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HET CABTNESCHARNTER (A)

Lengte, van hart tot hart van de trek-
stang (9) 100 mm

Het ultbouwen van de torslestaaf

l. Neem de rechter koplamp los en trek de elek-
trlsche bedrading uit de kunststof kap (fig.4).

2. Neem de vier balken van de onderste grille
los (flg. 4).
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Flg. 4
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4.

Kantel de cablne en venrllder volgens flg. 5
de vler bouten, waarmee de koplampplaat aan
het spatbord ls bevestlgd.
Verwllder de overlge bouten van de koplamp
plaat.

Kantel de cablne terug op het brugstuk en
venrllder de koplampplaat.
Zet de cablne In de ,,neutrale stand", d.w.z.
dat de torslestaaf spannlngsvrll ls.

Zet bokken onder de spatborden van de ca-
blne, zodat deze nlet meer terug kan vallen
(flg. 6).

Breng een kettlng aan tussen het brugstuk en
de haak (O4) van het velllgheldsvergrendel-
mechanlsme (flg. 6).
(Om vooroverklppen van de cablne te voor-
komen).
BeÙeeg de cablne wat op en neer. Zodra de
kop-pen (39) (flg.3) spannlngsvrlJ ls, kan deze
losgenomen worden.

10. Venrttllder aan de llnkerzllde van de torsle-
staaf de splltpen en trek de torslestaaf (1)
met de arm (221ult de kantelblokken R en L
(fls. 7).

Het Inbouwen van de torslestaaf geschledt In om-
gekeerde volgorde.

NL 0&72
Prlntsd ln ths Nethorlandg

5.

6.

Flg. 5

Flg. 6

8.

3
tryUzlglngsn voorbshouden

Flg. 7



HET VERGRENDELMECHANTSME (B)

Tussen de cabine en het biugstuk (D) (fig. 1 en 2)
zlln vier aanslagrubbers (55) aangebracht. Tussen
de aanslagrubbers en de vloer van de cabine be-
vlnden zlch afstelptaten (56) van 1 en/of 2 mm.

Hel ultbouwen van de grendelhaak:

1. VerwlJder het paneel van de achtenrand.
2. Venvllder bout (70) (flg. 4).

3. VenrlJder hefboom (72).

4. VerwlJder de afdichtkap (741.

5. DrUf de spanstlften (57) ult het huls (58).

Schakelaar ln grendelhaak

ln de haak (64) kan een elektrlsche schakelaar
worden aangebracht, welke de chauffeur mid-
dels een controlelamp op het lnstrumentenpaneel
waarschuwt als de cablne nlet vergrendeld ls
flg. 8 en 9).

lllontage:

l. Bouw de haak (O4) ult.
2. Drllî de spanstlft (61) ult de haak (O4).

3. Verwllder de nok (@).
4. Breng de schakelaar aan volgens flg. 6 en

voer de elektrlsche kabels naar achter ult de
haak.

5. Breng de nok (@) en de spanstlft'(61) weer
aan.
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HET VEIL]GHEIDSVERGRENDEL-
MECHANTSME (C)

De vangbeugel (46) dlent te allen tllde los te z[n
van de haak, welke op het brugstuk ls vastgelast.
De afstelllng van de vangbeugel geschledt met
behulp van een stelbout (41).
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HET BRUGSTUK (D)

Flg. 12
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HET BRUGSTUK (D)

De construcde van het brugetuk (D) van de F 15
Cablne'ls vanaf chasslsnr. 1ù|5n2 gewfidgd.
Bestaande trucks kunnen worden omgebouwd.

NL 12-72
PrlntEd ln the NethErlands
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Benodlgde onderdelen:

5. Brugstug LHD
Brugstuk RHD

7. Draagbalk lass.
8. Rubber buffer
9. Moer

10. Veerring
16. Schokdemper
17. Schroefbout
18. Veerrlng
19. Moer
20. Pen, draagbalk
22. Schroefbout
23. Veerring
24. Schroefbout
25. Veer
26. Sluitring
27. Zellborgende moer

Vangpeugel (gebogen uitvoering)
Ronde koolmoer M8

Eventueel : 12 Vulplaat (1 mm)
13 Vulplaat (2 mm)

8

5. Brugstuk
7. Draagbalk
8. Rrubbor bufler
9. Moer

10. Veenlng
11. Aanslagrubber

12. Vulplaat (1 mm)
13. Vulplaat (2 mm)
14. Tapbout
'15. Veerrlng
16. Schokdemper
17. Schroefbout

Flg. 15

18. Veenlng
19. Moer
20. Pen, draagbalk
22. Schroefbout
23. Veenlng
24. Schroefbout

(1 stuks)
(1 stuks)
(1 stuks)
(2 stuks)
(4 stuks)
(4 stuks)
(2 stuks)
(4 stuks)
(4 stuks)
(4 stuks)
(1 stuks)
(4 stuks)
(4 stuks)
(2 stuks)
(2 stuks)
(2 stuks)
(2 stuks)
(1 stuks)
(8 stuks)

25. Veer
26. Slultrlng
27. Zollborgende mogr

111325

111326

112894

172657

207N523873

451N2519ft2

1113p
267N311076

451N251930

207N52g,.72
11400
267N311055

+s1N2519p
267N311080

1113ft0

455N20450
80N124380
1n8É6
260916

25/.217
2il218
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Het ombouwen:

1. Bouw het brugstuk, de rubbers, de schokdem-
pers, de draagbalk, de pen, de bout + veer +
sluitrlng + moer, tesamen.

2. Venrilder het oude brugstuk en plaats het
nieuwe.

3. Onder de cablne, rechts en llnks van de gren-
delhaak, bevinden zich vier aanslagrubbers 55,
zie blz.4.

4. De twee aanslagrubbers 55, rechts, dlenen
25 mm verder naar rechts te worden verplaatst.
a. Verwflder de twee aanslagrubbers, rechts,

met eventueel de vulplaten 56 (zie fig. 8).
b. Boor vler gaten, QI 13 mm, op een afstand

van 25 mm (gemeten van hart tot hart)
rechts van de bestaande bevestigings-
gaten.

c. Plaats vier ronde kooimoeren M8 ln de zo-
juist geboorde gaten.

NL 12-72
Prlnted In the Neth€rlands

d. Ruim de bevestigingsgaten van de vul-
platen 56 bt A 16 mm.

e. Breng de vulplaten en de twee aanslag-
rubbers 55 weer aan.
Indien onder de aanslagrubbers 55 géén
vulplaten 56 aanwezig waren, dan moet
onder elke aanslagrubber 55 een vulplaat
56 van 1 mm dik worden aangebracht (zie
punt d.)

5. De twee aanslagrubbers, links van de grendel-
haak, dienen op de zelfde wijze als beschre-
ven, 25 mm verder naar links verplaatst te
worden.

6. Plaats een nieuwe vangbeugel 46 van het
veiligheidsvergrendelmechanisme, zie blz. S.

De vangbeugel 46 is thans van een gebogen uit-
voeríng, i.p.v. een rechte uitvoering. Het onder-
deelnummer is hetzelfde gebleven. De gebogen
uitvoering was noodzakelijk om de vangbeugel
voldoende vrij van de schokdemper te houden.
Geleidingssteun 172658 vervalt (fig. 8, nr. 54).
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