
Fl 300/1 500 DAFTiud<s 3-01-l
WE R KPLAATS I N STRUCTI ES HUIS VERSNELLINGSBAK S 5-35/2

47. Flug
48. Pakking
49. Tapeind
50. Oliekeerring
51. Lagerdeksel
52. Vulring
53. Moer
54. Veerring
55. Moer
56. Veerring
57. Veerring
58. Moer
59. Naaldlager
60. Aftapplug
61. Pakking
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17. Bout
18. Oliekeerring
19. Deksel
20. Vulring
21. Deksel
22. Bus
23. Paspen
24. Bout
25. Pal
26. Drukveer
27. Drukveer
28. Stofkeerring
29. Oliekeerring
30. Naaldlager
31. Oliekeerring
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32. Ontluchter
33. Pakking
34. Schakelhuis
35. Tapeind
36. Plug
37. Pakking
38. Bout
39. Deksel
40. Plug
41. Plug
42. Bout
43. Tapeind
44. Deksel
45. Deksel
46. Bout
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VERSN ELLI NGSBAK S 5.3512
HUIS VERSNELLINGSBAK S 5.35'2

TEKENING A
2. Huis
3. N iveauplug
4. Plug
5. Deksel
6. Plug
7. Deksel
8. Pakking
9. Deksel

10. Tapeind
11. Veerring
12. Moer
13. Tapeind
14. Pakking
15. Deksel
16. Veerring
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ROTERENDE DELEN VERSNELLINGSBAK
s 5-35/2

WER KPLAATS I NSTRUCTI ES

9. Lagerbus
10. Borgveer
11. Schakelmof (4-5)

12. Schakelmofdrager (4-5)

13. Hoofdastandwiel (4 of 5)
14. Naaldlager
15. Lagerbus
16. Drukring

17. Hoofdastandwiel (3)

18. Naaldlager
19. Lagerbus
20. ,Schakelmof (2-3)

21 . Schakelmofdrager (2-3)

22. Hoofdastandwiel (2)

23. Naaldlager
24. Hoofdas

25. Hoofdastandwiel (1)

26. Lagerbus
27. Hoofdastandwiel (R)

28. Drukring
29. Rollager
30. Borgveer
31. Afstandbus
32. Worm
33. Aandrijfflens
34. Kroonmoer
35. Spanstift
36. Borgbout
37. O-ring
38. Borgplaat
39. Wormwiel
40. Afdichtring
41. Aansluitstuk
42. Spanstift
43. Oliekeerring
44. Vulring
45. Conisch rollager
46. Borgveer
47. Hulpastandwiel
48. Hulpastandwiel (4 of 5)

49. Hulpastandwiel (2 en 3)

50. Hulpas
51. Drukring
52. Tussentandwiel (R)

53. Naaldlager
54. Tussenas (R)

55. Naaldlager
56. Schakelring
57. Schakelmof (R-1)

58. Naaldlager
59. Gonisch rollager
60. Drukring
61. Naaldlager
62. Drukveer
63. Pal
64. Drukstuk
65. Kogel
66. Drukveer
67. Synchromeshring (4 of 5)

68. Schakelring (4 of 5)

69. Schakelring (3)

70. Synchromeshring (3)

71. Synchromeshring (2)

72. Drukveer
73. Kogel
74. Schakelring (2)

75. Drukveer
76. Pal
77. Drukstuk
78. Schakelring
79. Synchromeshring (1)

80. Schakelmofdrager (R-1)

81. Schakelring
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ROTERENDE DELEN VERSNELLINGSBAK S 5.35'2

TEKENING B

1. Borgring
2. Borgplaat
3. Gedeelde ring
4. Borgveer
5. Rollager
6. Prise-as
7. Rollager
8. Borgveer
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WERKPLAATSI N STRUCTI ES

SCHAKELMECHANISME
VERSN ELLINGSBAK S 5.3512
TEKENING C

42. Schakelvork (2-3)

43. Blokkeerpal
44. Blokkeerstift
45. Schakelas (2-3)

46. Schakelas (R-1)

47. Meenemer (R-1)

48. Schakelas (4-5)

49. Meenemer (4-5)

50. Schakelvork (4-5)

(overdrive u itvoeri ng)
51. Lagerpen (overdrive

u itvoering)
52. Veerring (overdrive

uitvoering)
53. Glijsteen (overdrive

u itvoering)

SCHAKELMEGHANISME
VERSN ELLI NGSBAK S 5.3512

60. Borgveer
61. Inbusbout
62. Inbousbout
63. Schakelvork (4-5)

64. Moer
65. Afdekkap
66. Hefboom
67. Bout
68. Veerring
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25. Kroonmoer
26. Splitpen
27, Moer
28. Beugel
29. Bout
30. Draaias
31. Spie
32. Veerring
33. Moer
34. Borgveer
35. Drukring
36. Veerhouder
37. Drukveer
38. Drukveer
39. Veerschotel
40. Schakelvork (R-1)

41. lnbusbout
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DEMONTEREN SCHAKELIVI ECHAN ISM E
VERSNELLINGSBAK

De tussen haakies staande nummer$ in de
teksten venitijzen naar tekening A, B of C.

1. Verwijder de bouten 24, (42) en 46. Tik het
deksel los met behulp van een zachte hamer
en neem het van de versnellingsbak af.

Span het deksel 45 tussen zachte spanplaten
in de bankschroef,
Verwijder de moeren 58, tik het schakelhuis
34 los en neem het schakelhuis van het
deksel.

2. Verwijder bij de overdrive uitvoering aan
beide zijden de lagerpen 51 en neem de
schakelvork 50 uit het huis.

4. Maak de borgring los en verwijder de moer
33 van de spie 31 .

3,



F1 300t1500 DAFTrucks 3-01-1
WE R KPLAATSI NSTRUCTI ES

5. Tik de spie 31 los. Maak
een zachte drijver. Draai
verwijder de spie.

SCHAKELMECHANISME
VERSNELLI NGSBAK S 5.3512

7. Trek de draaias uit het schakelhuis en neem
daarbij de borgveer 60, de veerschotel 39, de
drukveren 38 en 37, de veerhouder 36, de
veerschotel 35, de borgveer 34 en de
schakelvinger van de draaias.

Trek de draaias uit en leg iets onder dè
veerschotel 39.
Verwijder de borgveer (60) uit de groef.

8. Verwijder nu met behulp van een lange
drijver het deksel 44.

hierbij gebruik van
de draaias en

ô.
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9. Verwijder met behulp van een binnentrekker
het naaldlager 59 uit het schakelhuis 34.

2126,27

11. Neem de pallen 25, de drukveren 26 en de
drukveren 27 uit het deksel (45).

Verwijder de stofkeerring (28) en de
oliekeerring (29) uit het schakelhuis en trek
met behulp van een binnentrekker het
naaldlager (30) uit het schakelhuis. Verwijder
daarna de oliekeerring (31) uit de boring.

12. Schuif één van de schakelassen zo ver
mogelijk achterwaarts. De andere
schakelassen moeten daarbij in de neutrale
stand staan. Beweeg nu de schakelas verder
achterwaarts door tegen de meenemer te
tikken. Maak hierbij gebruik van een zachte
drijver. Het deksel 21 wordt op deze wijze uit
de boring gedreven.
Breng nu de schakelas weer in de neutrale
stand en verwijder de andere deksels 21 op
dezelfde wijze.

10.

W
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WE R KPLAATS I NSTRUCTI ES SCHAKELMECHANISME

VERSN ELLI NGSBAK S 5.3512

14.13. Verwijder de inbusbouten 61 en 62 uit de
schakelvorken 42 en 63 en de meenemers 47
en 49.

15. Verwijder de schakelas 46, de schakelvork 40
en de meenemer (471 van de 1e en de
achteru itversnel I i ng.

Verwijder de inbusbouten 41 uit de
schakelvork 40.

Verwijder de schakelas 48 en de schakelvork
63 of de rneenemer (49) (overdrive uitvoering)
van de 4e en 5e versnelling.
Vang hierbij de blokkeerstift (44) en de
blokkeerpal (43) op.

16.
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17. Verwijder de paspen (23) en driif met behulp
van een passende pijp de bus 22 uit de
middelste boring.

CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

Reinig alle onderdelen goed en controleer ze. Let
hierbij op het volgende:

G lijstenen (overdrive uitvoering)
Gontroleren op slijtage aan de drukvlakken.
Gontroleren op slijtage aan de pennen.

Schakelvorken en meenemers
Controleren op vervorming, slijtage en
beschadiging.
Gontroleer de boringen voor de gliistenen op
slijtage en beschadiging (overdrive uitvoering).

- Controleer de speling van de gliistenen in de
schakelvork (overdrive uitvoeri ng).

18. Draai de schakelas 45 van de 2e en 3e
versnelling zo, dat de meeneemnokken van
het deksel at ziin gericht en neem de
schakelas met de schakelvork uit het huis.

Naaldlagers
Gontroleer de naaldlagers op beschadiging en
slijtage.
Smeer de naaldlagers bij het monteren in met
olie.

- Controleer de plaatsen van de draaias, waarop
de naaldlagers lopen, op slijtage en
beschadiging.

Draaias
Gontroleer de draaias op bramen bij Ce boringen
en uitsparingen en slijp de bramen zo nodig weg.

Schakelassen
Gontroleer de uitsparingen voor de blokkering en
arretering op slijtage veroorzaakt door de
blokkeer- en arreteerpallen. Schakelassen die
naast de uitsparingen ziin beschadigd moeten
worden veryangen.

10



F1 300t1500 DAFTrucks 3"or-1
WE R KPLAATS I N STRUCTI ES

DEMONTEREN VERSN ELLINGSBAK

De tussen haakjes staande nummers in de
teksten yenrrijzen naar de tekening A, B of C.

Tik de spanstift 35 met behulp van een
doorslag uit de dwarsboring van de hoofdas.
Schakel twee versnellingen tegelijk in en
verwijder de kroonmoer 34.

3. Verwijder de moeren 12 en 55 aan de omtrek
van het deksel 9 en de bouten 17 aan de
omtrek van het deksel 15.
Tik met behulp van een zachte hamer het
deksel 9 los en neem het deksel van de
versnellingsbak af.
Neem het deksel 15 van het deksel 9 af.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSNELLINGSBAK S 5.3512

1. 2. Trek de aandrijfflens 33 van de hoofdas.

4. Tik de borgplaat (38) los en verwijder de
borgbout (36). Trek met behulp van de
slagtrekker 535403 het aansluitstuk (41) uit
het deksel (9).

5

35403

11



5. Tik de spanstift 42 uit de boring en trek de
as 39 uit het aansluitstuk (41).

Trek met de hand aan de prise-as en tik met
behulp van een zachte hamer tegen de
voorzijde van de versnellingsbak tot tussen
de borgveer 4 en het huis wat afstand is
ontstaan. Druk dan met behulp van twee
hefbomen het rollager 5 met de prise-as 6 uit
het huis.
De schakelring (78) moet hierbij van de
schakelvertandi ng gl ijden.
Druk zonodig de schakelring van de prise-as
af.

Prise-as

6. Verwijder de moeren 53. Tik met behulp van
een zachte hamer het lagerdeksel 51 los en
neem het lagerdeksel van de versnellingsbak
af.
Verwijder de pakking (61).

Span nu de prise-as tussen zachte
spanplaten in de bankschroef. Buig de
borgplaten 2 om en verwijder de borgring 1

met behulp van twee schroevedraaiers.

8.7.
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WE R KPLAATS I N STRUCTI ES

9. Tik met behulp van een
gedeelde ring (3) uit de
behulp van een trekker
prise-as.

1 1. Breng de trekker 535131 aan en trek het
rollager (291, de afstandbus 31 en de worm
(321 tegelijkertijd van de hoofdas.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLINGSBAK S 5.3512

Hoofdas

10. Verwijder het tapeind (13) dat zich boven de
rollager 29 bevindt. verwijder de borgveer 30
uit de buitenring van het rollager 29.

12. Breng een passencJe borgveer of iets anders
aan voor de drukring 28 om te voorkomen
dat de onderdelen van de hoofdas glijden.

zachte drijver de
groef en trek met
het rollager 5 van de

13
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13. Neem de hoofdas uit het huis en verwiider
de schakelring (78) van de voorziide van de
hoofdas.

'!5. Neem de synchronisatie-inrichting van de 4e
en 5e versnelling van de hoofdas.

27

14. Span de hoofdas tussen zachte spanplaten
in de bankschroef en verwijder de borgveer
(8).

1 1. Synchronisatie-inrichting (4-5)
13. Hoofdastandwiel (5 of 4)
17. Hoofdastandwiel (3).

20. Synchronisatie-i nrichti ng (2-3)
22. Hoofdastandwiel (2)

25. Hoofdastandwiel (1)

27. Hoofdastandwiel (R)

57. Schakelmof (1-R)

Synch ron i sat i e- i n ri cht i ng

16. Neem de schakelring 78 van de
synchron isatie-i nrichti ng (4-5).

14
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WE R KPLAATS I NSTRUCTI ES

17. Verwijder de beide synchromeshringen 79 en
(67).

'58

13

1L

61

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLI NGSBAK S 5.3512

18. Druk de schakelmofdrager 12 uit de
schakelmof (1 1). Daarbij moeten de
drukstukken 64 door midel van een
schroevedraaier worden ingedrukt. Vang de
pallen 63, de drukveren 62, de drukstukken
64, de kogels 65 en de drukveer 66 op.

Draai de hoofdas om en span hem met de
borst of met de spievertanding in, tussen
zachte spanplaten, in de bankschroef.
Verwijder de borgveer, die bij punt 12 is
aangebracht.

19. Neem het hoofdastandwiel 13
schakelring 68 van de hoofdas
de naaldlagers 14 en 61.

met de
en verwijder

20.

15
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27

57

25

21. Verwijder met behulp van een trekker
tegelijkertijd het hoofdastandwtel 25 met
schakelring (56), de synchronisatie-inrichting
van de 1e versnelling, het hoofdastandwiel
(271 met schakelring (81), lagerbus (26),
naaldlager (58) en drukring 28 van de
hoofdas. Verwijder naaldlager (55) van de
hoofdas.

Achteru ittussenta ndwiel

23. Tik met behulp van een hamer en een zachte
drijver de tussenas 54 voor de
achteruitversnelling uit het huis. Neem het
tussentandwiel 52, het naaldlager (Sg) en de
twee drukringen (51 en O0) uit het huis.

16

22. Draai de hoofdas weer offi, zodat de
voorzijde omhoog is gericht. Verwijder met
behulp van een trekker tegelijkertijd het
hoofdastandwiel 22, de synchronisatie-
inrichting, het hoofdastandwiel 17, met de
lagerbus (19), het naaldlager (18). de drukring
(16) en de lagerbus (15) van de hoofdas.
Neem de synchronisatie-inrichting uit elkaar
zoals beschreven bij punt 16 t/m 18.

Hulpas

24. Tik met behulp van een hamer en een zachte
drijver de hulpas achteruit tot de buitenring
van het achterste conische rollager uit de
boring is.



Fl 300t1500 DAFTrucks 3'0.1 -1
WE R KPLAATSI N STRUCTI ES

Neem de hulpas uit het huis.
Drijf met behulp van een zachte drijver de
buitenring van het voorste conische rollager
45 uit het huis.

Neem de borgveer 46 uit de groef van de
hu lpas.

Span de hulpas tussen zachte spanpf"t"n in
de bankschroef.
Verwijder de conische rollagers 45 en (5g)
met behulp van een trekker van de hulpas.

Pers de hulpastandwielen een voor een van
de hulpas. Hiervoor is een persdruk vereist
van ca. 30 ton.

HUIS EN ROTERENDE
VERSNELLINGSBAK S

DELEN
5-35t2

25. 26.

27. 28.

17



CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

Reinig alle onderdelen goed en controleer ze. Let
hierbij vooral op het volgende:

Lagers
Controleer de rollen en de loopringen op
putjes en andere beschadigingen.
Smeer de rollagers in met olie en controleer
de axiale en radiale sPeling.

Tandwielen
Gontroleer de tanden van de tandwielen op
puties.
Gontroleer de schakelvertanding op sliitage en
beschadiging.
Controleer de boringen van de tandwielen op
beschadigingen en buitensporige slijtage.

MONTEREN VERSN ELLI NGSBAK

De tussen haakjes staande nummers in
de teksten verwijzen naar de tekening An B of G.

AFSTELG EG EVENS VERSN ELLI NGSBAK

Axiale voorspanning buitenring van rollager
(5)

0-0,05 mm"

Axiale voorspanning buitenring van rollager
(2e)
0-0,05 mm.

Axiale speling van de hulpas (50)

0,08-0,12 mm.

Axiale speling van de hoofdastandwielen (13
en 17)
0,2-0,3 mm.
Meten: voelermaat ( de speling ligt vast,
alleen controleren).

Axiale speling van de hoofdastandwielen (22
en 25)
0,2-0,4 mm.
Meten: voelermaat (de speling ligt vast,
alleen controleren).

Axiale speling van het hoofdastandwiel (27

0,3-0,6 mm.
Meten: voelermaat (de speling ligt vast,
alleen controleren).

Axiale speling van het tussentandwiel (52)

voor de achteruitversnelling
0,3-0,6 mm.
Meten: voelermaat (de speling ligt vast,
alleen controleren).

Hoofdas
Gontroleer de loopvlakken van de naaldlagers
op beschadigingen en buitensporige sliitage.
Controleer de spievertanding op vervorming.

Schakelmoffen en schakelmofdragers
Gontroleer de schakelvertanding en de
inwendige spievertanding op vervormingen,
beschadigingen en buitensporige slijtage.

Tussenas en tandwiel voor achteruitversnelling
Controleer de boring in het tandwiel en het
loopvlak op de as op slijtage en op
beschadiging.
Gontroleer de drukringen op sliitage en cp
beschading.

1, Axiale speling van het wormwiel (39) van de
ki lometertel lera a ndrijvi ng
0,1 mm.
Meten: dieptemaat (een speling van 0,1 mm
is juist voelbaar met de hand).

Tandflankenspeling van het wormwiel (39) in
de worm (32)
0r1-0r2 mm.
(ls juist voelbaar met de hand).

Aanhaalmoment van de kroonmoer (34)
220-280 Nm.

Temperatuur voor het aanbrengen van de
hulpastandwielen (47, 48 en 49) op de hulpas
160-180'C.
Meten: temperatuu rsmeerstift of
thermometer (bij voorkeur de hulpas
afkoelen; de tandwielen en de hulpas
moeten vetvrij zijn).

Dikte borgveer (46)
2,85;3,00 mm.

Dikte uulring (441
1,10; 1,30; 1,40;1,50; 1,55; 1,60; 1,65; 1,70;
1,75; 1,80; 1,90; 2,10 mm.

Dikte borgveer (10)
2,5;2,8 mm.

Dikte gedeelde ring (3)
3,7;3,8; 3,9; 4,0 mm.

9.

3.

10.4.

11.
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6.

12.

13.

14.
7.
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Fl 300/1 500 DAFTrudcs 3-ol-1

16.

17.

WER KPLAATS I N STRUCTI ES

Synchronisatiespeling (alle versnellingen)
0,3-0,8 mm.
Meten: voefermaat.

Synchronisatiedruk van 2e en 3e versnelling
380-440 N.
Meten: veerdrukcontroleapparaaat 535212.
(Enkele malen in beide richtingen
controleren.)

AFSTELG EG EVENS SCHAKELM EC HAN ISM E

Axiale speling van de schakelvork (50)
(overdrive uitvoeri ng)
0,1-0,3 mm.
Meten: voelermaat (de speling ligt vast, en
kan worden vastgesteld tussen de beide
g lijstenen).

Axiale speling van de schakelvorken in de
schakelmoffen (aan beide zijden)

Meten: voelermaat.

VOORBEREIDINGEN VOOR HET MONTEREN

Reinig alle onderdelen goed.
Verwijder vloeibare pakking van de
afdichtvlakken.
Slijp bramen en andere beschadigingen weg.
Controleer het huis en de deksels op
scheuren.
Controfeer de lagerboringen en de borsten,
waartegen de buitenringen van de lagers
drukken in het huis en de deksels op
beschadigingen en slijtage.
Vernieuw alle oliekeerringen, pakkingen en
afdichtringen.
Breng op de buitenomtrek van de
oliekeerringen vloeibare pakking aan en
breng achter de afdichtlip siliconenvet,
bijvoorbeeld 'WABCO 1' aan.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLI NGSBAK S 5.35/2

18. Synchronisatiedruk van 4e en 5e versnelling
320-360 N
Meten: veerdrukcontroleapparaat 535212.
(Enkele malen in beide richtingen
controleren.)

19. Slijtagegrens synchromesh-ringen:
0,4 mm.

In de teksten onder 'ln elkaar zetten' is ervan
uitgegaan dat grafietpakkingen worden
toegepast. Deze worden zonder vloeibare
pakking gemonteerd. Indien papieren
pakkingen worden toegepast worden deze
aan de ene ziide van vloeibare pakking
voorzien en aan de andere ziide van vet.
Gebruik vloeibare pakking met de volgende
eigenschappen: hittevast, oliebestendig en
plastisch blijvend.
Let erop dat de smeerolieboringen vrij zijn
van vloeibare pakking en verontreinigingen.
Controleer de naaldlagers op beschadiging
en slijtage.

1.

2.

8.1.

2.

3.
4.

6.

7.

9.

10.

11.
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2.1.

Monteren versnel I ingsbak

Plaats het huis (2) verticaal, met de
achterzijde omhoog gericht. Leg de drukring
51 op het oog in het huis. De omgebogen lip
moet in de uitsparing worden geplaatst.

Breng de tussenas 54 aan met de
afgeschuinde ziide omlaag gericht. Drijf de
tussenas met een zachte hamer zo ver in het
huis, dat het uiteinde één vlak vormt met het
afdichtvlak van het huis.

Breng het naaldlager (53) aan in het
tussentandwiel 52 en leg het tussentandwiel
op de drukring (51). Breng de drukring 60
aan. De omgebogen lip moet in de uitsparing
van het huis worden geplaatst.

Meet met behulp van een voelermaat de
axiale speling van het tussentandwiel 52. De
speling moet 0,3-0,6 mm bedragen.

g

3.
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Hulpas van versnellingsbak, waarvan de
hoogste versnelling een directe overbrenging
is.
1. Hulpastandwiel (471.
2. Hulpastandwiel (48) (4e versnelling).
3. Hulpastandwiel (49) (2e en 3e versnelling).
4. Hulpas (50) met vertanding voor 1e

versnelling en achteruitversnelling.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLINGSBAK S 5.3512

5.

ffiffiffi
6. Hulpas van versnellingsbak, waarvan de

hoogste versnelling een overdrive is.
1 . Hulpastandwiel (471.
2. Hulpastandwiel (48) (5e versnelling).
3. Hulpastandwiel (49) (2e en 3e versnelling).
4. Hulpas (50) met vertanding voor 1e en

achteru itversnel I i ng.

4g
r3

7. Hulpàs, ingeboud.
1. Lagerdeksel (51).
2. Vulring (521.
3. Conisch rollager (45).
4. Huis (2).

5. Borgveer (46).
6. Hulpastandwiel (471.
7. Hulpas (50).
8. Hulpastandwiel (48) (4e of 5e

versnelling).
9. Hulpastandwiel (49) (2e en 3e

versnelling).
10. Gonisch rollager (59).
11. Huis (2).

12. Pakking (8).

13. Deksel (9).

8. Maak de hulpas (50) en de
hulpastandwielen 47, 48 en 4g vrij van
stof en vet.
Verhit de tandwielen tot 150-180"C. Koel
zo mogelijk de hulpas.
Breng telkens een hulpastandwiel aan op
de hulpas en druk het door middel van de
pers na. De hulpastandwielen moeten
snel na elkaar worden aangebracht om te
voorkomen dat de temperatuur van de
hulpas oploopt.
Breng'de borgveer (46) aan. Deze moet
zonder axiale speling passen en is
daarom in twee dikten leverbaar.
Verhit het conische rollager 45 tot 85.C
en breng het aan op de hulpas. Zorg dat
het goed aanligt.
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Lageruoorspanning

)n'

Trek de hulpas met de achterzijde uit het
huis. Verhit het conische rollager 59 tot 85"C
en breng het aan op de hulpas. Zorg ervoor
dat het goed aanligt.

Breng de hulpas aan in het huis" Eerst moet
de achterzijde in de boring worden geplaatst,
waarna men de voorziide kan laten zakken.

a,,

Leg de pakking 8 op het deksel 9 en meet
met behulp van een dieptemaat de afstand
van de pakking tot de borst in het deksel.

o

10.9.

11. 12. Breng de buitenring van het conische
rollager 59 aan in de boring van het huis.
Zorg dat de afstand van de buitenring tot
het afdichtvlak van het huis 0,3-0,5 mm
groter is dan de bij punt 11 vastgestelde
maat.
Breng het deksel (9) aan en bevestig het
door middel van enkele moeren (12), die
zich tegenover elkaar bevinden.
Haal de moeren (121 geliikmatig aarì.
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535133

13. Breng de buitenring van het conische
rollager 45 aan in de boring. Breng de
spanplaten 535433 aan en druk met behulp
van deze spanplaten de buitenring aan.
Hierbij moet de hulpas worden gedraaid.

Breng nu een meetklok aan in de houder
535430. Plaats de houder en de meetstift op
het huis en stel de meetklok in op 0.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLINGSBAK S 5.3512

Meet, terwijl de buitenring van het conische
rollager (45) wordt aangedrukt, als volgt het
weerstandmoment:

Wikkel om de hulpas, tussen de
vertandingen van de 2e en 3e versnelling,
een koord.
Bevestig aan het eind van het koord een
u nster.

- Draai nu, door gelijkmatig aan het koord
te trekken, de hulpas rond met een
constante snelheid.
Lees hierbij op de unster de benodigde
kracht af.
Wanneer de kracht 30-38 N bedraagt,
hetgeen overeenkomt met een
weerstandmoment van 1,00-1,45 Nm is de
buitenring van het conische rollager
voldoende aangedrukt.

Plaats nu de meetstift op de buitenring van
het conische rollager 45 en lees de meetklok
at. Noteer de gevonden waarde. Controleer
tegelijkertiid of deze afstand langs de gehele
omtrek gelijk is.

14.

sr/
,/

16.15.

\

535130
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17. De dikte van de vulring 44 wordt nu als volgt
bepaald:
A. Trek van de in punt 16 gevonden waarde

0,02-0,12 mm af.
B. Bepaal de dikte van de pakking (61), die

tussen het lagerdeksel (51) en het
versnel I i ngsbakhuis wordt gemonteerd.

C. De dikte van de vulring 44 wordt nu de
som van de bij A en B bepaalde waarde.

19. Breng de schakelring 74 aan op het
hoofdastandwiel 22.
De schakelringen moeten met een
schuifpassing op de schakelvertanding van
het tandwiel worden geschoven en mogen in
geen geval met geweld worden gemonteerd.
Vervang de schakelring zonodig door een
andere.

Hoofdas

18. Indien de hoofdas is uitgevoerd met een
lagerbus 9, moet de lagerbus op slijtage
worden gecontroleerd en zonodig vernieuwd.
De nieuwe lagerbus moet tot 85oC worden
verhit en dan op de lagertap van de hoofdas
worden aangebracht tot hij aanligt. Breng
daarna de borgveer I aan op de hoofdas.

Span de hoofdas (241 tussen zachte
spanplaten in de bankschroef. De voorzijde
moet omhoog z,jn gericht. Breng het
naaf df ager 23 aan op de hoofdas en breng
het hoofdastandwiel 22 met de schakelring
74 omhoog gericht, aan over het naaldlager.

24
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Synchron isatie-i nrichti ngen

Hierna is het inelkaar zetten beschreven van een
van de beide synchronisatie-inrichtingen. De
andere synchronisatie-inrichting wordt op
dezelfde wijze in elkaar gezet.

21. Plaats de synchromeshring 79 op de
schakelring 78.
Zorg ervoor dat de conussen geliikmatig
aanliggen, door de synchromeshring te
draaien.
Meet nu met behulp van een voelermaat
op twee tegenoverelkaar liggende
plaatsen de afstand tussen het platte vlak
van de synchromeshring en het platte vlak
van de schakelring.
Deze afstand moet minimaal 0,4 mm
bedragen.
Indien de afstand kleiner is dan 0,4 mm
moet de synchromeshring worden
vernieuwd. Tevens moet in dat geval de
conus van de schakelring worden
gecontroleerd op buitensporige sliitage.

Voer dezelfde controle uit met de
synchromeshring (67) en de schakelring (68).

23. Leg de synchromeshring 79 op de
schakelring 78 en zorg ervoor, dat de
conussen gelijkmatig aanliggen, door de
synchromeshring te draaien.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLI NGSBAK S 5.351?^

22. Leg de schakelring 78 op het bijbehorende
tandwiel en zorg dat de schakelring goed
aanligt.

'79

24. Leg de schakelmofdrager 12 an de iuiste
stand op de synchromeshring.
Zorg ervoor dat de aanloopvlakken van het
tandwiel en de schakelmofdrager goed
schoon zijn.

25



25. Meet nu of de ruimte tussen de
schakelmofdrager 12 en de synchromeshring
langs de gehele omtrek meer dan 0,4 mm
bedraagt (voor de synchronisatie'inrichting
van de 2e en 3e versnelling 0,5 mm).
Markeer de gecontroleerde onderdelen om
verwisselen te voorkomen.
Voer dezelfde metingen uit aan de
synchromeshring (67), de schakelring (68) en
het hoofdastandwiel (13).

27. Breng de drukstukken 64 aan op de pallen
63.

26. Breng de drukveren
de boringen van de

62 en de pallen 63 aan in
schakefmofdrager 12.

28. Kleef de drukveren 66 en de kogels 65 door
middel van vet in de boringen van de
schakelmofdrager.

63
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29.
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Leg de schakelmofdrager 12 an de
schakelmof 11. De nokken van de
schakelmof moeten in de uitsparingen
van de schakelmofdrager worden
geplaatst.
Druk de drukstukken 64 met behulp van
een schroevedraaier in en duw de
schakelmofdrager in de schakelmof tot de
kogels 65 zich nog juist boven de
schakelmof bevinden.
Druk de kogels 65 in en druk de
schakel mofd rager verder.
Druk daarna de drukstukken 64 an en duw
de schakelmofdrager op zijn plaats.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLINGSBAK S 5.3512

30. Breng de synchromeshring lg aan op de
schakelmofdrager. De nokken van de
synchromeshring moeten in de uitsparingen
van de schakelmofdrager worden geplaatst.

32. Plaats nu de synchronisatie-inrichting op de
drukring 535414.

31 . Draai de synchronisatie-inrichting om en

breng de synchromeshring 67 aan.

3511t'.
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33. Leg een drukring zo op de synchronisatie'
inrichting, dat u op de synchromeshring
drukt.

35. Breng de synchronisatie-inrichting voor de 2e
en 3e versnelling aan op de spievertanding
van de hoofdas.

Richt de bovenste synchromeshring zo,
dat de vertanding zonder meer in de
schakelmof kan glijden.
Druk met behulp van het
veerdrukcontrole-apparaat 535212 op de
bovenste drukring, en lees af, bii welke
kracht de schakelmofdrager omlaag
beweegt.
Voer deze controle enkele malen uit in de
beide richtingen.
De voorgeschreven synchronisatie-druk is:
320-360 N voor de synchronisatie-
inrichting van de 4e en 5e versnelling en
380-440 N voor de synchronisatie-
inrichting van de 2e en 3e versnelling.
Indien de synchronisatiedruk niet wordt
bereikt, dienen de drukveren te worden
vernieuwd, waarna de synchronisatiedruk
opnieuw moet worden beproefd.

Verhit de lagerbus 19 tot 85oG en breng hem
aan op de hoofdas tot hij aanligt tegen de
schakefmofdrager 21.

u.
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37. Breng het naaldlager 18 aan op de lagerbus.
Breng op het hoofdastandwiel 17 de
schakelring 69 aan.
Breng het hoofdastandwiel aan op de
hoofdas; de schakelring moet omlaag zijn
gericht.

1s

1L

61

Verhit de lagerbus (15) tot 8S'C en breng
hem aan op de hoofdas tot hij aanligt. Breng
de naaldlagers 14 en 61 aan.
Breng op het hoofdastandwiel 13 de
schakelring 68 aan.
Breng het hoofdastandwiel (10) aan op de
hoofdas. De schakelring 68 moet omhoog
zijn gericht.

Breng de drukring
ziide, waarvan de
afgeschuind moet
17 ztjn gericht.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLINGSBAK S 5.3512

16 aan op de hooidas. De
binnenomtrek is
naar het hoofdastandwiel

38.

Breng de synchronisatie-inrichting van de 4e
en 5e versnelling aan op de spievertanding
van de hoofdas. De indraaiing van de
schakelmofdrager 12 moet omhoog zijn
gericht.

39. 40.
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43.

&0

Breng de borgveer 10 aan in de groef van de
hoofdas. De borgveer moet zonder speling
passen en is daarom in twee dikten
leverbaar.

Breng de schakelring (56) aan op de
vertanding van tandwiel (25). Monteer de
synchronisatie-inrichting van de 1e
versnelling op de vertanding Van de hoofdas,
zodanig dat de synchromeshring naar het 1e
versnel I i ngstandwiel wijst.

42. Draai de hoofdas om en span hem in tussen
zachte spanplaten in de bankschroef. Breng
het naaldlager 55 aan op de hoofdas en
breng het hoofdastandwiel 25 aan; de
schakelvertanding moet omhoog ztin gericht.

Verhit de lagerbus (26) tot SboG en breng
hem aan op de hoofdas tot hij aanligt.

30
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Breng het naaldlager 58 aan op de hoofdas.
Beng het hoofdastandwiel 27, rnet
schakelring 81 aan; de schakelvertanding
moet omlaag zajn gericht.

46. Breng de drukring 28 aan; de borst moet
omhoog ztin gericht. Breng orn het inbouwen
te vereenvoudigen een passende borgveer
aan tegen de drukring 28.

Prise-as

Span de prise-as in zoals afgebeeld. Breng
de borgveer 4 aan in de buitenring van het
rollager 5. Breng de drukring van het rollager
5 aan op de prise-as; de afgeronde ziide van
de binnenomtrek moet naar het tandwiel zijn
gericht. Verhit het rollager 5 tot 85'C en
breng het aan op de prise-as. De kraag van
de binnenring moet omhoog ziin gericht.

HUIS EN ROTERENDE
VERSNELL!NGSBAK S

DELEN
5-35t2

45.

47. Breng de hoofdas aan
eerst de achterzijde in
de voorziide zakken.

in het huis. Plaats
de boring en laat dan

31
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5354 07

49. Breng de gedeelde ring 3 met behulp van de
drijver 535407 aan in de groef van de prise-
as. De gedeelde ring moet spelingvrij passen
in de groef en wordt daarom in diverse
dikten geleverd.
Breng de borgplaten 2 en de borgring (1) aan.
Buig de borgplaten om.

51. Breng de schakelring 78 aan op de
synch ron isat ie-i n richti ng.

Controleer de passing van de schakelring 78
op de schakelvertanding van de prise-as. (Zie
ook fig. 19).

Verwijder de bij punt 46 aangebrachte
borgveer. Breng de borgveer 30 aan in het
rof fager 29. Breng het rollager aan op de
hoofdas; de kraag van de binnenring moet
achterwaarts zijn gericht. Druk het rollager
29 met behulp van het persgereedschap
535043 op de hoofdas tot het aanligt tegen
de drukring (28).

50.

52.

535043

32
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Breng het rollager 7 aan in de boring van de
prise-as. Houd de prise-as precies in het
midden voor de boring en tik hem met
behulp van een zachte hamer voorzichtig op
ziin plaats. Draai daarbij voortdurend aan de
prise-as.

Breng de pakking (61) aan op het lagerdeksel
(51). Meet nu de afstand van het afdichtvlak
van het lagerdeksel tot de borst, die het
rollager aandrukt. De gemeten afstand moet
0-0,05 mm kleiner ziin dan de bij punt 54
vastgestelde maat. Corrigeer zonodig met
behulp van de vulringen 52.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLINGSBAK S 5.3512

Tik de buitenring van het rollager 5 geheel
achterwaarts. De borgveer 4ligt nu dus
tegen het huis. Meet nu de afstand van de
buitenring van het rollager tot het afdichtvlak
van het huis.

535109

Breng met behulp van de drijver 535409 de
oliekeerring aan in het lagerdeksel (51). De
afdichtlip moet naar de versnellingsbak ziin
gericht.

53. 54.

rc
@

55. 56.

'33



I

9

t)

(9

@

,a

53

57.

59.

Kfeef de vulring 44 door middel van vet aan
de buitenring van het conische rollager 45.
Breng molybdeendisulfidevet aan op de
plaats van de prise-as, waarop de
oliekeerring loopt.

13

30

31

Draai de borgveer 30 zo, dat de opening
omhoog is gericht. Breng op het tapeind 19
vfoeibare pakking aan en breng het tapeind
aan boven de lagerboring.
Breng de afstandbus 31 aan op de hoofdas.
Verhit de worm 32 voor de
kilometertelleraandrijving enigszins en breng
B'rem aan op de spievertanding van de
hoofdas.

58. Kleef de pakking (61) met enig vet aan het
afdichtvlak van het lagerdeksel 51.
Kleef door middel van vet de vulring (S2) op
ztin plaats in het lagerdeksel en breng het
lagerdeksel aan op het huis. Breng de
veerringen (1) en de moeren 53 aan en haal
de moeren aafì.

Tik het rollager 29 geheel voorwaarts; de
borgveer 30 ligt nu tegen het huis. Meet de
afstand van de buitenring van het rollager tot
het afdichtvlak van het huis.

34
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Leg de pakking I op het deksel (9).
Meet de afstand van de pakking tot de borst
in het deksel, die de buitenring van het
rollager (29) aandrukt. Deze afstand moet
0-0,05 mm kleiner ziin dan de bij f ig. 60
vastgestelde maat.
Corrigeer de afstand door middel van
vulringen 20.

Kleef de pakking (8) door middel van vet op
het afdichtvlak van het deksel (9). Kleef de
vuf ring (20) door middel van vet op ziin
plaats. Breng het deksel aan op het huis,
breng de veerringen (1 1 en 54) en de moeren
12 en 55 aan en haal de moeren aan.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLINGSBAK S 5.3512

)J
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Breng op de omtrek van de oliekeerring 1g
vloeibare pakking aan en breng de
oliekeerring met behulp van de drijver sgs4Og
aan in het deksel 9; de afdichilip moet naar
de versnellingsbak zijn gericht.

Kleef de pakking (14) door middel van vet
aan het deksel 15. Breng het deksel 1S
daarna aan op het deksel g. Breng de
veerringen (16) en de bouten 1T aan en haal
de bouten aan.

62.

63. 64.
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65.

67.

Breng de afdichtring (40) met behulp van de
drijver 535410 aan in het aansluitstuk 41 van
de kilometertelleraandrijving. Breng het
wormwiel 39 aan in het aansluitstuk en
breng de spanstift 42 aan.
De as moet nu gemakkelijk kunnen worden
gedraaid en moet een kleine axiale speling
hebben.

f ndien een nieuw aansluitstuk 41 voor de
kilometertelleraandrijving wordt gemonteerd,
moet dit worden ingesteld en geboord.

Breng het complete aansluitstuk aan in
het deksel (9).

Verdraai het aansluitstuk zo, dat de
tandflankenspeling van het wormwiel (32)
in de worm (39) 0,1-0,2 mm bedraagt, dat
wil zeggen dat de tandflankenspeling juist
met de hand voelbaar is.

- Breng nu de borgbout (36) aan en d raai
deze stevig aan. Op deze manier wordt
een merkteken aangebracht op het
aansluitstuk.

66. Breng het aansluitstuk 41 met behulp van de
slagtrekker 535403 aan in het deksel. De
blinde boring in het aansluitstuk moet
corresponderen met de boring in het deksel.
Breng de borgbout (36) met de borgplaat (38)

en de O-ring (37) aan, haal de borgbout aan
en buig de borgplaat om.

Neem nu het aansluitstuk weer uit het
deksel en boor met behulp van een boor
met een diameter van 9 mm en een op
60" geslepen punt het aansluitstuk in.
Breng het aansluitstuk nu aan in het
deksel (zie fig. 66).
Let erop dat de borgbout, wanneer hij is
aangehaald, de borgplaat aandrukt.
Gontroleer de tandflankenspeling tussen
worm en wormwiel nogmaals.
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Verhit de aandrijfflens 33 tot 85oG en breng
hem aan op de hoofdas. Breng op de omtrek
van de flens, waarop de oliekeerring loopt
molybdeendisu lf idevet aan.

70. Breng de spanstift 35 aan in de boring. De
spleet moet dwars op de lengte-as van de
versnel I i ngsbak staan.

HUIS EN ROTERENDE DELEN
VERSN ELLI NGSBAK S 5.3512

Breng de kroonmoer 34 aan op de hoofdas
en haal de kroonmoer aan met een
aanhaalmoment van 220 Nm. Haal de
kroonmoer verder aan tot de boring voor de
spanstift vrij is.

69.

---.--'
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MONTEREN SCHAKELM ECHANISME
VERSNELLINGSBAK

De tussen haakjes staande nummers in de
teksten verurijzen naar tekeniîg A, B of G.

Zle eerst pag. 15 'Voorbereidingen voor het
monteren' en'AfstelgegeYens
schakelmechanisme'.

1. Breng de schakelvork 42 aan op de
schakelas 45 en breng de beide inbusbouten
(61) aan. Breng de schakelas aan in het
deksel (45).
Breng de bus 22 met behulp van een
passende pijp aan in de boring. De
schakelas moet nu gemakkelijk axiaal
kunnen worden bewogen.
Breng de paspen (23) aan.

Kfeef met behulp van vet de blokkeerstatt 44
in de boring van de schakelas (45). Kleef,
eveneens met behulp van vet, de beide
blokkeerpallen 43 in de boringen van het
deksel. Draai de schakelas in de normale
positie en schuif hem in de neutrale stand"

2. 1. Schakelassen in neutrale stand.
2. Schakelas in een ingeschakelde stand"
3. Blokkeerstift (441.
4. Blokkeerpal (43).
5. Schakelas.

4. Breng de schakelas 48 van de 4e en 5e
versnelling aan in het deksel en breng
tegelijkertijd de schakelvork 63, of de
meenemer (49) (overdrive uitvoering) aan op
de schakelas.
Breng de inbusbouten aan in de schakelvork
of in de meenemer.
Plaats de schakelas in de neutrale stand.

3.

39



5. Breng de schakelas 46 van de achteruit- en
de 1e versnelling aan in het deksel. Breng
daarbii de schakelvork 40 en de meenemer
(471 aan op de schakelas.
Breng de inbusbouten (41 en 62) aan.

535106

Druk met behulp van de spanplaat 535406 de
drukveren in.

Breng de pallen 25 en de drukveren 26 en 27
aan in de boringen.

Breng op de buitenomtrek van de drie
deksels 21 vloeibare pakking aan en tik de
deksels in de boringen aan de achterzijde
van het deksel (45).

6.

8.7.
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9. Breng bij de overdrive uitvoering de
schakelvork 50 met de gliistenen 53 aan op
de schakelmof (1 1) van de 4e en 5e
versnelling. Breng de lagerpennen 51 en de
veerringen 52 aan Haal de lagerpennen aan.
Controleer of de schakelvork gemakkelijk
kan worden gedraaid.
De axiale speling moet 0,1-0,3 mm bedragen.

De axiale instelling van de schakelvorken en
de meenemers worden uitgevoerd door het
los- en vastdraaien van de inbousbouten.
Door de ene inbusbout wat los te draaien en
dan de andere aan te halen, wordt de
schakelvork of de meenemer verplaatst ten
opzichte van de schakelas.

MONTEREN SCHAKELM ECHAN ISM E
VERSN ELLINGSBAK S 5.35/2

10. Breng het deksel (45) aan op de
versnellingsbak, die geheel in elkaar is gezet.
Plaats tussen het deksel en het huis (2) de
afstandbussen 535411 en bevestig het deksel
door middel van de daarbij behorende
bouten.

11. 12. Plaats de beide schakelassen 45 en 48 in de
neutrale stand en stel nu de schakelvorken
42 en 63 zo in, dat er aan beide zijden
speling is tussen de schakelvork en de
schakelmof.

53511 1
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13.

15.

Schakel de 4e of 5 versnelling in. Druk met
behulp van twee schroevedraaiers de
schakelmof (1 1) tegen het betreffende
hoofdastandwiel en controleer tegelijkertijd
of de schakelvork 63 nu axiale speling in de
schakelmof heeft.
Schakel de versnelling in, die tegenover de
vorige ligt, en herhaal de zoluist uitgevoerde
controle. Indien de instelling van de
schakelvork moet worden gewijzigd, moeten
de controle's opnieuw worden uitgevoerd.
Stef de schakelvork 42 van de 2e en 3e
versnelling op dezelfde wijze in als
beschreven voor de schakelvork 63 van de 4e
en 5e versnelling.

Indien de schakelvor.k 40 opnieuw moet
worden ingesteld, moet het deksel (45) van
de versnellingsbak worden genomen. Stel de
schakelvork in, breng het deksel weer aan en
voer de onder 14 beschreven controle
opnieuw uit.
Herhaal zonodig de instelling.

14. Schakel de achteruit- of de 1e versnelling in.
Druk de schakelmof (57) tegen het
betreffende hoofdastandwiel en controleer of
de schakelvork (40) nu axiale speling heeft in
de schakelmof.
Schakel de versnelling in, die tegenover de
vorige ligt en herhaal de zojuist uitgevoerde
controle.

Stel de meenemer 47 van de achteruit- en de
1e versnelling zo in, dat de uitsparing in Iijn
ligt met de uitsparing in de schakelas 45 van
de 2e en 3e versnelling.
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17. Neem het deksel 45 van de versnellingsbak
af en verwijder de afstandbussen. Breng de
pakking (aB) en het deksel 45, aan. Het
deksel moet zo worden geplaatst, dat de
zichtbare schakelvorken evenwijdig in de
schakelmoffen ziin geplaatst en dat de
ingestelde speling weer aanwezig is.
Breng de bouten (24 en 461 aan en haal ze
aan.

Breng de oliekeerring 31 aan in de boring. De
afdichtlip moet omlaag ziin gericht en de
oliekeerring moet aanliggen op de borst in
de boring.

MONTEREN SCHAKELMECHANISME
VERSN ELLINGSBAK S 5.3512

Breng het naaldlager 59 aan met behulp van
een passende drijver. De drijver moet worden
geplaatst op de zijde van het naaldlager,
waar de rand van de buitenring het dikst is.
Breng daarna het deksel (441 aan.

Breng het naaldlager 30 met behulp van een
passende drijver aan in de boring. De drijver
moet worden geplaatst op de zijde van het
naaldlager, waar de rand van de buitenring
het dikst is.
Het naaldlager moet in de boring worden
gedrukt tot de voorziide een vlak vormt met
de brede borst in de boring.

18.

19. 20.

43



21. Breng de oliekeerring 29 aan in de boring. De
afdichtlip moet omlaag ziin gericht en de
oliekeerring moet aanliggen tegen de borst
in de boring.

23. Verwijder eventuele scherpe kanten en
bramen van de draaias 30. Breng de draaias
aan in het schakelhuis en breng daarbij de
schakelvinger op de draaias. let erop dat de
conus correspondeert met de conische
uitsparing in de draaias.
Breng ook de borgveer 34 aan op de draaias.
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22. Breng de stofkeerring 28 aan in de boring.
De afdichtlip moet omhoog ztin gericht en de
stofkeerring moet aanliggen tegen de
oliekeerring (29).

24. Breng nu de kleine veerschotel 35, de
veerhouder 36, de drukveren 37 en 3g en de
veerschotel 39 aan in het schakelhuis en
duw de draaias verder.
Druk de drukveren in en plaats iets tussen
de veerschotel 39 en het schakelhuis.
Breng de borgveer O0 aan in de boring van
de draaias.
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25" Breng de spie 31 aan in de boring

2V. Breng het schakelhuis 34 met de pakking
(33) aan op het deksel 45. De schakelvinger
moet hierbij in de uitsparingen van de
meenemers worden geplaatst.
Breng op het schakelhuis de ontluchter 32
aan, nadat hij in dieselolie of petroleum is
gereinigd en met behulp van lucht is
doorgeblazen. Schakel enkele malen ter
controle alle versnellingen in.

3-ol-l
MONTEREN SCHAKELMECHANISME
VERSNELLINGSBAK S 5.3512

26. Draai de draaias een halve omwenteling.
Breng de veerring (32) en de moer 33 aan.
Haal de moer aan. Breng de beugel (28), de
bout (29) en de moer (271 aan.
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SPECIAAL GEREEDSCHAP S 5.35
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Pos. DAF nr. Benaming
1. 535043 Persgereedschap voor rollager (29)

.2. 535131 Trekker voor rollager (29)

3. 535403 Slagtrekker voor aansluitstuk (41) voor de kilometeraandrijving
4. 535406 Spanplaat
5. 535't07 Drijver voor gedeelde ring (3)

6. 535408 Drijver voor oliekeerring (18)

7. 535409 Drijver voor oliekeening (50)

8. 535410 Drijver met conus voor oliekeening (43)

9. 535411 Bout en afstandsbus voor afstelling bediening
10. 535430 Houder voor meetklok
11. 5(l5tf33 Spanplaten voor instellen van de conische rollagers (45 en 59)
12. 535212 Veerdrukcontroleapparaat
13. 535414 Drukring voor het controleren van de synchronisatie.inrichtingen
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