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Indien het voertuig is uitgerust met een sleepas is
deze voorzien van een hefinrichting, waarmee de as
van het wegdek kan worden gelicht als de belasting
beneden een bepaalde waarde is. De bediening
hiervan is elektrisch-hydraulisch en geschiedt met
behulp van schakelaar @.
Deze schakelaar heeft 3 standen t.w.
a. "uit": Dit is de middenstand.
b. heffen: Hierdoor moet de schakelaar tegen de

veerdruk in worden bewogen, Bij het loslaten van
de schakelaar moet deze automatisch in de stand
"uit" terug komen.

c. zakken: Hiervoor moet de schakelaar worden
bewogen in tegengestelde richting. De schakelaar
komt niet automatisch terug in stand "uit".

Heffen
Wordt de kontaktsleutel in de stand "kontakt" gezet
dan wordt het kontaktrelais @ bekrachtigd waardoor
er een verbinding ontstaat tussen de aansluitpunten
30 en 87 van dit relais.
De batterijenspanning kan via draad 14 rd, verbinding
30-87, draad 15 rda, zekering @ en draad 16 rd op
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aansluitpunt 4 van de hefinrichtingschakelaar @
kornen.
Wordt deze schakelaar in de stand "heffen" gezet,
waarbij de schakelaar vastgehouden moet worden,
dan ontstaat er een verbinding tussen de
aansluilpunten 4 en 2 van deze schakelaar. De
spanning kan nu over deze verbinding via draad 1 70
gl/gn, micro-schakelaar ten behoeve van de bovenste
standbeveiliging @ en draad 171 gl/gn op het relais
van de hefinrichting @ komen waardoor deze
bekrachtigd wordt en een verbinding maakt in de
voedingslijn van de pompmotor @ waardoor deze dus
zal draaien. Zodra de sleepas in zijn hoogste stand is
gekomen, wordt de microschakelaar automatisch
geopend. De bekrachtiging van relais wordt hierdoor
onderbroken waardoor dit relais zich opent en de
motor van de hefinrichting zal dan stoppen.
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Zakken
Door de schakelaar @ in de stand "zakken" te zetten
ontstaat.er een verbinding tussen de aansluitpunten 4
en I van deze schakelaar,
De spanning kan nu via draad 172gllgn,
doorverbinding in konnektor @ - deze wordt bijeen
automatische regeling op het tijdrelais aangesloten -
en draad 174 gllgn op het ventiel ten behoeve van het
zakken @ komen, waardoor de sleepas weer in zijn
onderste stand terecht komt.
Schakelaar @ dient echter weer nadat de sleepas
geheel gezakt is in zijn middenstand terug gezet te
worden.
Zowel over het ventiel als over het relais is een
dempingsdiode @ gemonteerd. Deze dient om de
elektronische schakelingen die in het voertuig
aanwezig zijn te beschermen tegen de hoge
piekspanningen die ontstaan bij het uilschakelen van
magneetspoelen.

ELEKTRO.HYDRAULISCH VENTIEL VOOR
SLEEPAS HEFINRICHTING

Vanaf chassisnummer 223591 wordt een nieuw
elektro-hydraulisch ventiel, DAF nr. 652115
gemonteerd en komt het ventiel, DAF nr. 1'12312te
vervallen.
Dit nieuwe ventiel verschilt op tu/ee punten van het
oude ventiel.
1. Tussen het elektrische en hydraulische gedeelte is

een rubber manchet, DAF nr. 664218, gemonteerd
i.p.v. een O-ring om corrosie in het hydraulische
gedeelte tegen te gaan.

2. De oude magneetspoel is vervangen door een
spoel die continu-bekrachtigbaar is, waardoor het
verbranden van de spoel bij langdurige
inschakeling voorkomen wordt.
Deze spoel heeft het DAF nr. 69rt486 behouden en
is alleen herkenbaar aan het opschrift 24 EM 6
(oud) of 24 EM 7 (nieuw).

De oude ventielen zijn om te bouwen tot het nieuwe
type door het monteren van het reeds genoemde
manchet met een vloeibare pakking (OMNIFIT 150 L,
of een gelijkwaardig produkt). Tevens moet dan de
oude spoel met opschrift 24 EM 6 vevangen worden
door een nieuwe spoel met opschrift 24 EM 7.
Het hydraulische gedeelte blijft hetzelfde.
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Indien het voertuig is uitgerust met een sleepas is
deze voorzien van een hefinrichting, waarmee de as
van het wegdek kan worden gelicht als de belasting
beneden een bepaalde waarde is. De bediening
hiervan is elektrisch-hydraulisch en geschiedt met
behulp van schakelaar @.
Deze schakelaar heeft 3 standen t.w.
a. "uit": Dit is de middenstand.
b. heffen: Hierdoor moet de schakelaar tegen de

veerdruk in worden bewogen. Bij het loslaten van
de schakelaar moet deze automatisch in de stand
"uil" terug komen.

c. zakken: Hiervoor moet de schakelaarworden
bewogen in tegengestelde richting. De schakelaar
komt niet automatisch terug in stand "uit".

Heffen
Wordt de kontaktsleutel in de stand "kontakt" gezet
dan wordt het kontaktrelais @ bekrachtigd waardoor
er een verbinding ontstaat tussen de aansluitpunten
30 en 87 van dit relais. De batterijenspanning kan via
draad 14 rd, verbinding 30-87, draad 15 rda, zekering

@o en draad 16 rd komen op de mirco-schakelaar @.
Deze schakelaar zal zich sluilen als de asbelasting
groter wordt dan 10 ton. De batterijenspanning staat
tevens via draad 1 6 rda op de aansluitpunten 15 en

87a van het tijdrelais @. Via de draden 'l6 rdb en 1 6 rd
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krijgt de hefinrichtingschakelaar @ spanning op
aansluitpunt 4.
Wordt deze schakelaar in de stand "hetfen" gezet,
waarbij de schakelaar vastgehouden moet worden,
dan ontstaat er een verbinding tussen de
aansluitpunlen 4 en 2 van deze schakelaar. De
spanning kan nu over deze verbinding via draad 170
gl/gn, micro-schakelaar ten behoeve van de bovenste
standbeveiliging @ en draad 171 gl/gn op het relais
van de hefinrichting @ komen waardoor deze
bekrachtigd wordt en een verbinding maakt in de
voedingslijn van de pompmotor @ waardoor deze dus
zaf draaien. Zodrade sleepas in zijn hoogste stand is
gekomen, wordt de microschakelaar automatisch
geopend.
De bekrachtiging van relais @wordt hierdoor
onderbroken waardoor dit relais zich opent en de
molor van de hefinrichting zal dan stoppen.

AUTOMATISCH

fr--+F--"1



Zakken
Door de schakelaar in de stand "zakken" te zetten
ontstaat er een verbinding tussen de aansluitpunten 4
en 8 van deze schakelaar. De spanning kan nu via
draad 172 gl/gn, op aansluitpunt S1 van het tijdrelais
komen. Deze aansluiting is intern via een diode
doorverbonden met aansluitpunt 87 , zodal de
spanning vanaf aansluitpunt 87 via draad 174 gl/gn op
de spoel van het ventiel @ komt waardoor deze
bekrachtigd wordt en het ventiel zich opent waardoor
de sleepas zal gaan zakken. Schakelaar @dient
echter weer nadat de sleepas geheel gezakt is in zijn
middenstand terug gezet te worden.
Zowel over het ventiel @ als over het relais @ is een
dempingsdiode @ gemonteerd. Deze dient om de
elektronische schakelingen die in het voertuig
aanwezig zijn te beschermen tegen de hoge
piekspanningen die ontstaan bij hel uitschakelen van
magneetspoelen.

Zakken automatlsch
Indien de asbelasting meer is dan 10 ton sluit
schakelaar @ waardoor via draad 173 gl/gn spanning
komt te staan op aansluitpunt 52 van het tijdrelais @.
Omdat tijdens het rijden ten gevolge van
oneÍÍenheden ln het wegdek de asbelasting tijdelijk
meer kan lijken kan het voorkomen dat schakelaar @
sluit. Om te verhinderen dat de kontakten van het
relais @ op dit signaal zullen sluiten, is in dit relais
een tijdschakeling opgenomen die de kontakten van
het tijdrelais eerst dan laat sluiten als er op de
aansluiting 52 langer dan 20 sec. spanning staat.
ls dit het geval dan wordt door het tijdrelqis een
verbinding gemaakt tussen de aansluitpunten 87a en
87 waardoor de spoel van het ventiel @ wordt
bekrachtigd via draad 174 gllgn. Het ventiel zal zich
dan openen waardoor de sleepas gaat zakken.

Opnnerklng
Indien ventiel @ wordt bekrachtigd, moet ongeveer 3
minuten gewacht worden alvorens de sleepas te
kunnen heffen.
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De luchtgeveerde sleepas-hefinrichting wordt
geheel pneumatisch bediend en kan worden
ingeschakeld met behulp van een luchtkraan op het
instrumentenpaneel.
Bii de niet automatische uitvoering is op het
instrumentenpaneel een veerbelaste schakelaar @
gemonteerd waarmee een elektro-pneumatische
klep QJ) kan worden geschakeld. Deze klep
ontlucht de achterste veerbalgen.
Door nu even de schakelaar te bedienen worden de
acht€rste veerbalgen even ontlucht waardoor er
tijdelijk meer tractie op de aangedreven as wordt
verkregen.
In de tekening hierboven is de elektrische
schakeling getekend. Nadat het kontaktretais @Ls
bekrachtigd komt er spanning via de zekering EP
op aansluitpunt 4 van de bedieningsschakelaar Q9.
Wordt deze bediend dan zal het ventiel via draad
170 gl/gn worden ingeschakeld.
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