichaam 30 mm bedraagt (de definitieve 
afstelling vindt plaats nadat de voortrein op de 
wagen i s gemonteerd). 

39. Montage van de fusees/remankerplaten 

a) Smeer de beschermkappen (3) en (8) in  met vet 
en monteer ze tezamen met de afdichtringen 
en de schotelringen (4) en (7) op de kogel- 
bouten, 

b) Monteer de komplete wiel lagerhuizen/remanker- 
platen. 

c) Monteer de steunen (2) voor de remslangen. 

d) Zet de moeren (5) en (6) van de fuseekogels 
vast met 12 mkg; draai de moeren nooit terug 
om de splitpen te kunnen monteren. 

e) Borg de moeren. 
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OPMERKING: Vanaf november 1969 (alle typen): 

1) De bovenste wielgeleidingsarmen en fuseekogels 
zijn gewijzigd; de afdichting van de fuseekogel 
geschiedt d.m.v. een beschermrubber, zoals ook 
bij de DS wordt toegepast. 

2) De bevestigingsklemmen van de remslagen zijn 
tussen het fuseehuis en de fuseekogel gemon- 
teerd. 

3) De binnenste schokbrekers zijn vervallen. De 
nieuwe schokbrekerassen zijn niet meer door- 
boord en de bevestiging van de schokbrekers 
vindt plaats d.m.v. Nylstop moeren. 
Aantrekkoppel 5 - 6 mkg. 

40. Sluit de handremkabels m.b.v. de asjes (8) aan 
op de handremhefbomen. 

H ,  41-22 NB: De afstelling van de handrem geschiedt pas 
na het inbouwen van de motorlversnellingsbak, 
wanneer de achterste traverse definitief wordt 
vastgezet (zie hand. H78.454-0). 

41. Montage van de wielnaven/remtrommeIs 

a) Monteer op het voorwiellagerhuis: 
- de binnenste loopring (3) van de binnenste 

rollenkooi, 
- de buitenste loopring ( l ) ,  voorzien van de 

beide rol lenkooien. 

b) Smeer het lagerdeksel (7), voorzien van de vet- 
keerring (6), in met vloeibare pakking. 

I C) Monteer op de wielnaaflremtrommel: 
- de buitenste loopring (5) van de binnenste 

rollenkooi, 
- de afstandsring (2). 

d) PI aats de wielnaaf /remtrommel in het voorwiel- 
lagerhuis. 

e) Schuif de aandrijfas in de wielnaaf, na de spie- 
banen van de astap licht te hebben ingeolied. 

9 Breng het lager en de wielnaaf op hun plaats 
door de naafmoer vast te zetten. (Let op: de 
rechter aandrijfas heeft linkse draad en omge- 
keerd). 

g) Verwijder de naafmoer vervolgens weer, mon- 
teer de borgplaat en olie het pasvlak van de 
moer in. Zet de moer vast met 20 mkg 
(sleutel 1810-T) en buig de borgplaat om. 

h) Plaats het lagerdeksel (7) met het afgeplatte 
gedeelte naar boven en zet de bouten (4) vast 
(kartel ringen). 
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42. Montage van de schokbrekers 

a) Monteer eerst de binnenste schokbrekers (de 
kortste) en vervolgens de buitenste schokbrekers 
met vulplug (1) naar beneden gekeerd. 

NB: Op de onderste bevestigingspennen moet men 
aan de geleidearmzijde aan afgeschuimde ring 
(afschuining naar geleidearm gekeerd) monteren, 
te rwi j l  onder de kroonmoer een plat te r ing moet 
worden gelegd. 

b) Zet de moeren van de onderste en bovenste be- 
bevestigingspennen vast met 8 mkg en borg ze. 

43. Monteer de remleidingen 

NB: De hoofdremci l inder kan pas worden gemon- 
teerd nadat de voortrein op de wagen i s  aange- 
bracht, aangezien het anders niet  mogeli jk i s  
om de moer van de bovenste voortreinbevesti- 
gingspen (l inkerzi jde) vast t e  zetten. 

44. Montage van het stuurhuis 

Plaats het stuurhuis op de steunen (2) en zet 
de bouten (3) met een borgplaat onder elke 
boutkop vast. 
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45. Montage van de spoorstangen 

a) Plaats de stofkap (2) tezamen met de rubberring 
op de kogel bout (1). 

b) Druk de kogelbout in het konische gat van de 
fuseearm. 

c) Meet m.b.v. voelermaatjes de speling "a" tussen 
de stofkap en het onderste vlak van de fuseearm. 

d) Monteer stelringen (3) om een speling van 
O - 0,25 mm te verkrijgen. 

e) Zet de moeren (4) vast en borg ze met een split- 
pen. 

OPMERKING: Vanaf november 1969 i s  de kogel- 
bout (1) niet meer doorboord; de kroonmoer (4) 
i s  vervangen door een Nylstop moer. Aantrek- 
koppel van de Nylstop moer: 5 - 6 mkg. 

46. Monteer de wielen en de wieldoppen. 
Plaats een rubberring tussen de wieldop en de 
naafmoer. 

47. Neem de voortrein van de steun MR.630-4213 
(ex. MR.630-40). 

NB: Het afstellen van de fuseelangshelling 
(caster), de wieluitslag en de sporing, alsmede 
het controleren van de wielvlucht (camber) 
geschiedt na het inbouwen van de voortrein en 
na het afstellen van de rijhoogten. 

AFSTELLEN VAN DE RIJHOOGTEN 

Wagens tot november 1969: 

Zie hand. H78.430-0. 

Wagens vanaf november 1969: 

Zie hand. H78.430-0a. 

AFSTELLEN VAN DE FUSEELANGSHELLING 
WI ELUITSLAG EN SPORING; CONTROLE 
VAN DE WI ELVLUCHT. 

Wagens tot september 1966: 
Zie hand. H78.410-0 

Wagens vanaf september 1966: 
Zie hand. H78.410-0a. 
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'VERVANGING VAN EEN WIELLAGER 

UITBOUWEN. 

1. Verwijder de wielnaaf /remtrommel 

Z ie  hand. H78.451-1. 

2. Demontage van de wielnaaf/remtrommel 

a) Wanneer het lager in de boring van de wielnaaf1 
remtrommel i s  achtergebleven, moet de trekker 
1776-T met een drukstuk worden gebruikt. 

Verwijder het l agerdeksel. 

b) Wanneer de binnenring (2) en de buitenring (1) 
in het voorwiel lagerhuis zi jn achtergebleven, 
moet de aandrijfas worden verwijderd (zie 
hand. H78.372-1); gebruik vervolgens de trekker 
MR.3404. 

INBOUWEN. 

3. Controleer of de vetkeerring (3) van het lager- 
deksel (4) in goede staat verkeert en vervang 
de vetkeerring zonodig. 

De l i p  van de vetkeerring moet naar het lager 
zi jn gekeerd, terwij l  de vetkeerring op 0 , l  - 
0,5 mm afstand van het drukvlak van het lager 
moet worden gemonteerd. 

4. Gereedmaken van het voorwiellagerhuis 

Monteer in het voorwiel lagerhuis: 
- de binnenste loopring (2) van de binnenste 

rollenkooi, 
- de buitenste loopring (1). 

5 .  Montage van de wielnaaf /remtrommel 

a) Smeer het lagerdeksel (4), voorzien van de 
vetkeerring (3), i n  met vloeibare pakking. 
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b) Plaats op de wielnaaf/remtrommel: 
- het lagerdeksel ( l ) ,  
- de buitenste loopring (3) van de binnenste 

t agerkooi , 
- de afstandsring (5). 

6. Monteer de aandrijfas, wanneer deze werd ver- 
wi jderd: zie Hand. H78.372-1. 

7. Inbouwen van de wielnaaf /remtrommel 

a) Plaats de wielnaaf/remtrommel in het voor- 
wiellagerhuis en schuif de aandrijfas in  de 
wielnaaf, na de spiebanen van de astap licht 
te hebben ingeol iëd. 

b) Breng het lager en de naaf op hun plaats, door 
de naafmoer (2) vast te zetten (Let op: de astap 
van de rechter aandrijfas heeft linkse draad en 
omgekeerd). 

c) Verwijder de naafmoer vervolgens weer, monteer 
de borgplaat en smeer het drukvlak van de moer 
in met olie. Zet de moer vast met 20 mkg 
(sleutel 1810-T) en t ik de borgplaat om. 

d) Zet de bouten (4) (kartelringen) van het lager- 
deksel (1) vast; de afgeplatte zijde van het 
lagerdeksel moet naar boven zijn gekeerd. 

8. Monteer het wiel en de wieldop. 

9. Stel de remschoenen m.b.v. de excentrieken af 
(zie Hand. H78.451-0). 

10. Laat de wagen op de grond zakken en zet de 
wielmoeren vast. 
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VERVANGEN VAN EEN BOVENSTE FUSEEKOGEL 

UITBOUWEN. 

Draai de wielmoeren een slag los. 

Krik de wagen op (steun 1801-T) en schuif blok- 
ken onder de onderste wi elgeleidingsarmen. 
Verwijder het wiel. 

Maak de remleiding op de bovenste wielgelei- 
dingsarm los. 

14. Verwijder de fuseekogelmoer en maak de fusee- 
kogel los van het wiellagerhuis. Druk de boven- 
ste wielgeleidingsarm hiertoe zover omhoog, 
dat de kogelbout vrij komt van de boring in het 
wiellagerhuis. Draai zonodig de moer van de as 
voor de bovenste wielgeleidingsarm los om het 
opdrukken van de armen te vergemakkelijken 
(sleutel 1862-T). Verwijder hiertoe de hoofdrem- 
ci l  inder. 

15. Demontage van de kogelbout 

a) Verwijder de drukstift (1) voor de bovenste druk- 
ring tezamen met de smeernippel. 

b) Verwijder de schroefplug (2) m.b.v. sleutel 1853-T. 
c) Verwijder: 

- de borgplaat (3), 
- de stelring(en) (5), 
- de drukveer (4), 
- de bovenste drukring (6), 
- de kogelbout (7), 

d) T ik  de onderste drukring uit de boring m.b.v. 
stempel MR.3436-20 
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MONTAGE 

16. Montage van de fuseekogel 

a) Monteer de onderste drukring in  de boring van de 
geleidearm (stempel MR.3436-20). 

b) Monteer: 
- de vooraf ingeoliede kogel bout (7)', 
- de bovenste drukring (6), 
- drukveer (5), 
- de borgplaat (3), 
- de schroefplug (2). 

NB: De kogelbout moet zonder zwaar punt of 
speling kunnen draaien. Het weerstandskoppel 
tegen verdraaiing moet 0'2 - 0,3 mkg bedragen. 

c) Breng hiertoe stelringen (4) aan tussen de borg- 
plaat en de bovenzijde van de draagarm. Tik de 
borgplaat (3) om. 

d) Breng de drukstift ( l ) ,  voorzien van de smeer- 
nippel, in kontakt met de bovenste drukring (6). 
Draai de drukstift vervolgens een kwartslag 
terug, zet de contramoer vast en houd daarbij de 
bout tegen om te voorkomen dat de afstel l ing 
zich wijzigt. 

17. Monteer op de kogelbout: 
- de beschermkap (8), 
- de rubberafdichtring, 
- de schotelring (9) voor de rubberring. 

18. Schuif de kogelbout in de boring van de fusee. 
Monteer de borgplaat die tevens dient als b e  
vestigingsklem voor de remslang. Zet de fusee- 
kogelmoer (10) vast met 19 + 2 mkg. 
Borg de moer. 

19. Bevestig de remslang aan de voorste geleidings- 
arm. 

20. Monteer het wiel, laat de wagen op de grond 
zakken en zet de wielmoeren vast. 

21. Zet de moer op de as van de bovenste wielgelei- 
dingsarmen m.b.v. sleutel 1862-T vast -wanneer 
de moer bij demontage werd losgedraaid- en 

l monteer de hoofdremci l i nder (zie Hand. H78.453-1). 
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VERVANGING VAN EEN ONDERSTE FUSEEKOGEL 

VERWIJDEREN. 

22. Draai de wielmoeren een slag los. 

23. Krik de wagen op (steun 1801-T) en verwijder het 
wiel. 

24. Verwijder de motorkap, de vloerbedekking en de 
vloerpl aten. 

25. Bouw de aandrijfas uit. 

Zie Hand. H78.372-1; verwijder daarbi j de rem- 
slangsteun niet, maar maak de remslang los van 
de aansluiting op de steun. 

26. Verwijder de moer (1) van de fuseekogel, maak de 
kogel bout los en trek vervolgens de fusee1 
remtrommel weg. 

27. Verwijder de kogelbout 

a) Verwijder m.b.v. een beitel het materiaal waarmee 
de ringmoer is  geborgd. 

L I 

b) Verwijder: 
- de drukringmoer (sleutel 1855-T), 
- de kogelbout, 
- de onderste drukring. 

c) T ik  m.b.v. een bronzen drevel de verende afdich- 
ting voor de bovenste drukring los. 

MONTAGE. 

28. Montage van de kogelbout 

a) Smeer het pasvlak voor de verende ring in de 
wielgeleidingsarm in met vloeibare pakking. 
Breng de ring op zijn plaats en t ik hem m.b.v. 
een hamer vast . 
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b) T ik  de bovenste drukring in de boring van de 
geleidearm m.b.v. een bronzen drevel. 

c) Monteer de vooraf ingeol iëde kogelbout en breng 
de onderste drukring op zijn plaats. Zet de 
drukringmoer vast met 0,3 - 0,5 mkg (sleutel 
1855-T). 

NB: B i j  verdraaiing mag de kogelbout geen speling 
of zware punten vertonen. 

d) Stuik de moer in de twee groeven van de geleide- 
arm. 

29. Montage van de fusee 

a) Monteer op de onderste fuseekogel: 
- de vooraf met vet ingesmeerde beschermkap ( l ) ,  
- de rubberafdichtring, 
- de schotel ring (2) voor de rubberring. 

b) Breng de fusee/remtrommel op zi jn plaats. 
Schuif de kogelbout in de boring van de fusee. 
Monteer de borgplaat. Zet de moer (3) van de 
kogelbout vast met 19 t 2 mkg; 
b i j  het monteren van de splitpen mag de moer niet 
worden teruggedraaid. 
Borg de moer. 

30. Inbouwen van de aandrijfas. 

Zie hand. H78.372-1; i.p.v. de remslangsteun te 
monteren, moet de remslang aan de aansluiting 
op de steun worden gekoppeld. 

Monteer het wiel en laat de wagen op de grond 
zakken (steun 1801-T). 

Zet de wielmoeren vast. Monteer de wieldop. 

Ontlucht het remsysteem (zie Hand. H78.453-0). 

Monteer de vloerplaten en de motorkap en breng 
de vloerbedekking aan. 



ACHTERTREIN 

HANDELING Nr H78.420-00: Technische specif icaties van de achtertrein 1 

W ie ldraagarm 

Aantrekkoppel van de bevestigingsbouten: 
9 - 10 mkg. 

Remankerplaat 

Aantrekkoppel van de moeren van de ankerbouten: 
3 mkg. 

Remtrommel 

SPECIALE PUNTEN 

Draagarmlagerhuis 

Zet de asmoer vast met 20 rnkg, draai de moer 116 
slag terug; dit komt overeen met een lagerspeling 
van 0,03 - 0,05 mm. 

Aantrekkoppel van de naafmoer: 20 mkg. 
Aantrekkoppel van de naafdop : 20 mkg. 

Max. toelaatbare ovaliteit: 0,06 mm 
Standaard diameter : 305 mm 
De remtrommeldiameter mag ten hoogste met 2 mm 
worden uitgedraaid. 





ACHTERTREIN 

HANDELING Nr H78.420-00a: Technische specificaties van de achtertrein. 1 
(Alle H typen vanaf november 1969). 

W ieldraagarm 

SPECIALE PUNTEN 

Aantrekkoppel van de bevestigingsbouten: 
11 - 12 mkg. 

Remankerplaat 

Aantrekkoppel van de moeren van de ankerbouten: 
3 mkg. 

Remtrommel 

Max. toelaatbare oval iteit: 
Standaard diameter: 

0,06 mm. 
305 mm. 

De remtrommeldiameter mag ten hoogste met 2 mm 
worden uitgedraaid. 

Draagarmlagerhuis 

Zet de asmoer vast met 20 mkg, draai de moer 1/6 
slag terug; dit komt overeen met een lagerspel ing 
van 0,03 - 0,05 mm. 

Aantrekkoppel van de naafmoer: 20 mkg. 
Aantrekkoppel van de naafdop : 20 mkg. 

Schokbrekers 

Aantrekkoppel van de onderste bevestigingsmoeren: 
4 mkg. 
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. - 
VERVANGING VAN EEN WIELDRAAGARM 

UITBOUWEN. 

1. Draai de wielmoeren los. Kr ik de wagen aan de 
achterzijde op (gebrui k de steun 2505-T), welke 
op de kop van een garagekrik wordt geplaatst. 

2. Plaats de wagen op bokken, welke l inks en 
rechts van de carrosserie onder de achterste 

a \ hoekplaten worden geplaatst. 

\ 
2505-T 3. Verwijder het wiel. 

4. Verwijder de schokbreker. 
NB: De moer (3) van de voorste schokbreker- 
bevestiging op de wieldraagarm heeft voor de 
l inkse schokbreker linkse draad en voor de 
rechter schokbreker rechtse draad. 

5. Maak de remleiding (2) op de wieldraagarm los. 
4 Maak de bedieningsstang van de remdrukbe- 

grenzer los (wagens vanaf december 1967). 

6. Demonteer de vier bouten (1) en verwijder de 
complete wielnaaf met wieldraagarm en torsie- 
staaf van de langsligger. 

7. Verwijder de torsiestaaf u i t  de wieldraagarm, na 
de borgbout te hebben verwijderd. 

INBOUWEN. 

488 NB: De rechter torsiestaven zijn met een verfstreep 
gemerkt, de linker met twee verfstrepen. 

8. Olie de vertande uiteinden van de torsiestaaf 
en schuif deze zover in de boring van de wiel- 
draagarm, tot h i j  tegen de remankerplaat rust. 

9. Monteer het draagarmlagerhuis op de langsligger ma- 

en zet de bouten (1) vast met 9 - 10 mkg 
(veerring onder boutkop). 

10. Montage van de torsiestaaf 

a) L icht  de wieldraagarm op en plaats b i j  "b" een 
vulstuk van 20 mm dikte en laat de wieldraagarm 
erop rusten (vulstuk MR.3647). 

b) Draai de stelbout (5) zover in, tot een speling 
"j" van 10 mm overblijft. 
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c) Druk de torsiestaaf in de afstelarm van de achter- 
askoker. 

d) Breng het boutje (4) op zijn plaats. 

e) Monteer de borgbout voor de torsiestaaf op de 
wiel draagarm. 

NB: Wanneer het vertande uiteinde van de torsie- 
staaf niet precies voor het vertande gat van de 
afstelarm ligt, moet de naaf iets worden gelicht 
om montage te vergemakkelijken. Denk erom de 
wieldraagarm niet van het vulstuk te lichten om 
montage van de torsiestaaf te vergemakkelijken, 
daar de afstelling van de rijhoogte dan niet meer 
mogelijk zou zijn. 
Wanneer daarentegen de torsiestaaf te ver i s  door- 

J 
geschoven, kan de borgpuntschroef niet worden 
gemonteerd; druk in dit geval de torsiestaaf terug 
m.b.v. een gebogen hefboom, welke door het gat 
van het achteraskokerdeksel wordt gestoken. 

11. Monteer de schokbreker (licht zonodig de wiel- 
draagarm op m. b.v. een krik); de aftapplug moet 

naar beneden, terwijl de beschermpl aat naar de 
achterzijde moet zijn gekeerd. 

12. Sluit de remleiding (1) aan. 

13. Ontlucht het remsysteem (Zie Hand. H78.453-0). 

14. Monteer het wiel; zet de wielmoeren handvast. 

15. Laat de wagen op de vloer zakken en zet de 
wielmoeren definitief vast. 

16. Stel de rijhoogten af (Zie Hand. H78.430-0). 

17. Controleer de gewichtsverdeling; 
Stel zonodig bij (Zie Hand. H78.430-0). 

NB: (Wagens vanaf december 1967, uitgerust met 
een remdrukbegrenzer voor de achterremmen). 

Bevestig de bedieningsstang van de remdrukbe- 
grenzer aan de gaffel op de wieldraagarm en stel 
de stang af (Zie Hand. H78.456-1). 

VERVANGING VAN EEN ACHTERASKOKER 

UITBOUWEN 

18. Verwijder de twee wieldraagarmen met de daarop 
gemonteerde wielnaven en remtrommels (Zie par. 
1-7 van deze handeling). 
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19. Verwijderen van de achteraskoker 

a) Verwijder de bouten (2) waarmee de achteraskoker 
op het afstandsstuk van de langsligger i s  be- 
vestigd. 

b) Verwijder de achteraskoker 

NB: Wanneer de achteraskoker moei l i j k  kan worden 
losgenomen, gaat men als volgt te werk: d r~ i k  de 
uiteinden van de achteraskoker naar beneden 
m.b.v. een hefboom, welke tussen de koker en de 
bodempl aat wordt geplaatst. PI aats een houten 
blokje tussen de hefboom en de bodemplaat om te  
komen dat deze wordt vervormd. 

20. Verwijder de borgpuntschroeven (1) en neem de 
stelarmen van de achteraskoker. 

INBOUWEN 

21. 01 ie het draagvlak van de stelarmen en breng ze 
op hun plaats. Draai de borgpuntschroeven (1) 
aan. Druk elke stelarm b i j  "a" tegen de kom- 
vormige aanslag in de askokernaaf; de stelbout 
(2) moet daarbij vr i j  zijn. Zet de borgpuntschroe- 
ven (1) vast teneinde de stelarmen tegen de 
aanslagen gedrukt te houden. 

22. Plaats de achteraskoker tussen de langsligger. 

BELANGRIJK: De achteraskoker mag maar in  een 
stand worden gemonteerd. De steun voor de 
bodemplaat (voorzien van het rubberblokje) 
moet naar omhoog zi jn gekeerd, terwij l  de stel- 
armbout van de rechter torsiestaaf schuin om- 
laag, naar de voorzijde van de wagen moet z i jn  
gekeerd. De stelarm van de rechter torsiestaaf 
bevindt zich aan de l inkerzijde van de traverse 
en omgekeerd. 

23. Zet de bevestigingsbouten (3) van de achteras- 
koker stevig vast (veerring). 

24. Monteer de beide wieldraagarmen met naven en 
remtrommels (zie par. 8 - 17 van deze handeling). 
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REVISIE VAN EEN ACHTERSTE WIELDRAAGARM 

DEMONTAGE 

1. Klem het geheel in een bankschroef. 

2. Verwijder de borgplaat (2) van de naafdop (1). 

3. Verdraai de remstelnokken om te voorkomen 
dat de remtrommel meedraait. 

4. Verwijder de naafdop (1) m.b.v. de sleutel 
2008-T. 

5. Draai de remstelnokken vervolgens weer terug. 

6. Draai de naafmoer los m.b.v. de sleutel 
2007-T. 

7. Neem de remtrommel los van de astap. 

8. Maak de remankerplaat los van de wieldraag- 
arm. 

9. Demontage van de wielnaaf/remtrommel: 

a) Druk de buitenste loopring van het wiellager 
uit de wielnaaf door m.b.v. een pers en een 
stempel op de binnenste loopring te drukken 
(stempel met kleine diameter 44 mm en lengte 
20 mm; grote diameter 52 mm met lengte 100 mm) 
Druk op de binnenring bi j  "a". 

b) Druk de vetkeerring (3) m.b.v. een pen uit de 
boring van de wielnaaf. 
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10. Demontage van het lagerhuis van de wieldraagarm 

a) T i k  m.b.v. een beitel het materiaal weg, waarmee 
de moer (1) in de uitsparing van de astap is  ge- 
borgd. 

b) Verwijder de moer (1) m.b.v. de sleutel 2008-T. 

NB: De naafmoer moet na elke demontage worden 
vervangen. 

c) Druk de astap m. b.v. een pers uit het draagarm- 
lagerhuis. 

11. Demontage van het draagarmlagerhuis 

a) Verwijder de vetkeerringen uit de boring van het 
draagarml agerhui s door met een bronzen drevel 
op de rollagers te tikken. 

b) T ik  de lagerloopringen m.b.v. een geprofileerde 
stempel uit het draagarml agerhuis. 

12. Demontage van de remankerplaat 

a) Haak de trekveer (3) los. 

b) Verwijder de borgring van de geleidepennen (6) 
en de ankerboutmoeren (7). 

c) Verwijder de stelringen (2) van de geleidepennen 
(6) en de ankerboutmoeren. 

d) Verwijder: 
- de remschoenen (5), 
- de remleiding en de wielremcilinder (4), 
- de geleidepennen (6), 
- de remstel nokken. 

e) T i  k de ankerbouten (7) uit de ankerplaat. 

13. Demontage van de wielremcilinders 

Verwijder: 
- de stofkappen (8), 
- de zuigers (g), 
- de cups (10), 
- de drukveer (11). 
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INBOUWEN 

14. Gereedmaken van de wielremcil inders 

a) Gebruik uitsluitend spiritus om de onderdelen 
schoon te maken. 
De boring van de wielremcilinders mag geen 
sporen van roest of beschadigingen vertonen; 
wanneer dit het geval is, moet de cil inder 
worden vervangen. 

b) Smeer de cups en de boring van de wielrem- 
c i l  inders in  met speciale remvloeistof. 

c) Monteer: 
- de drukveer (4), 
- de cups (3), 
- de zuigers (2), 
- de stofkappen (1). 

15. Gereedmaken van de remankerplaten 

a) Monteer de remstelnokken. 

b) Fels de uiteinden in de remankerplaat m.b.v. 
felsgereedschap MR.3354. 

NB: Let  er voor montage op dat de remvoerin- 
gen goed droog zi jn en geen sporen van o l ie  
of vet vertonen. 

c) Monteer: 
- de geleidepennen (g), 
- de ankerbouten (IO), 
- de remschoenen (8). 

d) Monteer op elke ankerbout (10) een stelring, 
een vulplaat (1 l ) ,  een ring en een moer. Zet 
de moeren van de ankerbouten vast met 3 
mkg. 

e) Monteer op elke geleidepen (9): 
- een ring (5), 
- de veer, 
- een ring (5), 
- de splitpen. 

f) Controleer of de remschoenen gemakkelijk 
bewegen. 

g) Monteer de wielremcilinder (7) en haak de 
trekveer (6) vast. 
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16. Vervanging van de wielbouten 

NB: De remtrommel en wielnaaf mogen nooit 
geheel van elkaar worden gescheiden. Het i s 
daarom noodzakelijk slechts een of twee wiel- 
bouten tegel i j  kerti jd te vervangen. B i j  fabri kage 
z i jn  beide onderdelen met grote nauwkeurigheid 
afgewerkt om een goede centrering te waar- 
borgen. Fels de wielbout vast met een pers van 
8 - 10 ton vermogen. Wanneer men niet over een 
pers beschikt, kan een wielbout m.b.v. een drevel 
worden vastgeklopt; deze methode wordt echter 
niet aanbevolen. 

Gebruik b i j  het uitpersen of klinken van de wiel- 
bouten gereedschap MR.3445-10 om een breuk 
van de remtrommel te voorkomen. 

Boor na vervanging van de wielbouten het gat 
voor de wielcentreerstift tegenover het oude gat 
en controleer of de centreerstift niet uitsteekt. 
Borg de centreerstift met een centerpuntslag. 

17. Gereedmaken van de wielnaaf 

a) Druk de vetkeerring (1) m.b.v. de pers in de 
boring. 

b) De binnenste loopring (2) tezamen met de rol- 
lenkooi. Pers de buitenste loopring (3) i n  de 
boring van de wielnaaf. 

18. Opzuiveren van de remtrommel 

Gebruik voor het opzuiveren van de remtrommel 
een draaibank (MR.3700-70). 

De max. toelaatbare oval i te i t  bedraagt 0,06 mm. 

De standaard diameter van 305 mm mag met niet 
meer dan 2 mm worden vergroot. 
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19. Gereedmaken van het draagarmhuis 

M R .  3616-40 

i 

a) Druk de buitenste loopring van het buitenste lager b) Druk de buitenste loopring van het binnenste lager 
in de boring van het draagarmlagerhuis (drukstuk in  de boring van het draagarmhuis (drukstuk 
MR. 3616-30). MR. 361 6-40). 

c) Vul de boring van het draagarmlagerhuis met 
speciaal wiel lager vet. 

d) Monteer de rol lagers. 

e) Druk de vetkeerringen in de boring van het draag- 
armlagerhuis. 

20. Vervanging van een schokbrekerbout of een wiel-  
draagarm 

a) T i k  m.b.v. een beitel de elektrische laspunten los 
en t i k  de bouten uit de wieldraagarm. 

b) Druk m.b.v. een pers een nieuwe bout in de boring 
en borg de bout door hem rondom te lassen. 

NB: De l inker bout heeft l inkse draad; de boutkop 
i s  met een rondlopende groef gemerkt. 

De rechter bout heeft rechtse draad en i s  niet ge- 
merkt. 
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21. Montage van het draagarmlagerhuis op de wiel- 
draagarm 

a) Plaats het draagarmlagerhuis zodanig voor de 
astapavan de wieldraagarm. dat de schokbreker- 
arm (1) zich tussen de twee nokken "a" en 
"b" van het draagarmlagerhuis bevindt Druk 
m. b.v. de pers de wieldraagarm in het lagerhuis. 

b) Zet de moer (2) vast met 20 mkg (sleutel 
2008-T). Draai deze vervolgens 1 i 6  slag terug, 
zodat een axiale lagerspeling van 0,03 - 0,05 
mm wordt verkregen. 

c) Borg de moer door een weinig materiaal in  de 
uitsparing van de astap te stuiken. 

d) Monteer de remankerplaat zodanig, dat de rem- 
leiding zich tegenover de steun voor de aan- 
sluiting van de remleidingen op de arm be- 
vindt. 

e) Zet de bouten vast en buig de borgplaten om. 
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a) Plaats het centreergereedschap in het wiel lager 

b) Monteer de drukring, de drukveer (c) en zet de 
moer (d) vast. 

c) Stel de meetstift (a) zodanig af, dat deze de rem- 
trommel raakt en draai de meetsti f t  een hele slag 
rond. 

d) Zet de meetsti f t  vast m.b.v. de borgschroef (b) 

22. Centreren van de remschoenen 

Gebrui k centreergereedschap 2108-T 

e) Plaats het centreergereedschap op de astap 
zonder de meetstift (a) te  verplaatsen; de 
meetsti f t  moet de remvoering rondom raken 

NB: Verstel de excentrische bussen en de rem- 
stelnokken om de juiste afstel l ing te  bereiken 

23. Montage van de wielnaaf /remtrommel 

a) P laats  de wielnaaf/remtrommel op de astap, na 
het wiel lager met speciaal wiel lager vet t e  
hebben verpakt 

b) Monteer de afstandsring (1) en monteer de bin- 
nenste loopring ( 2 )  met de rol lenkooi 



HANDELING Nr H78.420-3: Revisie van een achterste wieldraagarm 8 

c) Zet de naafmoer vast met 20 mkg m.b.v. sleutel 
2007-T. Stuik een weinig materiaal van de moer 
in de uitsparing in  de astap. 

d) Vul de naafdop (1) met speciaal wiel lagervet. 
Zet de naafdop vast met 20 mkg, m.b.v. de 
sleutel 2008-T. 

e) Blokkeer de remtrommel door een hefboom 
tussen de wielbouten te steken; zet de naafdop 
vast. Monteer het borgplaatje. Zet de bout vast 
met een veerring onder de boutkop. 



VERING 
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Torsiestaven: 

De rechter torsiestaven zijn gemerkt met één verfcirkel. 
De linker torsiestaven zijn gemerkt met twee verfcirkels. 

Schokbrekers: 

HZ (850 kg) - HY (1500 kg) 

HZ serie B (1000 kg) 

Voortrein: 

Fuseelangshel Iing (caster) 0 t 1 " 

Wielvlucht (camber) 1"  t 30' 

Uit spoor O - 2 m m  

Voorste torsiestaaf 
(diameter in mm) 

32,8 

28,4 

HZ (850 kg) - HY (1500 kg) 

HZ serie B (1000 kg) 

Achtertrein: 

Toespoor O O 

Wielvlucht (camber) O "  

Achterste torsiestaaf 
(diameter in mm) 

20,5 

18,5 

Afstelling van de rijhoogten 

Gebruik zowel voor als achter de controlestaaf 2300-T (Zie Hand. H78.430-0). 

Achter 

Merkteken X 
(groene verfstreep) 

BOGE 
(kleur zwart) 

Voor 

Binnenzijde 

Merkteken Y 
(rode verfstreep) 

Buitenzijde 

Merkteken Z 
(grijze verfstreep) 

BOGE 
(kleur bruin-rood) 
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Bandenspanning in kg per cm2 
Wagentype Bandenmaat 

Voor Achter Reservewiel 

HZ (850 kg) 17-400 C 2,750 2,750 2,850 
17-400X 2,750 2,750 2,850 

HZ serie B 17-400 X 3,250 2,750 3,350 
(1000 kg) 19-400,C 3 3 3,100 

19-400 X 2,750 2,750 2,850 

HY (1500 kg) 17-400 X 3,250 3,500 3,600 
Gesloten en 19-400C 2,750 3 3,100 
open bestel- 19-400 X 2,500 2,750 2,850 
wagen 

Veewagen 17-400 X 3 3,750 3,850 
19-400 C 2,750 3 3,100 
19-400 X 2,250 3 3,100 

AFSTELLING VAN DE RIJ- 
HOOGTEN 

NB: De rijhoogten moeten worden ge- 
meten met de wagen r i j  klaar en onbe- 
l ast. 

1. Controleer of de bandenspanning 
de juiste waarde heeft. 

2. Plaats de wagen op een vlakke, 
horizontale vloer. 

3. De rijhoogten worden gemeten: 

Aan de voorzijde: 

Op de hartl i jn van de torsiestaaf 
tot de vloer m.b.v. de controle- 
staaf 2300-T. 

Aan de achterzijde: 

Van de onderzijde van de langs- 
ligger (rechts van het draaipunt 
van de wieldraagarmen) tot aan 
de vloer, m.b.v. de controlestaaf 
2300-T. 
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ALLE SERIE TYPEN (tot oktober 1968) 

4 ALLE GEWIJZIGDE TYPEN (met uitzondering van HZ serie 8-1000 kg) 

Wagentype 

HY 78 (1500 kg) 

Gesloten veewagen 

Veewagen 

Houten I aadbak 

Open bestelwagen 

Gesloten bestelwagen 

H Z  78 (850 kg) 

Houten laadbak 

Open bestelwagen 

Gesloten bestelwagen 

NB: Wanneer de wagens z i jn  uitgerust met bandenmaat 19-400 X of 19-400 C moeten de rijhoogten als volgt 
worden gewijzigd: 
Ie. Bandenmaat 19-400 X: tel 13 mm bi j  de hierboven vermelde waarden. 
2e. Bandenmaat 19-400 C: tel 21 mm b i j  de hierboven vermelde waarden. 

Bandenmaat 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

of 

17-400 C 

Rijhoogte voor 

NB: De hierboven vermelde rijhoogten gelden voor wagens met bandenmaat 17-400 X of 17-400 C 
- tel 13 mm bi j  de waarden voor de rijhoogten (voor en achter) b i j  wagens met bandenmaat 19-400 X. 
- tel 21 mm bi j  de waarden voor de rijhoogten (voor en achter) b i j  wagens met bandenmaat 19-400 C. 

Gewicht op vooras 

( in  kg) 

van 801-850 
851-900 
901-950 
951-1000 
1001-1050 
1051-1 100 
1101-1 150 
1151-1200 
1201-1250 

Rijhoogte achter 

Bandenspanning 
(kg per cm2) 

Rijhoogte 
( in  mm t 3) 

327 
323 
319 
316 
31 2 
308 
304 
300 
296 

Gewicht op achteras 

( in  kg) 

van 201-250 
251-300 
301-350 
351-400 
401-450 
451-500 
501-550 
551-600 
601-650 
651-700 
701-750 
751-800 

Voor 

3,000 

3,000 

3,250 

3,250 

3,250 

2,750 

2,750 

2,750 

Rijhoogte (mm) 

Rijhoogte 
( in  mmt3 )  

265 
26 1 
2 57 
252 
2 48 
2 44 
2 40 
236 
231 
2 27 
223 
219 

Achter 

3,750 

3,750 

3,500 

3,500 

3,500 

2,750 

2,750 

2,750 

Voor 

314t5 

314t 5 

314t 5 

318t5 

318t5 

314t5 

318t5 

3184-5 

Achter 

t10 
227 o 

t10 
230 o 

t10 
247 o 

t10 
254 o 

t10 
247 o 

t10 
247 o 

t10 
254 o 

247 o t10 
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ALLE SERIE TYPEN (vanaf oktober 1968) 

ALLE GEWIJZIGDE TYPEN HZ 1000kg 

Wagentype 

HY (1500 kg) 

Gesloten veewagen 

Veewagen 

Houten laadbak 

Open bestelwagen 

Gesloten bestelwagen 

HZ serie B (1000 kg) 

Houten laadbak 

Open bestelwagen 

Gesloten bestelwagen 

NB: Wanneer de wagens z i jn  uitgerust met bandenmaat 19-400 X of 19-400 C moeten de rijhoogten als volgt 
worden gewijzigd: 
Ie. Bandenmaat 19-400 X: te l  13 mm b i j  de hierboven vermelde waarden. 
2e. Bandenmaat 19-400 C: tel 21 mm b i j  de hierboven vermelde waarden. 

Bandenmaat 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

17-400 X 

R i j  hoogte voor 

NB: De hierboven vermelde rijhoogten gelden voor wagens met bandenmaat 17-400 X of 17-400 C 
- tel 13 mm b i j  de waarden voor de rijhoogten (voor en achter) b i j  wagens met bandenmaat 19-400 X. 
- tel 21 mm b i j  de waarden voor de rijhoogten (voor en achter) b i j  wagens met bandenmaat 19-400 C. 

Gewicht op vooras 
( in kg) 

van 801-850 
851-900 
901 -950 
951-1000 

1001-1050 
1051-1100 
1101-1150 
1151-1200 
1201-1250 

Rijhoogte achter 

Bandenspanning 
(kg per cm2) 

R i j  hoogte 
( in mm+ 3) 

330 
325 
320 
31 5 
31 O 
305 
300 
295 
290 

Gewicht op achteras 

( in  kg) 

van 201-250 
251-300 
301-250 
351-400 
40 1-450 
451-500 
501-550 
551 -600 
601-650 
651-700 
651-700 
701-750 
751-800 

Voor 

3,000 

3,000 

3,250 

3,250 

3,250 

3,250 

3,250 

3,250 

Rijhoogte (mm) 

Rijhoogte 
( in mmt3)  

270 
265 
259 
252 
2 46 
240 
235 
229 
222 
217 
208 
200 

Achter 

3,750 

3,750 

3,500 

3,500 

3,500 

2,750 

2,750 

2,750 

Voor 

304t 5 

304 t 5 

304 t 5 

3 0 8 t 5  

308 t 5 

304 t 5 

3 0 8 t 5  

308 t 5 

Achter 

t 1 0  
227 o 

t 10  
230 o 

t 1 0  
247 o 

t 1 0  
254 O 

t 1 0  
247 o 

t 10  
247 o 

t 1 0  
254 o 

t 1 0  
247 o 
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4. Indien de rijhoogten moeten worden gewijzigd, 
krikt men de wagen op om de torsiestaven te 

385 ontlasten en de afstelbouten gemakkelijker te 
kunnen verdraaien. 

Voorzijde: 

Gebruik de steun 1801-T. 

Achterzijde: 

Gebruik de steun 2505-T tezamen met een 
garagekri k. 

1 5. PI aats de wagen na de afstel l ing op de vloer 
en beweeg hem op en neer om de torsiestaven 
de gelegenheid te geven zich te zetten. 
Controleer hierna opnieuw de rijhoogten. 
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AFSTELLING VAN DE GEWICHTSVERDELING 

6. Controleer de bandenspanning (zie tabel in par. 
1 van deze handeling). 

7. Plaats de bedrijfsklare wagen op een vlakke, 
horizontale vloer. 

8. Meet m.b.v. een speciaal apparaat (waarvan er 
verschillende modellen in de handel zijn) het 
gewicht van de wagen dat op elk voorwiel rust. 
Noteer de gemeten waarden. 

Het verschil tussen de beide voorwielen mag 
niet meer dan 20 kg. bedragen. 

NB: Wanneer men slechts over een meetappa- 
raat beschikt, moet onder het andere wiel 
van de as een vulstuk worden geplaatst van 
dezelfde dikte als het meetapparaat. 

9. Ga bi j  de achteras op dezelfde wijze te werk. 

Het verschil tussen de beide achterwielen mag 
niet meer dan 16 kg bedragen. 

Afstelling 

10. Voorbeeld: het gewicht op het linker voorwiel 
i s  te groot: 

a) Draai de stelbout van de linker torsiestaaf 
(voortrein) een of twee slagen los, al naar ge- 
lang het gewichtsverschi l. 

b) Draai de stelbout van de rechter torsiestaaf 
(voortrein) aan, met de helft van het aantal 
slagen dat de stelbout van de linker torsie- 
staaf i s teruggedraaid. 

c) Draai de stelbout rechts achter evenveel sla- 
gen terug als de stelbout l inks voor (de bout 
van de stelarm voor de torsiestaaf rechts 
achter bevindt zich aan de linkerzijde van de 
achteraskoker en omgekeerd). 

d) Draai de stelbout l inks achter evenveel slagen 
aan als de stelbout rechts voor (de stelbout 
bevindt zich rechts op de achteraskoker). 

NB: Een juiste verdeling van het wagenge- 
wicht over de wielen i s  van zeer groot belang 
voor de wegligging, het remmen en de banden- 
slijtage. Na elke werkzaamheid die ontrege- 
l ing van de torsiestaven tot gevol g heeft, 
moet de gewichtsverdeling worden afgesteld. 

Een gelijke verdeling van het gewicht over 
de twee wielen van een as (tot op 20 kg voor 
de vooras en 16 kg voor de achteras) moet 
worden verkregen zonder dat de tolerantie- 
limieten voor de rijhoogten worden overschre- 
den (zie tabel); zo niet, dan i s  de carrosserie 
vervormd. 
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Tandheugel stuurhui s met twee hulpstuurhuizen. 

6 Overbrengingsverhouding: 

1 /17,5 (tot november 1968) 
1 /20,5 (vanaf november 1968) 

Toespoor: O - 2 mm. 

SPECIALE PUNTEN 

34" : homokinetische aandrijf- 
askoppel ing met kogelasdia- 
meter: 16 mm (controlestaaf 

Afstelling van 1891-T, afgesteld op 520mm). 
dewieluitslag 34O30': homokinetischeaandrijfas- 

koppeling met kogelasdia- 
meter: 18 mm (controlestaaf 
1891-T, afgesteld op 521,5 mm) 

Aantrekkoppel van de kogelboutstelmoer: 8 mkg; 
draai de moer vervolgens 1/8 slag terug. 

Aantrekkoppel van de moer voor de bevestiging 
van het stuurwiel: 6 mkg. 

Aantrekkoppel van de flensmoeren van het voor- 
ste hulpstuurhuis: 1,3 mkg. 

Aantrekkoppel van de moeren waarmee de spoor- 
stangkogels op de fuseearmen zijn bevestigd: 
5 - 6 mkg. 
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REVISIE VAN HET VOORSTE HULPSTUURHUIS 

DEMONTAGE 

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

lombuis (3) op het hulpstuurhuis i s  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) ui t  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) 
ui t  het huis. LET OP: let erop de zestig lager- 
naalden niet te verliezen. 

e) T i k  de oliekeerring (6) u i t  het hulpstuurhuis. 

MONTAGE 

2. Monteer het voorste hulpstuurhuis 
a) Smeer de loopvlakken van de lagernaalden (9) op 

het kegeltandwiel (7) met speciaal kogellagervet. 
b) Houd het kegel tandwiel 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 hulpstuurhuisaaf 
NB: Wanneer het kogellager (5) of het kegeltand- 
wiel (12) niet meer bruikbaar zi jn, moet de stuur- 
kolomas (4) in z i jn 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 plaatsen aan de omtrek. Door deze con- 
trole wordt voorkomen dat de moeren ongel i j  kma- 
t i g  worden aangetrokken. 

d) Controleer of de stuurkolomas (4) vr i j  en zonder 
zware punten draait. Wijzig zonodig het aantal 
stelringen (13) om een juiste afstell ing te ver- 
krijgen. 

e) Vul, na de afstel l ing, het hulpstuurhuis (1) met 
een kleverig vet en zet de stuurkolombuis (3) de- 
f in i t ief  vast door de moeren (2) met l ,3 mkg aan 
te trekken. 

f) Controleer opnieuw de speling "a". 
g) Monteer m.b.v. een passend stuk p i jp  (binnendia- 

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

h) Schuif de flexibele koppel ing (1 5) op de as van 
het kegeltandwiel (7). Draai de bout (14) aan, 
maar zet hem nog niet vast. 

i )  Neem het hulpstuurhuis ui t  de bankschroef, 



HANDELING Nr H78.442-3: Revisie van het stuurhuis en de hulpstuurhuizen 2 

REVISIE VAN HET STUURHUIS EN VAN HET 
ACHTERSTE HULPSTUURHUIS 

DEMONTAGE 

4. Klem het stuurhuis in een bankschroef (steun MR. 
3053-80). Het gebruik van deze steun i s  beslist 
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 aanslagplug (7) met contra-moer 

(sleutel s 3453-T), 
- de klembeugel (6), 
- de rechter stofhoes (5). 

7. Verwijder de klem ( l ) ,  schuif de onderste b s  
schermplaat (3) voor de kogelbouten 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 borging van de sleufmoer en ver- 
wijder de moer (sleutel 1976-T). 

10. Neem de verstel bare veerhouder (12) uit de bo- 
ring van het stuurhuis (sleutel 1976-T). 

11. Verwijder: 
- de rechter kogelbout (14), 
- de centreerstift (10) uit de beschermbuis. 

NB: Om demontage hiervan te vergemakkel i j ken, 
laat men de twee kogelboutcups (13) en (15) op 
hun plaats 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" 

12. Verwijder: 
- de afstandshuls (16), 
- de linker kogelbout (17), 
- de tandheugel en de verschuifbare bescherm- 

buis ( l l ) ,  
- de kogelcups (13) en (15), 
- de veer (18), 
- de ring (9) voor het opnemen van de tand- 

heugelspeling, 
- de afstandshuls (19). 
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13. Verwijder: 
- de linker stofhoes, 
- de linker klembeugel: verwijder de pasbout en 

draai de klembout los, 
- de linker aanslagplug. 

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 stelringen (16). 

15. Verwijder het deksel (7) voor de druktaats en 
verwijder: 
- de stelringen (8), 
- de veer (g), 
- 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- 
l i j kmati g warm m. b. v. een gasbrander. 

17. Demontage van het stuurrondsel 
Verwijder de borgveer (1 1) en neem de vol gende 
onderdelen los: 
- de binnenste lagerloopring (13), 
- de stelringen (14), 
- de afstandshuls (15), 
- het afstandsstuk (4), 
- het rol lager (2). 

T i k  de vetkeerring (5) u i t  de boring van het af- 
standsstuk (4). 

18. Demontage van het hulpstuurhuis 

a) Verwijder de kap (17) en neem het kegeltand- 
wiel (19) u i t  het huis. 

BELANGRIJK: Het kegeltandwiel i s  gelagerd 
op zestig lagernaalden; let erop deze niet te  
ver1 iezen. 

b) T i k  de vetkeerring (18) u i t  de boring. 

c) Maak de onderdelen schoon. 

19. Demontage van de spoorstangen 

a) Verwijder de stel moeren (25) van de kogel bouten 
(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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MONTAGE 

20. Gereedmaken van het stuurrondsel 

a) Druk de vetkeerring (9) in de boring van het af- 
standsstuk (2). 

NB: Het afstandsstuk i s  voorzien van twee kragen 
met een verschil 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 i j k  liggen; de afdicht1 ip moet naar de binnen- 
zijde van het afstandsstuk zijn gekeerd. 

b) Monteer achtereenvol gens op het stuurrondsel 

(3) : 
- het rol lager ( l ) ,  
- de afstandshuls (8), 
- de binnenste loopring (6) van het onderste lager, 
- de borgveer (5). 

c) Pers m.b.v. de pi jp MR.3646 de afstandshuls en 
de rol lagers op het stuurrondsel. 

d) Meet de spel ing "a", welke tussen de borgveer 
(5) en de binnenste loopring (6) van het onderste 
rol lager bestaat; verwijder vervolgens: de pijp 
MR.3646, de borgveer (5) en de binnenste loop- 
ring (6). 

e) Plaats het afstandsstuk (2) op de afstandshuls 
(8) (met de kraag met de kleinste diameter naar 
het stuurhuis gekeerd). 

f) Monteer stel ringen (7) (verkrijgbaar bi j 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 pi jp 
MR.3646 en monteer de borgveer (5). 

h) Monteer de binnenste loopring (4) van het on- 
derste rol lager 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). 



HANDELING Nr H78.442-3: Revisie van het stuurhuis en de hulpstuurhuizen 5 

22. Montage en afstell ing van het stuurrondsel 

a) PI aats de rol lenkooi (5) van het onderste rol lager, 
na dit vooraf met vet te  hebben verpakt, i n  het 
stuurhui s. 

v) Monteer het komplete 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 gel ijkmat ig vast met 1,3 mkg. 
Controleer of het stuurrondsel (3) zonder spe- 
l ing 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- 
kri jgbaar bi j Afdel ing Onderdelen); de dikte 
van de stel ringen moet gel i j k z i jn  aan de spe- 
l ing "b" +0,08 mm. 

f )  Verwijder de klemstrippen MR.3644. Neem het 
komplete stuurrondsel u i t  het stuurhuis en vul 
de boring met kleverig vet. 

g) Plaats de stel ringen (7) op de kraag van het 
stuurhuis en monteer opnieuw het komplete 
stuurrondsel en de klemstrippen MR.3644. 
Controleer 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 afstell ing van de kegeltandwielen 

a) Meet de speling bi j  "a" m.b.v. een stel voeler- 
maatjes. Voorbeeld: "a" = 2,45 mm; verwijder 
vervol gens de klemst rippen MR. 3644 en het 
huis (1). 

b) Smeer de draagvlakken van de lagernaalden op 
de astap (9) in met speciaal wiellagervet en 
monteer dertig lagernaalden in  elke uitsparing. 
Schuif het kegeltandwiel voorzichtig in  de 
boring van het hulpstuurhui s en let erop dat 
er geen lagernaalden van hun plaats raken. 

c) Druk de vetkeerring (8) m.b.v. een passend 
stuk p i jp  (binnendiameter 30 mm, buitendia- 
meter 35 mm, lengte 150 mm) in de boring; de 
lederen kant moet naar de binnenzijde z i jn  
gekeerd. 

d) Plaats het hulpstuurhuis ( l ) ,  voorzien van het 
kegeltandwiel (9) op het stuurhuis en p1 aats 
twee voelermaatjes van dezelfde dikte b i j  "c" 
en "d". Monteer de klemstrippen MR.3644 en 
zet de moeren gel i j kmat i g vast met 1,3 mkg. 
Controleer of het kegeltandwi el (9) zonder 
speling of zware punten draai t. 
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Maak de vulringdikte kleiner wanneer de speling 
te groot i s  en monteer dikkere vulringen b i j  "c" 
en "d" (zie voorgaande blz.) wanneer het kegel- 
tandwiel te zwaar draait. In het gegeven voor- 
beeld i s  de gemeten speling 3,05 mm. Het b i j  de 
twee metingen verkregen verschil van 3,05 - 2,45 
= 0,60 mm is  de vereiste vul ringdi kte welke b i j  
"a" moet worden gemonteerd (gebrui k vul ringen 
welke door onze Afdeling Onderdel en worden ge- 
l everd). 

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 ( l ) ,  na dit met vet te 
hebben gevuld. Smeer het pasvlak voor de papier- 
pakking evenals het pasvlak op het deksel in met 
vloei bare pakking. 

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

24. Montage van de tandheugel 

a) Wanneer de kogelmoer (7) of de stuurhuisbuis 
(6) zi j  n vernieuwd, moet worden gecontroleerd 
of de speling tussen de moer en de buis 0,05 
mm bedraagt. Ga als volgt te werk: monteer 
voorlopig de klembeugel (5) op de stuurhuisbuis 
(6) en borg deze; draai de kogelmoer (7) op de 
verstel bare veerhouder (8). Schuif het geheel, 
tezamen met een voel er1 int van 0,051 mm dikte en 
8 mm breedte in de stuurhuisbuis. Schuif het ge- 
heel ca. 140 mm in de buis (gel i jk  aan de ver- 
plaatsing van de tandheugel). De kogelmoer (7) 
en het voelerlint moeten zonder speling vri j in 
de buis kunnen schuiven; wanneer dit niet het 
geval is, zou de stuurhuisbuis (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 (g), 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 i s 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 verstelbare 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 verstelbare veerhouder los en 
monteer de kogelbout (14) na deze met vet te 
hebben gesmeerd. 
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e) Zet de verstelbare 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 verstelbare 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 spl itpengat niet correspondeert 
met een uitsparing van de moer boort men een 
nieuw spl itpengat zover mogel i j k  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 l 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 vul ringen (2) 
van zodanige dikte dat het stuurrondsel zonder 
zware punten of merkbare speling draait. 

NB. Om ingri jping i n  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) b l i j f t  daarbij op z i jn  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 zi jde 
van het stuurrondsel afgekeerd. Monteer de 
onderste (9) en bovenste (7) beschermplaat voor 
de kogel bouten; kni jp na montage de fel srand 
van de bovenste beschermplaat aan beide uit- 
einden en in het midden samen, zodat beide be- 
schermplaten b i j  het verplaatsen van de tand- 
heugel niet t.o.v. el kaar kunnen verschuiven. 

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 b i j  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 leg de borgplaat tussen 
de plug (1) en de contramoer 

Verpak de aanslagplug (1) met vet en zet hem 
voorlopig vast (sleutel 3453-T) 

NB: De afstell ing van de aanslagplug geschiedt 
na het inbouwen van de stuurinrichting, tijdens 
het af stel l en van de wiel ui t sl ag (zie Hand.. 
H78 410-0) 

28. Vul de plug met de scherrnpl aat (2) voor de hel ft 
met dezelfde vetsoort 

Monteer de plug met een papieren pakking en zet 
de bouten (3) (veerring) vast Let op de stand 
van de schermpl aat 

NB: Vul de aanslagpluggen met ten hoogste 340 
gr vet om te voorkomen dat de afdichting van 
het stuurhuis wordt beschadigd, 

29. Gereedmaken van de spoorstangen 

a) Draai de klembout van de verstelbare spoorstang- 
einden (8) los. Ol ie de schroefdraad en stel de 
lengte van beide spoorstangeinden op dezelfde 
maat af, 

b) Monteer achtereenvolgens: 
- een kogel cup (5), 
- de met vet ingesmeerde kogelbout (4),, 
- de tweede kogel cup (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 
stelmoer vervolgens 1/8 slag terug en borg de 
 moer^ 

30. Montage van de spoorstangen 

a) PI aats de rubber stofkappen op de kogel bouten 
en monteer de stalen ringen, 

b) Ontvet het konische gedeelte van de kogelbouten 
evenals de boringen in de verstelbare spoor- 
stangei nden, Zet de moeren vast en borg deze. 

c) Verwijder het stuurhuis u i t  de montagesteun 
MR. 3052-80. 



REMSYSTEEM 
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SCHEMA VAN HET REMSYSTEEM 

SPECIALE PUNTEN 

Diameter van de remtrommel s na uitdraaien: 
max. 307 mm 

Afstelling van de vrije slag van het rempedaal 
(op het pedaal gemeten): 2 - 5 m m  
Afstelling van de bedieningsstang voor de stoplicht- 
schakelaar: 2 mm vrije slag van het rempedaal voor- 
dat de stoplichten gaan branden. 
Aantrekkoppel van de naafmoer (voor): 20 mkg 
Aantrekkoppel van de bouten voor de lageropsluit- 
flens (voor): 3 mkg 

Aantrekkoppel van de naafmoer (achter): 
20 mkg 

Aantrekkoppel van de naafdop (achter): 
20 mkg 

Aantrekkoppel van de reml ei di ngwartelmoeren: 
0,6 - 0.8 mkg 

Af stel l ing van de handrem: met de handremhefboom 
661-1 tand aangetrokken, moeten de wielen vrij draaien; 
in de derde tand aangetrokken, moeten de wielen 
zwaar draaien. 
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SCHEMA VAN HET REMSYSTEEM MET REMDRUKBEGRENZER (Vanaf december 1967) 

H 226 

SPECIALE PUNTEN 

Afstel l ing van de remdrukbegrenzer: 9 f l kg/cm2 

Speling "J" tussen kraag van geleidepen en bedie- 
ningshefboom van begrenzer: 

Bestelwagen, standaard-uitvoering: 
J = 1,5 t 0,5mm 

Pick-up, standaard-uitvoering (het gewicht op de 
achteras moet b i j  deze wagens minder dan 380 kg 
bedragen): J = 2,5 + 0,5 mm 

Verlengde wagens 
J = 1,5 + 0,5 mm 

Veewagen, open en gesloten 
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AFSTELLING VAN DE REMSTELNOKKEN 

1. Krik de wagen aan de voorzijde op (steun 1801- 

2. Kr ik de wagen aan de achterzijde op.. Gebruik 
de steunen 2505-T welke in de kriksteunpunten 
worden gepl aatst 

3. Verwijder de achterwielen (de remstelnokken zi 
bi j gemonteerde wiel en moei l i j k  bereikbaar). 

4. Afstell ing van de remstelnokken: 

Gebruik: 
- de sleutel 2122-T voor de remstelnokken van 

de voorwielen, 
- een pijpsleutel van 17 mm voor de remstel- 

nokken van de achterwielen" 

a) Draai de sleutel op de remstelnok omhoog om de 
remschoen naar de remtrommel toe te bewegen; 
draai hierbij het wiel of de remtrommel rond om 
te  control eren wanneer de remschoen aangrijpt. 

b) Draai de remstelnok een weinig terug, zodat de 
remschoen vrijkomt en draai de nok vervolgens 
weer aan tot de remschoen de remtrommel juist 
raakt (beëindig de afstell ing nooit door de rem- 
stelnok terug te  draaien). 

NB: De remschoen moet zo strak mogel i j k  worden 
afgesteld om een korte slag van het rempedaal 
te  verkrijgen. 
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AFSTELLING VAN DE VRIJE SLAG VAN HET 
REMPEDAAL 

5. Stel de lengte van de bedieningsstang tussen de 
hoofdremci l inder en het pedaal af Deze afstel- 
l ing moet zodanig z i j n .  dat de vri je slag die b i j  
het rempedaal wordt gemeten 2 - 5 mm bedraagt 
tussen de ruststand en het punt waarop de hoofd- 
remcil inder wordt bediend 

NB: De afstel I ing geschiedt zonder de bedie- 
ningsstang van het rempedaal los te maken, 

6. Draai de borgmoer los, verdraai het op de be- 
dieningsstang gemonteerde drukstuk en zet de 
borgmoer weer vast Controleer of de rubber 
stof kap goed i s gepl aat st , 

AFSTELLING VAN DE STOPLICHTSCHAKELAAR 

7. Verdraai de moeren op de bedieningsstang van 
de stopl ichtschakel aar, zodat de stopl ichten 
gaan branden wanneer het rempedaal 2 mm wordt 
ingedrukt. 
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ONTLUCHTEN VAN HET REMSYSTEEM EN CONTROLE VAN DE REMLEIDINGEN 

ONTLUCHTEN 

Het i s voor een doel matige remwerki ng noodzakel i j k, 
dat zich in  de remleidingen geen luchtbelletjes be- 
vinden. 

1. Verwijder de linker zitting. 

2. Vul het remvloeistofreservoir met remvloeistof. 
Controleer tijdens het ontluchten van het rem- 
systeem voortdurend het niveau en vul dit zonodig 
bij. 

NB: Om de ontluchtschroeven gemakkelijk te be- 
rei ken, gaat men al s volgt te werk: 
a) Voor de voorwielen: draai het stuurwiel geheel 

ol'fl, 
b) Voor de achterwielen: krik de wagen op en ver- 

wijder de wiel en. 

Begin bi j het ontluchten met de wiel remcilinder die 
het verst van de hoofdremci l inder i s verwijderd, 
d.w.z. bi j  het linker achterwiel, vervolgens het 
rechter achterwiel, het rechter voorwiel en het 
l i nker voorwiel. 

Schuif bi j  "a" een slangetje op de ontluchtschroef 
van de wiel remcilinder en steek het uiteinde in 
een bakje van doorzichtig materiaal dat met een 
weinig remvloeistof i s  gevuld. 

Draai de ontluchtschroef los. 

Laat het rempedaal door een helper zolang bewe- 
gen tot er geen luchtbelletjes meer in de uitstro- 
mende remvloeistof zichtbaar zijn. Draai tenslotte, 
wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, de ont- 
luchtschroef vast. 

Ga voor el k wiel op dezelfde wijze te werk. 

NB: Bi  j de wagens die zi jn uitgerust met een rem- 
drukbegrenzer, moet het ontluchten in  onderstaande 
vol gorde worden uitgevoerd: 
- wielremci I inder van rechter achterwiel, 
- wiel remcil inder van linker achterwiel, 
- wiel remci l inder van rechter voorwiel, 
- wiel remci l inder van linker voorwiel. 

NB: In de handel i s  een drukontluchtingsapparaat 
l everbaar waarmee goede resultaten worden ver- 
kregen. 

CONTROLEREN VAN HET REMSYSTEEM OP 
LEKKAGE 

7.  Druk het rempedaal gedurende 30 sec. tot een mi- 
nuut zo krachtig mogelijk in. Wanneer het rempe- 
daal op dezelfde hoogte b l i j f t  staan, i s  het rem- 
systeem lekvrij; wanneer daarentegen het rempe- 
daal in mindere of meerdere mate van stand ver- 
andert, treedt lekkage in  een reml eiding of aan- 
SI uiting op. 

8. Controleer eveneens de inhoud van het remvloei- 
stof reservoi r; wanneer de remvloei stof wordt terug- 
gepompt, i s  de cup van de hoofdremcilinder defekt. 
In dat geval moet de hoofdremcilinder worden ge- 
revideerd (zie Hand. H78.453-3). 

9. Plaats de linker zitting in  de wagen. 
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REVISIE VAN EEN HOOFDREMCILINDER. 

DEMONTAGE. 

1. L ich t  de borgveer (9) u i t  de groef ( let erop dat 
door de druk van de veer de onderdelen niet u i  t 
de boring springen). 

2. Verwijder: 
- de drukring (8), 
- de zuiger (6), 
- de cup (3, 
- de drukveer (4) en 
- het bodemventiel (3) u i t  de boring van de 

hoofdremci Iinder. 

REINIGEN. 

5. Gebruik voor het reinigen van de onderdelen ui ts lu i -  
tend spir i tus. 

De boring van de hoofdremcilinder mag geen enkel 
spoor van corrosie of krassen vertonen; wanneer d i t  
wel het geval, moet de hoofdremci l inder worden ver- 
vangen. 

6 .  Controleer of de boringen "a" en "b" n iet  z i jn  
verstopt. 

MONTAGE. 

3. Neem de secondaire cup (7) van de zuiger (6). 

4. Verwijder het ventiel (2) en de ventielzetel (1) 
van het bodemventiel (3). 

7. Dompel de onderdelen, nadat ze zorgvuldig z i j n  
gereinigd, i n  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) i n  de boring van de hoofdremcilinder. 

11. Schuif de drukring (8) i n  de boring en druk de borg- 
veer (9) i n  de groef. 
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REVISIE VAN EEN WIELREMCILINDER (VOOR). 

DEMONTAGE. 

NB: A l le  onderdelen kunnen met de hand worden ver- 
wijderd. 

12. Verwijder: 

- de stofkap ( l ) ,  
- de zuiger (2), 
- de cup (3), 
- de drukveer (4). 
- de ontluchtingschroef (5). 

REINIGEN. 

13. Gebruik voor het reinigen van de onderdelen ui ts lui-  
tend spiritus. 

De boring van de wielremcilinder mag geen enkel 
spoor van corrosie of krassen vertonen; wanneer d i t  
wel het geval is,  moet de wielremcilinder worden ver- 
vangen. 

MONTAGE. 

NB: A l le  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 ( l ) ,  
- de ontluchtingschroef (5). 

REVISIE VAN EEN WIELREMCILINDER (ACHTER). 

DEMONTAGE. 

NB: A l le  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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REINIGEN. 

16. Gebruik voor het reinigen van de onderdelen u i ts lu i -  
tend spir i tus. 

De boring van de wielremcil inder mag geen enkel 
spoor van corrosie of krassen vertonen; wanneer d i t  
wel het geval i s, moet de wielremci l inder worden ver- 
vangen. 

MONTAGE. 

NB:  A l l e  onderdelen kunnen met de hand worden ge- 
monteerd. Smeer de cups en de boring van de c i l inder 
voor montage in  met remvloeistof. 

17. Monteer: 

- de drukveer (4), 

- de cups (3), 

- de zuigers (2), 

- de stofkappen (1). 
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VERVANGING VAN EEN REMDRUKBEGRENZER. 

VERWIJDEREN. 

Verwijder het reservewiel. 
Zet de achterzijde van de wagen op bokken 
Verwijder het l inker achterwiel. 

Maak de volgende leidingen los: 

- de toevoerleiding (5) van de begrenzer, 
- de afvoerleiding (2) van de begrenzer naar de 

achterremmen. 

Maak de stelstang (6) los van de gaffel (7). 
Verwijder de bevestigingsbouten (3) van de begren- 
zer-steunpl aat (5). 
Verwijder de steunplaat tezamen met de remdrukbe- 
grenzer en de leidingen (1) en (2).  

Verwijder: 

- de stelstang (6),  
- de rubber plug (4 ) ,  
- de voedingsleiding ( l ) ,  
- de afvoerleiding (2) naar de achterremmen, 

- de stelpen (12),  
- de bevestigingsmoer (10) van de remdrukbegrenzer. 

Neem de remdrukbegrenzer (9) van z i jn  steun. 

MONTAGE. 

Plaats de remdrukbegrenzer (9) op z i j n  steun. 

Zet de moer (10) vast met 7,5-10 mkg (veerring) 

Bevestig de stelpen (12) aan de commandoveer en aan 
het hefboompje (11); zet de moeren (8) nog niet vast. 
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6. Afstelling van de begrenzer. 

Maak gebruik van de grijs geschilderde test- 
bank 2290-T (bank voor synthetische vloeistof 
LHS). De componenten van de bank zijn niet 
geverfd. 

a) Klem de steunplaat (1) in een bankschroef. 

Monteer: 
- de leiding (5) aan de manometer (M3) en aan 

de pomp, 
- de leiding (4) aan de pomp en aan de toevoer 

van de begrenzer. 
- de leiding (3) aan de uitgang van de begrenzer 

en aan de manometer (Ml).  

b) Zet de ontluchtschroef van de pomp vast en 
pomp langzaam tot de manometer (M3) een druk 
van min. 30 kg/cm2 aangeeft. 

De manometer (Ml) moet een druk aangeven van 
9 f l kglcm2. 

Om deze waarde te bereiken, moet de spanning van 
de veer (6) worden afgesteld door de moeren (2) op 
de stelpen (7) te verdraaien. 

OPMERKING: Na iedere wijziging van de spanning 
van de veer (6) dient de druk opnieuw te worden ge- 
meten zoals in alinia b is  aangegeven. 

c) Zet de moeren (2) op de stelpen (7) vast. 

7. Afstellen van de stelas (8). 

a) Draai de moer op de stelas (8) los. 
b) Verplaats de stelas (8), tot deze zich in het 

midden van het sleufgat bevindt. 
c) Zet de moer van de stelas (8) vast. 



HANDELING Nr. H78.456-1: Vervanging van een remdrukbegrenzer. 3 

88. Monteer de leidingen (2) en (3) aan de begrenzer (de 
langste leiding (3) moet b i j  de voeding van de begren- 
zer ("a") worden gemonteerd). 

9. Monteer de begrenzer. 

a) Haak de stelstang (4) in de commandoveer (1). 
b) Bevestig de steunplaat met de begrenzer onder het 

linker achterscherm (slui  tringen en borgringen). 

Monteer de stelstang (4) i n  het tonnetje (5) (tevoren 
ingevet) van de gaffel op de draagarm. 

c) Monteer de voedingsleiding (3) voor de begrenzer 
op de mof (6)  (nieuwe pakkingring). 

Bevestig de afvoerleiding (2) van de begrenzer aan de 
mof (7) (nieuwe pakkingring). 

10. Monteer het linker achterwiel. 
Plaats de wagen op de vloer. 

11. Ontlucht het remsysteem (zie Hand. H78.453-0). 
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Afstelling van de stelstang (3). 

le)  Bestelwagens en Pick-ups in serie-uitvoering 
(zonder veranderingen binnen- en buitenwerks): con- 
troleer de rijhoogten (zie Hand. H78.430-0). De wa- 
gen moet ongeladen en rijklaar zijn, d.w.z. met 
boordgereedschap, reservewiel, 5 l i ter brandstof en 
OP normale spanning gebrachte banden; de wagen 
moet op een vlakke en horizontale vloer staan. 

2e) Veewagens en alle typen H, die verbouwd zijn of 
carrosseriewijzingingen hebben ondergaan (binnen- 
of bui tenwerk). 

a) Meet de asdruk van elke as en stel de rijhoogten 
volgens de tabel af (zie Hand. H78.430-0). 

b) Al le wagens met uitzondering van bestelwagens 
en Pick-ups in  serie uitvoering: 
krik de wagen aan de achterzijde op (de wielen op de 
vloer) tot een rijhoogte van 2521 1 mm i s  bereikt. 
Deze afstand is  zeer belangrijk voor een nauwkeurige 
afstelling; de meting vindt op dezelfde wijze plaats 
als b i j  het afstellen van de rijhoogten, d.w.z. tussen 
de onderzijde van de langsligger en de vloer, ter 
plaatse van het scharnierpunt van de achterste draag- 
arm. 

c) Laat het rempedaal door een helper geheel indrukken 

d) Monteer de onderste moer van de stelstang (3) en 
verdraai deze moer tot dat een speling "J" (gemeten. 
b i j  "a") tussen de kraag van de geleidepen (1) en de 
hefboom (2) wordt verkregen. 

De speling ' 'J" dient geli jk te zijn aan: 
J = 1 i 0,50 mm (voor alle typen behalve Pick-up in  
serie-ui tvoering). 
J = 2 ~ 0 , 5 0  mm (uitsluitend voor Pick-up in serie- 
uitvoering). 

e) Zet de moer (4) op het tonnetje (5) vast. 
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13. Monteer de rubber plug (1) en zet het inspectiedeksel 
(2) vast. . , 

14. Breng het reservewiel op z i jn  plaats. 





ELECTRISCHE INSTALLATI  E 

HANDELING Nr. H78.510-la: Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) 1 

v 

GLOEILAMPEN T A B E L  

Omschrijving 

Grootl icht/dimlicht 

Stadslichten 

Stop- en achter1 ichten 

Knipperl ichten 

Parkeer1 ichten 

Kentekenplaatverl icht ing 

Interieurverl ichting 

Laadstroomcontrolelampje 
Ol iedrukcontrolelampje 

Instrurnentenverl icht ing 

Aantal 

2 

2 

2 

4 

2 

1 

1 

2 

2 

Lamptype 

Duplo lamp B A  21d (evt. geel) 12 V-36/45 W P L  

Buislamp 12 V - 4 W P L  -N.FR 136-05 

Duplo lamp, B A D  15d, 12 V-18/4 W (grote ballon) 

1 Gloeidraad, B A  15s, 12 V-15 W (grote ballon) 

1 Gloeidraad, B A  9s, 12 V - l ,  5 W 

Buislamp 12 V-7 W PL-N-FR 136-05 

Buislamp 12 V-7 W-N. F R  136-05 

1 Gloeidraad, B A  9s, 12 V - l ,  5 W 

1 Gloeidraad, B A  9s, 12 V-3 W F B  
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CIJFERCODE VAN SCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

l. Knipperlicht, rechts voor 

2. Koplamp rechts 

21. Schakelaar voor venti lateurmotor van verwarming/ 
venti latie 

22. Laadstroom controlelampje 

3. Koplamp, l inks 23. Regelbare weerstand voor instrumentenverl ichting 

4. Knipperlicht, l inks voor 24. Instrumentenverlichting 

5. Bobine 25. Benzinemeter 

6. Stroomverdel er 26. 01 iedrukcontrolelampje 

7. Wisselstroomdynamo 27. Startschakelaar 

8. Manocontact voor oliedruk 28. Spanningsregelaar 

9. Ventilateurmotor voor verwarming/ventilatie 29. Ruitewissermotor 

10. Zekeringkastje 30. Verl ichtings-/claxonschakelaar 

11. Looplampaansluiting 31. Knipperl ichtschakelaar 

12. Contactslot 

13. Buitenwegclaxon 

14. Startmotor 

15. Stopl ichtschakelaar 

16. Knipperautomaat 

17. Accu 

18. Startsolenoide 

19. Ruitewisserschakelaar 

20. Parkeerl ichtschakelaar 

32. Tankvlotterweerstand 

33. Interieurverl ichting 

34. Parkeerlicht, rechts achter 

35. Achter-/stoplicht, rechts 

36. Knipperlicht, rechts achter 

37. Kentekenplaatverlichting 

38. Knipperlicht, l inks achter 

39. Achter-/stoplicht, rechts 

40. Parkeerlicht, l inks achter 
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Draadbundel 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

- 

Draadnr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

Kleur stekkers 

zwart 

zwart 

groen 

zwart 

blauw 

zwart 

zwart 

zwart 

zwart 

zwart 

p aar s 

paars 

paars 

paars 

paars 

paars 

paars 

paars 

paars 

paars 

rood 

geel 

geel 

geel 

groen 

groen 

groen 

lichtpaars 

lichtpaars 

rood 

blauw 

rood 

lichtpaars 

I ichtpaars 

wit  

wit 

rood 

rood 

groen 

Stroomdraden 

Accu 17 ( - aansluiting) 

naar wisselstroomdynamo 7 ( - aansluiting) 

naar zekeringkastje 10 (zekering nr. 1) 

naar ver1 ichtings- /claxonschakelaar 30 

Zekeringkastje 10 (zekering nr. 1 ) 

naar looplampaansluiting 11 

naar parkeer1 ichtschakelaar 20 

naar contactslot 12 

naar rui tewisserschakel aar 19 

naar verbindingsblokje, l inks voor 

Contactslot 12 

naar zekeringkastje 10 (zekering nr. 3) 

Zekeringkastje 10 (zekering nr. 3 )  

naar bobine 5 

naar knipperlichtautomaat 16 

naar schakelaar 21 voor vent i lateurmotor van 

verwarmi n g/vent i l atie 

naar I aadstroomcontrolelampje 22 

naar benzinemeter 25 

naar oliedrukcontrolelampje 26 

naar verbindingsblokje op wisselstroomdynamo 

naar stoplichtschakelaar 15 

Verlicht ings- / claxonschakelaar 30 

naar rechter koplamp 2 (groot-l icht) 

naar l inker koplamp 3 (groot-licht) 

Verlichtings- / claxonschakelaar 30 

naar rechter koplamp 2 (dimlicht) 

naar linker koplamp 3 (dimlicht) 

Verlichtings- / claxonschakelaar 30 

naar zekeringkastje 10 (zekering nr 2) 

Zekeringkastje 10 (zekering nr. 2) 

naar parkeer1 ichtschakelaar 20 

naar regelbare weerstand 23 voor instrumenten- 

verlichting. 

naar verbindingsblokje, l inks voor 

naar verbindingsblokje, rechts voor 

Verlicht ings-/cl axonschakelaar 30 

naar buitenwegclaxon 13 

Parkeerl ichtschakelaar 20 

naar rechter koplamp 2 (stads1 icht) 

naar verbindingsblokje, rechts voor 
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Draadbundel 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Draadbundel 
voor knipper- 
lichten 
Draadbundel 
voor knipper- 
lichten 

Draadbundel 
voor knipper- 
lichten 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Losse 
draad 

Losse 
draad 

Draadnr. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Kleur stekker 

groen 

rood 

groen 

lichtpaars 

lichtpaars 

rood 

rood 

geel 

geel 

rood 

rood 

rood 

rood 

geel 

geel 

groen 

groen 

rood 

rood 

rood 

rood 

rood 

rood 

l i chtpaars 

rood 

rood 

bruin 

bruin 

geel 

rood 

rood 

Stroomdraden 

Parkeerlichtschakelaar 20 

naar linker koplamp 3 (stads1 icht) 

naar verbindingsblokje, l inks voor 

Schakelaar 21 voor venti lateurmotor van verwarming/ 

venti lat ie 

naar vent i l ateurmotor 9 voor verwarming/vent i lat ie 

Regel bare weerstand 23 voor instrumentenverl ichting 

naar instrumentenverl ichting 24 

Benzi nemeter 25 

naar verbindingsblokje, rechts voor 

OI iedrukcontrolelampje 26 

naar verbindingsblokje dynamobedrading 

Knipperautomaat 16 

naar knipper1 icht schakelaar 31 

Knipper1 ichtschakelaar 31 

naar voorste draadbundel-knipper1 icht, l inks voor 4 

Kni pperl ichtschakel aar 31 

naar voorste draadbundel-kni pperl icht, rechts voor 1 

Stopl ichtschakelaar 15 

naar verbindi ngsblokje recht s voor 

naar verbindingsblokje, l inks voor 

Laadstroomcontrolelampje 22 

naar verbindi ngsblokje dynamobedrading 

Startsolenoide 18 

naar contactslot 12 

Contactslot 12 

naar startschakel aar 27 

Startschakel aar 27 

naar massa 

Rui tewi sserschakel aar 19 

naar rui tewi ssermotor 

Bobine 5 

naar stroomverdel er 6 
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Draadbunde l 

Losse draad 

Losse draad 

Losse draad 

Wisselstroom- 
dynamo 

Wi sselstroom- 
dynamo 

Wisselstroom- 
dynamo 

Wi sselstroom- 
dynamo 

Wi sselstroom- 
dynamo 

Rechts achter 

Rechts achter 

Rechts achter 

Rechts achter 

Rechts achter 

Losse draad 

Links achter 

L inks achter 

b 

draadnr. 

26 

27 

28 

4 

15 

20 

29 

30 

8 

1 O 

14 

18 

19 

3 1 

2 

8 

kleur stekkers 

paars 

paars 

rood 

rood 

rood 

rood 

wit 

wi t  

geel 

geel 

l ichtpaars 

lichtpaars 

l ichtpaars 

groen 

groen 

geel 

geel 

blauw 

blauw 

rood 

rood 

zwart 

zwart 

l ichtpaars 

lichtpaars 

Stroomdraden 

St roomverdel er 6 

naar massa (bevestigingsbout voor oliepeilstaafsteun 

Massa (bevestigi ngsbout van versnel l ingsbakdeksel) 

naar bevestigingsbout van spanningsregelaar 28 

Ruitewi ssermotor 29 

naar massa 

Verbindingsblokje, voor 

naar spanningsregelaar 28 

Verbindingsblokje, voor 

naar ol iedrukcontact 8 

Verbindingsblokje, voor 

naar spanningsregelaar 28 (aansluiting L )  

Wissel stroomdynamo 7 (aansluiting R) 

naar spanningsregelaar 28 (aansluiting R) 

Wissel stroomdynamo 7 (aansluiting EXC) 

naar spanningsregelaar 28 (aansluiting EXC) 

Verbindi ngsblokje, rechts voor 

naar rechter achterlicht 35 

naar kentekenptaatverlichting 37 

Verbindingsblokje, rechts voor 

naar parkeerlicht, rechts voor 34 

Verbindingsblokje, rechts voor 

naar tankvlotterweerstand 32 

Verbindi ngsblokje, rechts voor 

naar knipper1 icht, rechts achter 36 

Verbindingsblokje, rechts voor 

naar rechter stoplicht 35 

Tankvlotterweerstand 32 

naar massa 

Verbindingsblokje, l inks voor 

naar interieurverl ichting 33 (losse draad) 

Verbindingsblokje, l inks voor 

naar l inker achter1 icht 39 





HANDEL1 NG Nr. H78.510-la: E lectrische installatie (met wisselstroomdynamo) 11 

Stroomdraden 

Verbindingsblokje, l inks voor 

naar parkeer1 icht, I inks achter 40 

Verbindingsblokje, l inks voor 

naar knipperlicht, l inks achter 38 

Verbindingsblokje, l inks voor 

naar stoplicht, l inks achter 39 

Draadbundel 

Links achter 

Links achter 

L inks achter 

Draadnr. 

1 

17 

19 

Kleur stekkers 

groen 

groen 

blauw 

blauw 

rood 

rood 





HANDELING Nr. H78.532-0a: Testen van een wisselsti 

TESTEN VAN EEN PARIS-RHONE A 13 R 52 OP 
EEN DUCELLIER 7530 A WISSELSTROOMDYNAMO 
OP DE WAGEN 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 

Door bepaalde verkeerde handel ingen kan de wissel- 
stroomdynamo worden vernield; houd om die reden 
de volgende regels aan: 

le .  Laat een wisselstroomdynamo nooit draaien zonder 
dat deze op een accu is aangesloten 

2e. Verwissel nooit de t en - aansluitingen op de wis- 
selstroorndynamo of op de accu 

3e. Controle op de opbrengst van de wisselstroom- 
dynamo dient te worden uitgevoerd b i j  een goed 
geladen accu 

4e. Controleer de werk~ng van de wisselstroomdynamo 
nooit door de t en de massa aansluiting. of de EXC 
en de massa met elkaar te verbinden 

5e. Verwissel de draden aan de spaqningsregelaar 
niet. 

6e. Tracht niet een wisselstroomdynamo met de hand 
op gang te brengen: dit is  nimmer nodig en schade 
aan de wisselstroomdynamo en spanningsregelaar 
zullen er het gevolg van z i jn  

7e. Plaats geen condensator op de EXC aans lu~ t~ng  
van de spanningsregelaar of van de wisselstroom- 
dynamo. 

8e Sluit nimmer een snellader op de accu aan en ge- 
bruik nooit een elektrisch lasapparaat. zonder 
eerst beide accukabels te hebben losgenomen 

CONTROLE 

1. Controle op de opbrengst van de wisselstroorn- 
dynamo 

De opbrengst van de wissel stroomdynamo moet ge- 
meten worden bij een maximale bekrachtiging van 
het vel d (rotor). 

a) Verwijder de massakabel van de accu. 

b) Verwijder de bekrachtigingsdraad (gele manchet) 
van de EXC-aanslui ting (1 )  en de draad (zwarte 
manchet) van de "t" aansluiting (2)  van de wis- 
sel stroomdynamo ( i  sol eer deze draden van de 
massa) 

c)  Verbind m b v een draad met een minimale dia- 
meter van 0,12 mm de t aansluiting (2)  met de 
EXC aansluiting (1) van de wissel stroomdynamo 

d) Sluit een ampèremeter in serie en een weerstand 
para1 lel met het Iaadcircuit: 
- Verbind de t van de amp. meter met de t aan- 

sluit ing (2 )  van de wisselstroomdynamo. 
- Verbind de - aansluiting van de amp. meter 

met de losgemaakte stroomtoevoerdraad. 
- Sluit de regelbare weerstand aan tussen de - 

aansluiting van de amp. meter en de massa. 

e) Sluit een voltmeter als volgt parallel aan in het 
I aadst roomci rcu i t :  
- Verbind de t aansluiting van de voltmeter met 

de t aansluiting (2)  van de wisselstroomdyna- 
mo. 

- Verbind de - aansluiting van de voltmeter met 
de massa. 

f )  Sluit de rnassakabel aan op de accu. 

g) Start de motor en laat deze stationair draaien. 
Verhoog het motortoerental langzaam tot 750 
toeren per min. (1350 toeren per min. van de 
dynamo) en verdraai de regel bare weerstand 
teneinde een spanning van 14 V te bereiken. 
De stroomsterkte moet nu 12 Amp. bedragen. 
Verhoog het motortoerental tot 1680 toeren per 
min. (3000 toeren per min. van dynamo) en ver- 
draai de weerstand tot een spanning van 14 V 
wordt verkregen. De stroomsterkte dient nu 33 
Amp. te bedragen. Indien deze waarde niet 
worden bereikt, moet de dynamo worden gerevi- 
seerd. 

h) Zet de motor af. 

i ) Verwijder de massakabel van de accu. 

j )  Maak de aansluitingen van de meetapparatuur 
los en sluit de twee draden van de draadbundel 
aan op de wissel stroomdynamo: 
- draad met zwarte manchet op t aansluiting (2 ) ,  
- draad met gele manchet op EXC-aansluiting 

(1) .  

k) Zet de massakabel op de accu vast. 
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REVISIE VAY E E N  PARIS-RHONE A 1 3  R 52 WISSELSTROOMDYNAMO 

Demontage. 

1. Verwijder de drie montagebouter, van de wissel- 
stroomdynamo. Neem het voorschild (5) tezamen met 
de rotor (6), de ventilateur (3) en de poelie (2) los van 
de diodenhouder (8) en de stator (7). 

2. Demontage van het voorschild (5). 

a) Verwijder de moer (1) van de poel ie. Zet de poelie 
m.b.v. een gebruikte riem vast; plaats het ene eind in  
de bankschroef. Draai de moer los. 

b) Verwijder de poelie (2) ,  de ventilateur (3), de spie 
(9) en afstandsring (4). 

c) Verwijder de rotor (6) u i t  het voorschild (5) door 
met het asuiteinde op een stuk hout te tikken. 

3. Verwijder stator (7) van de diodenhouder (8), na de 
draden te hebben verwijderd. 

4. Verwijderen van de positieve diodenbrug (10). 

OPGELET: Verlies de verschil lende isolatiestukjes 
niet. 

a) Verwijder de bevestigingsbout (12) van de positie- 
ve borstelhouder (13) en van de veldstekker (11). Ver- 
wijder de borstelhouder (13). 

b) Verwijder de + aansluiting (14). 

c) Verwijder de bout (19). 

d) Maak de drieuitgangen (15) van de dioden los van 
de drie aansluitklemmen. 

e) Verwijder de aansluitklem (18). 

f )  Verwijder de brug (10). 

5. Verwijder de negatieve borstelhouder (17), na de be- 
vestigingsbout (16) te hebben verwijderd. 
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6. Controleren van de onderdelen. 

a) Controle van de negatieve dioden (gemonteerd). 
Sluit de + pool van een 12 Volts accu op het dio- 
denschild aan en schakel een 12 Volts controle- 
lampje in serie. 
Sluit de - pool van de accu achtereenvolgens aan 
op elke uitgang van de drie dioden. B i j  elke diode 
moet de lamp oplichten. 
- Sluit de draden omgekeerd aan; hierbij mag de 

lampniet oplichten. 

Wanneer dit resultaat niet wordt bereikt, moet het 
diodenschild worden vervangen. 

b) Controle van de positieve dioden (gemonteerd). 
Sluit de - pool van een 12 Volts accu op de dio- 
denbrug aan en schakel een controlelampje in 
serie. Sluit de + pool achtereenvolgens aan op 
de uitgangen van de drie dioden. Bij elke diode 
moet de lamp oplichten. 
- Bij omgekeerd aansluiten van de draden mag 

de lamp niet oplichten. 
In het tegenovergestelde geval moet de positieve 
diodenbrug worden vervangen. 

c) Controle van de stator. 
Controleer de isolatie van de wikkelingen met 
een wisselstroom van 110 V (110 V lamp in 
serie) tussen een der drie uitgangen van de wikke- 
ling en de massa van de stator. 
De lamp mag niet gaan branden; indien dit wel 
het geval is, betekent di t  kortsluiting in de wik- 
kelingen en moet de stator worden vervangen. 
Controleer de weerstand van de fasen. De weer- 
standen tussen twee willekeurige fase-uitgangen 
moeten op 5% na onder1 ing gelijk zijn; weerstands- 
waarde 0,26 Ohm. 

d) Controle van de rotor. 
Controleer de isolatie van de wikkeling met een 
wisselstroom van 110 V (110 Volts lamp in serie) 
tussen een sleepring en de massa van de motor. 
De lamp mag niet oplichten; in het tegenovergestel- 
de geval i s  er een kortsluiting in de wikkelingen 
en moet de rotor worden vervangen. Controleer de 
weerstand van de wikkeling met een Ohmmeter. 
De weerstand tussen beide sleepringen (5) moet 
4,4 Ohm f 5% bedragen. Controleer het uiterl i jk 
van de ringen. Reinig ze met een in trichloore- 
thyleen gedrenkte doek en poli jst ze met f i jn 
schuurpapier (600). 

e) Controle van de borstels. 
Controleer de borstels en reinig de borstelhou- 
ders (4). 
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MONTAGE 

7. Montage van het diodenschild (11). 

a) Breng de postieve diodenbrug (1) aan. 

Monteer de aansluiting (9) op het schild (1 1) met 
het vierkante gedeelte in  de brug (1). 

Breng de ringen en isolatieblokjes aan op de bin- 
nenzijde van het diodenschild (11). 

Monteer het brugstuk (1). 

Monteer de bout (10) en zet de moer (12) vast. 

Monteer de + aansluiting 5 met de moer (13). 

Monteer de bevestigingsmoer van de brug (1) op de 
aansluiting (9). 

Bevestig de positieve borstelhouder (4). 

Breng vanaf de buitenzijde van het schild (11) de 
bevestigingsbout (3) met isolerende ring (14) aan. 

Plaats de stekker (2) op de bout (3) zet de bout 
met de moer vast. 

b) Controleer de isolatie van de brug (1) t.o.v. het 
diodenschild (1 1) m.b.v. een Ohmmeter (op deze 
wi jze controleert men of al le isolatiestukken goed 
werden gemonteerd). 

c) Plaats de negatieve borstelhouder (8) en zet de 
bevestigingsbout (7) en de moer (18) vast. 

d) Sluit de klemmen (6) van de dioden aan op de 
drie bijbehorende aansluitingen. 

e) Monteer aan de buitenzijde van het schild de iso- 
lerende dop (17) op de kop van de bout (3). 

8. Monteer de stator (15) in het diodenschild (11) en wel 
zodanig dat de drie fase-uitgangen corresponderen 
met de drie aansluitingen. 

Zet de moeren (16) vast ("Onduflex" ringen). 
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9. Monteer de rotor (6) in het voorschild (5). 
Schuif het schild zover mogelijk op de rotoras. 

10. Monteer de poelie (2). 

Monteer op de statoras: 
- de afstandsring (4),  
- de spie (g), 
- de ventilateur (3), 
- de poelie (2), 
- de ring en de moer ( l ) .  

Zet de poeliemoer vast, terwij l  de poelie wordt 
tegenbehouden (zie par. 2). 

Aantrekkoppel : 4*0,4 mkg. 

11. Monteer het voorschild (5) tezamen met de rotor (6), 
de ventilateur (3) en de poelie (2) op het dioden- 
schild (8) met de stator (7). 

Controleer of het ontluchtingsgaatje (c) niet i s  ver- 
stopt. 

OPMERKING: Om breuk van de borstels te voorkomen, 
zet men deze vast (veer samen gedrukt) m.b.v. twee 
naalden van 2 mm diameter (met afgeplat uiteinde) 
die door de gaten (a) en (b) naar binnen worden ge- 
bracht. 

(Deze naalden kunnen worden vervaardigd u i t  las- 
draad van 2 mm diameter). 

12. Breng de drie montagebouten aan en zet ze vast. 
Controleer of de rotor vr i j  draait. 

NB: De dioden mogen niet worden vervangen. 
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REVISIE VAN EEN DUCELLIER 7530 A WISSELSTROOMDYNAMO 

DEMONTAGE. 

13. Verwijder: 
- de bout (2), 
- de stofkap (1). 

14. Verwijder de drie moeren (4). 
Verwijder de drie statordraden (3) van hun aan- 
sluitingen. 

15. Verwijder: 
- de twee bouten (6 ) ,  
- de borstelhouder (5) met borstels (naar boven 

uitnemen), 
- de drie montagebouten (7). 

Neem het voorschild (9) tezamen met de rotor, de 
ventilateur (10) en de poelie (11) los van het dio- 
denschild (8). 
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16. Demontage van het voorschild (5). 

a) Verwijder de poel iemoer (1). Zet de poel ie 
(2) m.b.v. een gebruikte riem vast; plaats het 
ene eind in de hals van de poelie en het andere 
eind in een bankschroef. Draai de moer (1) los. 

b) Verwijder de poelie (2), de ventilateur (3), de 
halve-maanspie (6) en de afstelringen (4). 

c) Verwijder de rotor (7) uit het voorschild (5 )  door 
met het uiteinde van de rotoras op een stuk hout 
te tikken. 

17. Verwijder de stator (8) van het diodenschild (9). 

18. Verwijderen van de diodenbrug (10). 

a) Verwijder de moer (13). 

Verwijder: 
- de "Onduflex" ring (12) 
- de kraagring (11) 
van de - aansluiting. 

b) Verwijder de moer (15). 

Verwijder: 
- de platte ring, 
- het isolatieblokje (14) 
van de + aansluiting. 

Verwijder de diodenbrug (10) door de openingen 
"a" uit het diodenschild (9). 
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19. Demontage van de diodenbrug. 

Verwijder: 
- de moer (10), 
- de "Onduflex" ring (g), 
- de kraagring (8), 
- de moer (7), 
- de "Onduflex" ring (6) 
van de - aansluiting (1). 

Verwijder: 
- de moer ( l l ) ,  
- de platte ring (12), 
- het isolatieblokje (13), 
- van de - aansluiting (16). 

Maak de zes diodenuitgangen los van de aanslui- 
tingen "a". 

Verwijder: 
- de negatieve diodenbrug (5), 
- de isolatiering (3). 

Verwijder de moer (15). 

Maak de postieve diodenbrug(2) los van de positieve 
(16) en negatieve (1) aansluiting. 

20. Controle van de onderdelen. 

a) Controle van de negatieve dioden (gemonteerd 
op de negatieve diodenbrug (5). 

Sluit de + pool van een 12 Volts accu op de 
negatieve diodenbrug (5) aan en schakel een 
controlelampje in serie. 

Sluit de - pool van de accu achtereenvolgens 
aan op de uitgangen van de drie dioden. 

B i j  elke diode moet de lamp oplichten. 

Sluit de draden omgekeerd aan; hierbij mag de 
lamp niet oplichten. 
Wanneer dit resultaat niet wordt bereikt, moet 
de negatieve diodenbrug (5) worden vervangen. 
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b) Controle van de positieve d ioden (gemonteerd op dé 
positieve diodenbrug 1). 

Sluit de - pool van een 12 Volts accu aan op de 
positieve diodenbrug en schakel een controlelampje 
in serie. 

Sluit de C pool achtereenvolgens aan op de uit- 
gangen van de drie dioden. 

B i j  elke diode moet de lamp oplichten. 
B i j  het omgekeerd aansluiten van de draden mag 
de lamp niet oplichten. 

In het tegenovergestelde geval moet de positieve 
diodenbrug (1) worden vervangen. 

c) Controle van de stator. 
Controleer de isolatie van de wikkelingen met een 
wisselstroom van 110 V (110 Volts lamp in serie) 
tussen een der drie uitgangen van de wikkeling en 
de massa van de stator. 

De lamp mag niet gaan branden; indien dit wel het 
geval is, betekent dit kortsluiting in de wikkelin- 
gen en moet de stator worden vervangen. 

Controleer de weerstand van de fasen. 

De weerstanden tussen twee wi Ilekeurige fase-uit- 
gangen moeten op 5% na onderling gelijk zijn; weer- 
standswaarde 0,25 Ohm. 

d) Controle van de rotor. 
Controleer de isolatie van de wikkeling m.b.v. een 
wisselstroom van 110 V (lamp van 110 V in serie) 
tussen een sleepring en de massa van de motor. 

De lamp mag niet oplichten; in het tegenoverge- 
stelde geval i s  er een kortsluiting in de wikkeling 
en moet de rotor worden vervangen. 

Controleer de weerstand van de wikkeling m.b.v. een 
Ohmmeter. De weerstand tussen beide sleeprin- 
gen (2) moet f 4,7 Ohm bedragen. 

Controleer het uiterlijk van de ringen (2), reinig 
ze met een in trichloorethyleen gedrenkte doek en 
pol i jst  ze met schuurpapier (600). 

e) Controle van de borstels (3). 
Controleer de borstels en reinig de borstelhouder 
(4) 
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MONTAGE. 

21. Montage van de diodenbrug. 

- Monteer de + aansluiting (16) in de diodenbrug 
(2) Houd de + aansluiting (16) vast b i j  het aan- 
draaien van de moer (15). 

- Monteer de - aansluiting (1) in de diodenbrug (2). 
- Monteer op de positieve en negatieve aanslui- 

tingen (16 en 1): 
- het isolatieblokje (3), 
- de negatieve diodenbrug (5). 

Zet de moer (7) vast ("Onduflex" ring). 

- Monteer voorlopig op de - aansluiting (1): 
- de kraagring (8), 
- de "Onduflex" ring (g), 
- de moer (10). 

- Monteer voorlopig op de + aansluiting (16) 
- het isolatieblokje (13), 
- de "Onduflex" ring (12), 
- de moer (11). 

Sluit op de aansluitklemmen "a" van de isola- 
tiering (3) de diodenuitgangen aan. 
Draai voorlopig de moeren (4) op de buitenste 
aansluitingen en draai de moer (14) (de langste) 
op de middelste aansluiting. 
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22. Monteer de diodenbrug (10) in het diodenschild (9). 

Controleer of de moeren (12) en (13) voldoende 
zi jn losgedraaid, zodat het geheel (10) in de gaten 
"a" en "b" van het diodenschild (9) kan worden 
aangebracht. Plaats de kraagring (11) en het iso- 
latieblokje (14). Zet de moeren (12) en (13) vast. 

23. Monteer de stator (8) in het diodenschild.(g) en 
richt hem daarbij zodanig dat de drie fase-uit- 
gangen corresponderen met de drie aansluitklem- 
men (15), (16) en (17). Zet de moeren op de 
buitenste aansluitklemmen (15) en (17) vast. Zet 
de moer (16) (de langste) op de,middelste klem 
vast. 

24. Monteer de rotor (7) voorzien van het lager in het 
diodenschi ld (9). Breng het lager zover mogelijk in  
het schild aan, door een lichte druk ui t  te oefenen 
op het rotoruiteinde teneinde op die wijze de 
weerstand te overwinnen van de O-ring, die zich' 
in de lagerboring (9) bevindt. 

25. Monteer het voorschild (5) op de stator (8), waarbij 
deze gericht moet worden zoals op nevenstaande 
foto i s  afgebeeld. 

Verbind het voorschild (3) met het diodenschild 
(9) met de drie bouten (18) ("Onduflex" ring 
onder moer). 
Zet de moeren vast met 0,5 mkg. 

26. Monteer op de rotoras (7): 
- de stelringen (4), 
- de halve maanspie (6), 
- de poelie (3) met de koelbladen naar het voor- 

schild (5) gekeerd, 
- de poelie (2), 
- de moer (1). 

Zet de moer (1) van de ventilateur vast als be- 
schreven in par. 4. 
Aantrekkoppel : 4,5 mkg. 
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27. Montage van de plastic stofkap (1). 

Schuif de plastic stofkap (1) onder de twee lipjes 
"a" en zet de kap vast m.b.v. de bout (2) (kartel- 
ring onder boutkop). 

28. Montage van de borstelhouder (4). 

Plaats de positieve borstel (6) in de borstel- 
houder (4). Zet de houder vast met de bout (5) en 
de moer (7) (platte ringen onder de boutkoppen). 

Breng de negatieve borstel (3) aan en houd deze 
met de hand vast. 

29. Breng de borstelhouder (4) voorzien van de bor- 
stel in het diodenschild aan. 

Zet de twee bevestigingsbouten (8) vast (platte 
ringen onder boutkoppen). 
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CONTROLE VAN EEN STARTMOTOR OP DE TESTBANK 

DUCELLIER startmotor 12 V 6092-8. 

Minimum diameter van collector na opzuiveren: 
39,5 mm. 

Controle op testbank 

PARIS-RHONE startmotor 12 V D 10 B 41. 

Minimum diameter van col lector na opzuiveren: 
40,5 mm 

Opgenomen stroomsterkte: bel ast 130-160 A. 
onbelast 30-50 A. 
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ïmpérdure 2û'C 

lts 

L 

CONTROLE VAN DE PARIS-RHONE AYD 212 OF 
DUCELLIER 8360 A SPANNINGSREGELAAR OP 
DE WAGEN. 

1. Maak de massakabel van de accu los. 

2. Maak de laadstroomdraad (zwarte manchet) los  van 
de + aansluit ing (1) van de wisselstroomdynamo. 

3. Sluit een amperemeter in serie en een regelbare 
weerstand paralel met het laadcircuit:  
- Sluit de + van de ampèremeter aan op de - (1) 

van de wisselstroomdynamo. 
- Sluit de - van de amperemeter aan op de losge- 

maakte draad (zwarte manchet). 
- Sluit de regel bare weerstand aan tussen de - van 

de amperemeter en de massa. 

4. Sluit de voltmeter paral lel aan or, het laadcircuit:  
- Verbind de + aansluit ing van de voltmeter met de 

+ aansluit ing (2) van de spanningsregelaar . 

(paars gemerkt op regelaar). 
- Sluit de - van de voltmeter aan op de massa. 

Sluit de massakabel aan op de accu, start de mo- 
tor en laat deze stationair draaien. 

Zet het contact even kort af om de spanningsre- 
gelaar te demagnetiseren. 

Voer het motortoerental op tot 2250 toeren per 
min. van wisselstroomdynamo). 

Verdraai de regelbare weerstand om de geleverde 
stroomsterkte van de wisselstroomdynamo lang- 
zaam op te  voeren en lees de corresponderende 
spanning af. 

Doe een aantal metingen b i j  verschil  lende 
stroomsterkte. 

Vergel i j k deze metingen met de nevenstaande 
grafiek; indien de gemeten waarde niet  l iggen 
binnen het donker gr i jze gebied van de grafiek, 
moet de regelaar worden vervangen. 

NB:  Nevenstaande grafiek geldt voor metingen 
b i j  2 0 ' ~ .  B i j  een andere temperatuur moeten de 
aangegeven waarden worden gewijzigd. D e  
spanning verhoogt b i j  temperatuurdaling en ver- 
mindert b i j  temperatuurverhoging; de waarde 
verandering bedraagt gemiddeld 0,15 V per 1 0 ' ~ .  

BELANGRIJKE OPMERKING: 

De meting dient te geschieden b i j  verhoging 
van de stroomsterkte en niet  andersom. 

6. Zet de motor af en maak de massakabel los  van 
de accu. 

7. Verwijder de meetapparatuur. Sluit de draden 
weer normaal aan en s lu i t  de massakabel aan op 
de accu. 
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VERVANGING VAN HET RUITEWISSERMECHANISME 

UITBOUWEN. 

Uitbouwen van de ruitewisserplaat: 

a) Kantel de ruitewissers naar voren en trek ze van 
de vertande assen. 

b) Verwijder de bevestigingsmoeren (1) van de as- 
jes en neem de schotelringen en de rubber af- 
dichtringen weg. 

c) Verwijder de dashboardklep (6). 
d) Verwijder de bouten (2), (3) en (5) waarmee de 

ruitewisserplaat op het schutbord i s  bevestigd. 
e) Maak de draden op de ruitewissermotor los. 
f) Verwijder de kogel voor bediening van de voor- 

ruitontdooiing. 
g) Verwijder de bedieningswotmen (4) voor de ven- 

tilatiekleppen: 
le .  Open de venti latiekleppen. 
2e. Verwijder aan de binnenzijde van de ventila- 

t ieklep de splitpennen van de draaiknoppen. 
3e. Draai de wonnen (4) voor de bediening van 

de kleppen geheel los. 
h) Verwijder de ruitewisserplaat tezamen met de 

bedieningsorganen. 

2. Verwijderen van de ruitewisserstangen: 

a) Verwijder de bouten (8) voor de bevestiging van 
de assteunen op de ruitewisserplaat. 

b) Verwijder de borgveer (7) voor de bevestiging 
van de stangen op de slingerarm. 

c) Verwijder de ruitewisserstangen tezamen met de 
assteunen. 

NB: B i j  de vervanging van de ruitewissermotor be- 
hoeft alleen de borgveer (7) te worden verwijderd, 
waarna ruitewisserstangen kunnen worden losge- 
nomen. Verwijder vervolgens de slingerarm en de 
bouten (9) waarmee de motor op de ruitewisser- 
plaat i s  bevestigd. 
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INBOUWEN. 

3. Monteer de ruitewissermotor (wanneer deze werd 
uitgebouwd): 

Plaats de motor op de ruitewisserplaat (aansluit- 
klemmen naar rechts gekeerd); breng rubber kraag- 
ringen aan tussen de ruitewisserplaat en het be- 
vestigingsvlak van de motor. Monteer de rubber 
ringen, de afstandsringen en de bouten (monteer 
de massastrip onder de bovenste bout aan linker- 
zijde). 

Zet de moeren (3) vast (getande ring). 

Monteer de slingerarm, de koperen ring, de platte 
ring en zet de moer vast (getande ring). 

Schuif de bedieningsstangen op de as van de slin- 
gerarm. 

Monteer de platte ring en de borgveer (1). 

4. Montage van de bedieningsstangen: 

a) Schuif de bedieningsstangen op de as van de 
slingerarm en breng de steunen voor de ruite- 
wisserassen op hun plaats. 

Zet de bouten (2) vast (getande ring). 

b) Monteer de ring en de borgveer (1) op de as van 
de SI ingerarm. 

5. Inbouwen van de ruitewisserplaat: 

a) Plaats de op bovenstaande wijze gemonteerde 
ruitewi sserplaat op het schutbord. 

Controleer of de getande asjes zich op de juiste 
plaats bevinden en schuif de pen van het bedie- 
ningshefboom voor de voorruitontdooiing in zi jn 
lagerring op de ruitewisserplaat. 

b) Plaats de afdichtrubbers en de schotelringen 
op de getande asjes voor de ruitewisserbladen. 

Draai de moeren (4) enkele slagen aan. 

c) Monteer: 
- de bevestigingsbouten (5), 
- de bouten (6) (plaatje en platte ring), 

- de bouten (7), 
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- de bouten (1) (getande ring), 

- de bouten (3) (ronder). 

d) Monteer de kogel (4) van de bedieningshefboom 
voor de voorrui tontdooi ing. 

e) Monteer de bedieningswormen ( 2 )  voor de venti- 
latiekleppen. Monteer de splitpennen. 

f) Sluit de draden aan op de ruitewissermotor ( let  
op de kleur van de manchetten). 

g) Zet de moeren voor de bevestiging van de rui- 
tewisserasjes definit ief vast. 

6 .  Montage van de ruitewisserbladen. 

Schakel de ruitewissers kort in en vervolgens weer 
af (automatische terugkeer naar de ruststahd). 

Breng het rechter ruitewisserblad zodanig op het 
getande asje aan, dat het bovenste uiteinde van het 
blad zich op 25-55 mm afstand bevindt van het 
voorrui trubber. 

Plaats het linker ruitewisserblad zodanig op het 
vertande asje, dat een overlapping in het vegen van 
10-40 mm wordt bereikt. (zie fig.) 

7 .  Breng het dashboarddeksel aan. 

-. / /--J- 

\\ 
1 

rui trubber 
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REVISIE VAN EEN RUITEWISSER 

DEMONTAGE. 

1. Verwijder de bedieningsstangen (3) en (7). 
Verwijder de borgveer (5) en de platte ring (6). Neem 
het nylon lager (4) en de beide bedieningsstangen 
van de as (a) van de slingerarm (2). 

(Maak de beide bedieningsarmen niet los van elkaar). 

2. Verwijder de slingerarm (2): 
Verwijder de moer (8). 
Verwijder: 

- de getande ring, 
- de koperen ring (g), 
- de SI i ngerarm (2), 
- de stalen ring ( l ) ,  

3. Verwijder de beide assteunen met asjes en bedie- 
ningsarmen. 

Ga aan elke zijde als volgt te werk: 
Verwijder de borgveer (21) en de platte ring722). 
Neem de bedieningsstang (7) met het nylon lager 
(23) van de as (b) van arm (12). 

4. Verwijder de asjes voor de ruitewisserbladen. 
Ga bi j  elke steun als volgt te werk: 
Verwijder de moer (10), de getande ring, de koperen 
ring ( I I ) ,  de bedieningsarm (12), de stalen ring (13), 
de kunststofring (14), de flexibele ring (15) en de 
kunststofring (16). 

Neem de as (20) voor de ruitewisserbladen van 
zijn steun (17). 
Verwijder: 

- de rubber ring (18) uit de groef (c) van de as 

(20) 
- de pakkingring (19). 

5. Reinig alle onderdelen. 
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MONTAGE. 

6. Olie de asjes voor de ruitewisserbladen: 
Gebruik uitsluitend grafietvet 

Smeer de asjes van de sl  ingerarmen met speciaal 
cardan vet. 

7. Monteer op elk ruitewisserasje: 
- de pakkingring (10) (geheel aandrukken op 

kraag (b), 
- de rubber ring (9) ( in groef a). 

8. Schuif de ruitewisseras (11) in z i jn  steun (8). 
Monteer achtereenvolgens op de as: de kunst- 
stof ring (7), de f lexibele ring (6), de kunst- 
stof ring (5), de stalen ring (4), de slingerarm 
(3), de koperen ring (2), de getande ring en de 
moer (1). 

9. Monteer het uiteinde van elke bedieningsstang 
op de bijbehorende slingerarnas: schuif het oog 
van de bedieningsstang voorzien van z i jn  nylon 
lager (14) op de as (c). Monteer de platte ring 
(12) en de borgveer (13). 

10. Monteer de slingerarm (16) op de motoras (15) 

Monteer: de stalen ring (22), de slingerarm (16), 
de koperen ring (21), de getande ring en de 
moer (20). 

11. Monteer op de as (d) van de slingerarm: 
- het nylon verbindingslager (17) voor de be- 

dieningsstangen, 
- de platte ring (19). 

Monteer de borgveer (18). 

12. Monteer de kap op de ruitewissermotor. 
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