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ALGEMEEN

TECHNISCHE GEGEVENS KOPPELING

Type: BB 13

AK5-95t2 EN S 5-35t2
VERSNELLINGSBAK soort:

Enkelvoudlge droge plaatkoppellng, hydraullsch

overbrengtngsverhoudtngen B.gltvoerlng bedlend'

Vooruft: 7,65 : 1;4,03 : 1;2,26 z1;1,42 : 1; 1,00 : 1. Dtameter: 19,, (gflo mm)
Achterult: 6,86 : 1.

Hoofdclllnder
Overbrenglngsverhoudlngen S-ultvoerlng Dlameter 2g,57 mm
Vooruit:5,O4 : 1;2,98 :1;1,66:1;1,fl) : l;0,70 : l. Maxlmale slag 32 mm
Achterult: 5,06 : 1.

Zre voor schaketdragrammen 0{2 Xiliji}t" si,B mm

Marrmum Ingaand draarmoment Maximale slag 34'57 mm

B uitvoering 380 N.m (38 mkg)
s uitvoerins 500 N.m (50 mkg) 

AANDRIJFASSEN

AK 5-35/2: klauwenschakeling,
niet gesynchronlseerd.

S 5-35/2: 2eilm 5e versnelllng gesynchroniseerd.

Beide versnellingsbakken worden geschakeld
door middel van een draalas, dle op afstand wordt
bediend.

Maesa (gewlcht)
AK 5-35i2 ca. 85 kg
S 5-35/2 ca. 90 kg

Smerlng
Spatsmering.

Typet 287.20
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BESCHRIJVING

AK 5-35/2 VERSNEI.LINGSBAK

De typeaanduldlng AK 5-35/2 heeft de volgende
betekenls:

klauwenschakellng, alle tandwlelen contlnu
In ingrllplng."
aantal versnelllngen voorult.
maxlmum Ingaand draalmoment In mkg. Dlt
getal kan slechtq een grove aanduldlng zlln,
daar het maxlmum Ingaand draalmoment
onder andero:alhankelflk ls van de toege-
paste overbrenglngsverhoudlngen.
duldt op de ultvoerlng,

De AK 5-35/2 versnelllngsbak wordt In twee ult-
voerlngen geteverd (zle "technlsche gegevens").
De ene ultvoerlng, dlo wordt aangeduld met de
"8" van "Berggangli"heeft een hoogste versnelllng
waarvan de overbrenglngsverhoudlng 1 : 1 ls.
Van de andere ultvoerlng, dle wordt aangeduld
met de "S" van "Schnellgang", ls de hoogste ver-
snelling een overdrlve.
De versneílingsbak heeft 5 versnelllngen voorult
en één achterult.
Behalve de tandwlelen van de le versnelllng en
de achterult, zlJn alle tandwlelen voorzlen van
schuine vertanding.

De tandwlelen van de hooldas zlln contlnu ln In-
grilping met de tandwielen van de hulpas. Op elk
van de hooldastandwlelen bevlndt zlch een
schakelvertandlng. Door mlddel van schakelmof-
fen wordt de verblndlng tot stand gebracht tussen
de hoofdas en het tandwiel.

De schakelmof wordt verschoven door middel van
een schakelvork, dle ls bevestlgd aan een schakel-
as.
De schakelas wordt bewogen door mlddel van
een draalas met afstandsbedlenlng.

De arretering van de versnelllngen zowel In de
ingeschakelde als in de neutrale posltie, geschledt
door elk van de schakelassen te arreteren door
mlddelvan een veerbelaste Pal.

Door mlddel van een blokkeerstlft en blokkeer-
kogels worden, zodra een versnelllng is Inge-
schakeld, de schakelassen van de andere ver-
snelllngen geblokkeerd.

Bij de S ultvoerlng ls de schakelvork van de 4e
en 5e versnelllng aan belde zlJden ln het huls
gelagerd, waardoor de schakellnrlchtlng wordt
omgekeerd. Het gevolg hiervan ls, dat het schakel-
patroon van de B ulWoerlng gellfk ls aan dat van
de S uitvoering.

S 5.35/2 VERSNELLINGSBAK

In de type aanduldlng S5-35/2 betekent S gesyn-
chronlseerd.
Zle voor de verdere type aanduldlng de beschrll-
vlng van de AK 5-3512 versnelllngsbak.

De S 5-35/2 versnellingsbak ls grotendeels gel[k
aan de AK 5-35/2 versnelllngsbak.
Voor het schakelen van de 2e tlm de 5e versnel-
llng wordt echter B-spersynchronlsatle toegspast
ln plaats van klauwenschakellng.

AANDRIJFASSEN

Naar gelang de wlelbasls zlJn de chassls van de
F 1400 serle ultgerust met een enkele aandrllfas,
een tussenas en een aandrlJfas of twee tussen-
assen en een aandrllfas.

Elke tussenas ls gelagerd ln een ophanglager.
De tussenassen hebben aan de voozllde een
krulskoppellng en aan de achtezllde een aandrllf-
flens.
De aandrlJfas ls voozlen van een schulfkoppellng
en twee krulskoppellngen.

De krulskoppelingen bestaan uit twee haaks ten
opzlchte van elkaar gemonteerde gaffels, die door
middel van een krulsstuk met elkaar zijn verbon-
den. Het krulsstuk is gelagerd In naaldlagers.
Door deze constructle ls de aandrílfas nlet ge-
bonden aan een vaste stand.
Dlt is belangriJk, daar de aandrijfas door het door-
veren van de achterveren en het bewegen van de
motor steeds van stand verandert en bovendlen
de aanslultlngen van de versnelllngsbak en de
achteras nlet recht tegenover elkaar llggen.

De schuifkoppellng is nodig omdat de aandrijfas
een varlabele lengte moet hebben tengevolge van
het steeds op en neer bewegen van de achteras.
De krulskoppellngen en de schuifkoppeling zlfn
voozien van smeernlppels.

KOPPELING

De koppeling is van het type met een enkele droge
frictieplaat. De naaf van de frictleplaat ls verend
In de frlctleplaat aangebracht om torsiestoten bij
het plotsellng aankoppelen te dempen.

Bedlenlngsmechanlsme
De koppellng wordt hydraullsch bedlend.
De hoofdcllinder, dle zich onder de cablne be-
vindt, ls vrlJwel gelijk aan het type, dat voor
hydraullsche remsystemen wordt gebrulkt en ls
voorzlen van de restdrukventiel.
De hulpclllnder ls gemonteerd tegen het koppe-
llngshuls.
Het druklager ls voor zlJn levensduur voozien van
smeernlppel.
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DAF:illiil..ruc'Îes
Huis versnellingsbak fì
AK-ss/2,s s-35/2 Ú-01-1

HUIS VERSNELLINGSBAK AK 5.35/2, S 5.35/2
1. Veerring

2. Huis

3. Niveauplug

4. Plug

5. Deksel

6. Plug

7. Deksel

8. Pakking

9. Deksel

10. Tapeind

11. Veerring

12. Moer

13. Tapeind

14. Pakking

15. Deksel

7A91o

31. Oliekeerring
32. Ontluchter
33. Pakking

34. Schakelhuis
35. Tapeind
36. Plug
37. Pakking

38. Bout
39. Deksel

40. Plug

41. Plug

42. Bout
4Í1. Tapeind
44. Deksel

45. Deksel

46. Bout
47. Plug
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

1

Wrzlglngsn voorb€houdan

16. Veerring

17. Bout
18. Oliekeerring
19. Deksel

20. Vulring
21. Deksel

22. Bus

23. Paspen

24. Boul
25. Pal

26. Drukveer

27. Drukveer

28. Stofkeerring
29. Ollekeerring
30. Naaldlager
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De nummers in de teksten genoemd welke
tussen twee haakjes staan ( ), verwijzen naar
deze afbeelding.
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SPECIAAL GEREEDSCHAP

1. Drilver voor oliekeerring (18)

2. Drijver voor oliekeening (50)

TECHNISCHE GEGEVENS

Dlkte vulrlng (20)
0,2; 0,3; 0,5 mm.

Dlkte vulrlng (52)
0,2; 0,3; 0,5 mm.

1. Relnlg alle onderdelen goed.
2. VerwlJder vloeibare pakking van de afdicht-

vlakken.
3. SliJp bramen en andere beschadlgingen weg.
4. Controleer het huis en de deksels op scheu-

ren.
5. Controleer de lagerborlngen en de borsten,

waartegen de buitenrlngen van de lagers druk-
ken in het huls en de deksels op beschadl-
gingen en sliJtage.

6. Vernleuw alle ollekeerringen, pakkingen en af-
dichtrlngen.

7. Breng op de buitenomtrek van de ollekeer-
ringen vloeibare pakking aan en breng achter
de afdlchtllp siliconenvet, bijvoorbeeld,,West
1", aan.

2

VOORBEREIDINGEN VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN

&99-535408

3-99-535409

UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELKAAR
ZETTEN

Zie 3-02-1,3-02-2 en 3-09-1.

8. In de teksten onder ,,ln elkaar zetten" is ervan
uitgegaan dat grafietpakkingen worden toege.
past. Deze worden zonder vloelbare pakklng
gemonteerd. lndien papieren pakkingen wor-
den toegepast worden deze aan de ene ziJde
van vloeibare pakking voorzlen en aan de an-
dere zlJde van vel

9. Gebruik vloeibare pakking met de volgende
elgenschappen: hlttevast, oliebestendlg en
plastlsch bllJvend.

10. Let erop dat de smeerolieborlngen vrlj zijn van
vloelbare pakking en verontrelnlglngen.

11. Controleer de naaldlagers op beschadlglng
en slijtage.
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Roterende delen tl
versnettinssbak AK s-os/2 O-02-1

ROTERENDE DELEN VERSNELLINGSBAK AK 5-35/2

1. Borgrlng

2. Borgplaat

3. Gedeelde rlng
4. Borgveer

5. Rollager

6. Prise-as

7. Rollager
8. Borgveer

9. Lagerbus

10. Borgveer

1'1. Schakelmof (4 - 5)
'12. Schakelmofdrager (4 - 5)
13. Hoofdastandwlel (4 of 5)

14. Naaldlager

15. Lagerbus

16. Drukring

17. Hoofdastandwlel (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. Aandrljfflens
34. Kroonmoer
35. Spanstift
36. Borgbout
37. O-ring
38. Borgplaat
39. Wormwlel

40. Afdichtrlng
41. Aanslultstuk
42. Spanstift
4Í!. Oliekeerrlng
zl4. Vulring
45. Conlsch rollager
ul6. Borgveer

47. Hulpastandwiel
zE. Hulpastandwiel (4 of 5)

49. Hulpastandwiel (2 en 3)

50. Hulpas

51. Drukrlng
52. Tussentandwlel (R)

53. Naaldlager

54. Tussenas (R)

55. Naaldlager

56. Schakelmofdrager (R - 1)

57. Schakelmof (R - 1)

58. Naaldlager

59. Conlsch rollager
60. Drukrlng
61. Naaldlager

1
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De nummers in de teksten genoemd welke
tussen twee haakles staan ( ), verwijzen naar
deze afbeeldlng.
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SPECIAAL GEREEDSCHAP

1. Persgereedschap voor rollager (29)

2. Trekker voor rollager (29)

Slagtrekker voor aansluitstuk (41) voor de
ki I om etertel leraan d ri jvi n g

4. Drijver voor gedeelde ring (3)

5. Drijver met conus voor oliekeerring (43)

6. Houder voor meetklok

Spanplaten voor instellen van de
rollagers (45 en 59)

3-99-535043

3-99-535131

3-99-535403

3-99-535407

3-99-535410

3-99-535430

RV

€ú€

7.
3-99-535433
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Roterende cielen al
versnettinssbak AK s-3s/2 It-02-1

1.

TECHNISCHE GEGEVENS

Arlale voorcpannlng bultenrlng van rollager (5)
0-0,05 mm.

Axlale voorspannlng bullenrlng van rolla-
ger (29)

0-0,05 mm.

Axlale spellng van de hulpas (50)
0,08-0,12 mm.

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

5. Axlale spellng van de hoofdastandwlelen (22
en 25)
0,2-0,4 mm.
Meten: voelermaat (de speling ligt vast, alleen
controleren).

6. Arlale spellng yan het hoofdastandwlel (27)
0,$-0,6 mm.
Meten: voelermaat (de speling ligt vast, alleen
controleren).

7. Axlale spellng van het tussentandwlel (52)
voor de achterultvercnelllng
0,3-0,6 mm.
Meten: voelermaat (de speling ligt vast, alleen
controleren).

UIT ELKAAR NEMEN

Neem eerst het deksel (45, 3-01-1) van de versnel-
llngsbak zoals beschreven onder 3-09-1.

Tik de spanstift 35 met behulp van een door-
slag uit de dwarsboring van de hoofdas. Scha-
kel twee versnellingen tegelijk in en venarijder
de kroonmoer 34.

Axlale spellng van het wormwlel (39) van de
kll ometertelleraandrllvlng
0,1 mm.
Meten: dieptemaat (een speling van 0,1 mm is
julst voelbaar met de hand).

Tandflankenspellng van het wormwlel (39) In
de worm (32)
0,1-0,2 mm.
(ls juist voelbaar met de hand.)

Aanhaalmoment van de kroonmoer (34)
22-28mkg.

Temperatuur voor het aanbrengen van de
hulpastandwlelen (47, 48 en 49) op de hulpas
160-1800 C.
Meten: temperatuursmeerstift of thermometer
(bij voorkeur de hulpas afkoelen; de tandwie-
len en de hulpas moeten vetvrij zijn).

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

Dlkte vulrlng (tl4)
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.

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

Dlkte gedeelde rlng (3)
3,7; 3,8; 3,9; 4,0 mm.

2. Trek de aandrijfflens 33 van de hoofdas.

3

Wlzlglngen v@rb€houdsn

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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3. Venrllder de moeren 12 en 55 aan de omtrek
van het deksel 9 en de bouten 17 aan de om-
trek van het deksel 15.
Tik met behulp van een zachte hamer het
deksel 9 los en neem het deksel van de ver-
snelllngsbak af.
Neem het deksel 15 van het deksel 9 af.

4. Tik de borgplaat (38) los en verwijder de
borgbout (36). Trek met behulp van de slag-
trekker 3-99-535403 het aansluitstuk (41) uit
het deksel (9, 3-01-1).

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

Prlse-as

Verwijder de moeren 53. Tik met behulp van
een zachte hamer het lagerdeksel 51 los en
neem het lagerdeksel van de versnellingsbak
al.

6.

a -1.
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Rorerenoe oeren al
versnellinssbak AK s-3s/2 Ú,'02-1

7. Trek met de hand aan de prise-as en tik met
behulp van een zachte hamer tegen de voor-
zljde 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 nret de prise-as 6 uit het huis.

8. 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.

9. Tik met behulp van een zachte drijver de ge.
deelde ring (3) uit de groef en trek met behulp
van een trekker het rollager 5 van de prise-
as.

Hoofdas

Venrijder het tapeind (13, 3-01-1) dat zich
boven het rollager 29 bevindt. Verwijder de
borgveer 30 uit de buitenring van het rollager
29.

o

.Wuzlglngen voorbehouden

10.
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s3s1 31

11. Breng de trekker 3.99-535131 aan en trek het
rollager (29), de afstandbus 31 en de worm
(32) tegelijkertijd van de hoofdas.

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

13. Neem de hoofdas uit het huis.

Schakelmof(11),4-5,
Schakelmofdra éer (2), a - 5.
Schakelmof (2O1,3 - 2.
Schakelmofdrager (2'11,3 - 2.
Schakelmofdrager (56), 1 - R.
Schakelmof(57), 1-R.

14.1.
2.
3.
4.
o.
6.



DAF ;ffi*''tructes
Roterende delen al
versnettinssbak AK s-3s/2 It-02-1

15. Span de hoofdas tussen zachte spanplaten in
de bankschroef en venrijder de borgveer 10.

16. Neem de schakelmof 11 en de schakelmofdra-
ger 12 van de hoofdas af.

17. Neem het hoofdastandwiel 13 van de
en verutriJder de naaldlagers 14 en 61.

hoofdas

18. Draai de hoofdas om en span hem met de
borst of met de spievertanding in tussen
zachte spanplaten in de bankschroef. Ver-
wijder de borgveer, dle bij tig. 12 is aange-
bracht.

7
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19.

28

27

57

25

Verwijder met behulp van een trekker tegelij-
kertlJd het hoofdastandwiel 25, de schakelmof-
drager (56) met de schakelmof 57 en het
hoofdastandwiel 27 met de lagerbus (26), het
naaldlager (58) en de drukring 28 van de
hoofdas. Verwijder het naaldlager (55) van de
hoofdas.

Draal de hoofdas weer om zodat de voozijde
omhoog is gericht.
Verwijder met behulp van een trekker tege-
ffjkertijd het hoofdastandwiel 22, de schakel-
mofdrager 21 met de schakelmof 20, het
hoofdastandwlel 17 met de lagerbus (19), het
naaldlager (18), de drukring 16 en de lagerbus
15 van de hoofdas.

Achterultlussentandwlel

21. Tik met behulp van een hamer en een zachte
driJver de tussenas 54 voor de achteruitver-
snelling uit het huis. Neem het tussentand-
wiel 52, het naaldlager (53) en de twee druk-
ringen (51 en 60) uit het huis.

Hulpas

22. Tlk met behulp van een hamer en een zachte
drijver de hulpas achteruit tot de buitenring
van het achterste conische rollager uit de bo-
ring is.

20.



DAF I'ffil'tructies
Roterencie cielen tl
versnelinssbak AK s-35/2 ú-02-1

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

24. Span de hulpas tussen zachte spanplaten in
de bankschroef.
Venvijder de conische rollagers 45 en (59)
met behulp van een trekker van de hulpas.

4
ì45

25. Neem de borgveer 46 uit de groef van
hulpas.

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

de

I
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CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

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

Lagers

- Controleer de rollen en de loopringen op put-
jes en andere beschadigingen.

- Smeer de rollagers in met olie en controleer
de axiale en radiale speling.

Tandwlelen

- Gontroleer de tanden van de tandwielen op
putjes.

- Controleer de schakelvertanding op slijtage en
beschadiging.

- Gontroleer de boringen van de tandwielen op
beschadigingen en buitensporige slijtage.

IN ELKAAR ZETTEN

Zle eerct 3-01-1, ,,Voorbereldlngen voor het ln
elkaar zetten".

-Q

Plaats het huis (2, 3-01-1) verticaal, met de
achtezijde omhoog gericht. Leg de drukring
51 op het oog in het huis. De omgebogen lip
moet in de uitsparlng worden geplaatst.

2.1.

Hooldas

- Controleer de loopvlakken van de naaldlagers
op beschadigingen en bultensporige slijtage.

- Controleer de spievertandingen op vervor-
ming.

Schakelmoflen en schakelmofdragers

- Controleer de schakelvertanding en de inwen-
dige spievertanding op vervormingen, bescha-
diglngen en buitensporige slijtage.

Tussenas en tandwlel voor achlerulWersnelllng

- Controleer de boring in het tandwiel en het
loopvlak op de as op slijtage en op beschadi-
ging.

- Controleer de drukringen op slijtage €n op
beschadiging.

Breng het naaldlager (53) aan in het tussen-
tandwiel 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.

10
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Rorerenoe oeren al
versnellinssbak AK s-35/2 lI-02-1

Breng de tussenas 54 aan met de afgeschuin-
de zijde 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.

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

î 
FMffi

ffiffi#
5. Hulpas van versnellingsbak, waarvan de

hoogste versnelling een directe overbrenging
is.
1. Hulpastandwiel (47).
2. Hulpastandwiel (48) (4e versnelling).
3. Hulpastandwiel (49) (2e en 3e versnelling).
4. Hulpas (50) met vertanding voor 1e ver-

snelling en achteruiWersnelling.

i ,Àfu%Mffi
ffiwv=é
6. Hulpas van versnellingsbak, waarvan de

hoogste versnelling een overdrive is.
1. Hulpastandwiel (47).
2. Hulpastandwiel (48) (5e versnelling).
3. Hulpastandwiel (49) (2e en 3e versnelling).
4. Hulpas (50) met vertanding voor 1e en

achteru itversnel li ng.

g

11
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7. Hulpas, Ingebouwd.
1. Lagerdeksel (51, 3-01-1).
2. Vulring (52, 3-01-1).
3. Conisch rollager (45).
4. Huls (2,3-01-1).
5. Borgveer (46).
6. Hulpastandwiel (47).
7. Hulpas (50).
8. Hulpastandwiel (48) (4e of 5e versnelling).
9. Hulpastandwiel (49) (2e en 3e versnelling).

10. Conisch rollager (59).
11. Huls (2,3-01-1).
12. Pakking (8, &01-1).
13. Deksel (9,3-01-1).

- Maak de hulpas (50) en de hulpastand-
wlelen 47, 48 en 49 vrij van stof en vet.

- Verhit de tandwielen tot 150-180o C. Koel
zo mogelijk de hulpas.

- Breng telkens een hulpastandwíel aan op
de hulpas en druk het door middel van de
pers na. De hulpastandwielen moeten snel
na elkaar worden aangebracht om te voor-
komen 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 85o C en
breng het aan op de hulpas. Zorg dat het
goed aanligt.

Breng de hulpas aan in het huis. Eerst moet
de achtezijde in de boring worden geplaatst,
waarna men de vooaijde kan laten zakken.

12
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Lagerroorspannlng

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

11. Leg de pakking 8 op het deksel I en meet
met behulp van esn dieptemaat de afstand van
de pakking tot de borst in het deksel.

12. - Breng de buitenring van het conlsche rol-
lager 59 aan in de boring van het huis.

- Zorg dat de afstand van de buitenring tot
het afdichWlak van het huls 0,$-0,5 mm
groter is dan de bij Íig. 41 vastgestelde
maat.

- Breng het deksel (9, 3-01-1) aan en be-
vestig het door middel van enkele moeren
(12), die zich tegenover elkaar bevinden.

- Haal de moeren (12) gelijkmatig aan.

Breng de buitenring van het conische rollager
$ 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.

13
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14. Meet, tenrijl de buitenring van het conische
rollager (45) wordt aangedrukt, als volgt het
weerstandmoment:

- Wikkel om de hulpas, tussen de vertandin-
gen van de 2e en 3e versnelling, een koord.

- Bevestig aan het eind van het koord een
unster.

- 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 (3,06-4,00
kg) bedraagt, hetgeen overeenkomt met
een weerstandmoment van 1,00-1 ,45 Nm
(10,2-15,0 cmkg), is de buitenring van het
conische rollager voldoende aangedrukt.

15. 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.

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

17. Zoek nu een vulring 44 uil, waarvan de dikte
0,02-0,12 mm kleiner is, dan de bij fig. 16
vastgestelde maat.

53 5430
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Hooldas

18. Versnellingsbak, waarvan de hoogste versnel-
ling een directe overbrenging is.
1. Prlse-as (6).
2. Hoofdastandwiel (13) (4e versnelling).
3. Hoofdas (24).

19. Versnellingsbak, waarvan de hoogste versnel-
llng een overdrive is.
1. Prise-as (6).
2. Hoofdastandwiel (13) (5e versnelling).
3. Hoofdas (24).

=--_-_-/

Hoofdassen van de uitvoering zonder lagerbus
(9), waarvan de lagertap is beschadigd, kun-
nen volgens deze tekening worden nabewerkt:
1. Groef voor borgveer A25 x 1,5 Sd Orbis.
2. Hoofdas met lagertap.

Indien de hoofdas is uitgevoerd met een lager-
bus 9, moet de lagerbus op slijtage worden
gecontroleerd en zonodig vernleuwd.
De nieuwe lagerbus moet tot 85o C worden
verhit en dan op de lagertap van de hoofdas
worden aangebracht tot hij aanligt. Breng
daarna de borgveer 8 aan op de hoofdas.

15
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22. Span de hoofdas (24) tussen zachte span-
platen in de bankschroef. De vooaiJde moet
omhoog zijn gericht.
Breng het naaldlager 23aan op de hoofdas en
breng het hoofdastandwiel 22 met de schakel-
vertanding omhoog gericht, aan over het
naaldlager.

23. Breng de schakelmofdrager 21 en de schakel-
mof 20 aan op de spievertanding van de
hoofdas.

24. Verhit de lagerbus 19 tot 85o C en breng hem
aan op de hoofdas tot hij aanligt tegen de
schakelmofdrcger 21.

25. Breng het naaldlager 18 aan op de lagerbus.
Breng het hoofdastandwiel 17 aan op de
hoofdas met de schakelvertanding omlaag ge-
rlcht.

16
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28.26. Breng de drukring 16 aan op de hoofdas. De
zijde waarvan de binnenomtrek is afgeschuind,
moet naar het hoofdastandwiel 17 ziin gericht.

27. Verhlt de lagerbus 15 tot 85o C en breng
hem aan op de hoofdas tot hij aanligt. Breng
de naaldlagers 14 en 61 aan.
Breng het hoofdastandwiel 13 aan op de
hoofdas, de schakelvertanding moet omhoog
zijn gericht.

Breng de schakelmofd'ager 12 en de schakel-
mof 11 aan op de hoofdas.

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

17
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30. Draai de hoofdas om en span frem in tussen
zachte spanplaten in de bankschroef. Breng
het naaldlager 55 aan op de hoofdas en breng
het hoofdastandwiel 25 aan; de schakelver-
tanding moet omhoog zijn gericht.

31. Breng de schakelmofdrager 56 aan
spievertanding van de hoofdas.

op de

32. Breng de schakelmof 57 aan op de schakel-
mofdrager 56. Verhit de lagerbus 26 tot 85o C
en breng hem aan op de hoofdas tot hij aan-
ligt.

33. Breng het naaldlager 58 aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel 27 aan; deschakel-
vertanding moet omlaag zijn gericht.

18
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Prlse-as

36.34. Breng de drukring 28 aani de borst moet om-
hoog zijn gericht. Breng om het inbouwen te
vereenvoudigen een passende borgveer aan
tegen de drukring 28.

Span de prise-as in zoals afgebeeld. Breng de
borgveer 4 aan in de buitenring van het rol-
lager 5. Breng de drukring van het rollager 5
aan op de prise-as; de afgeronde zijde van de
binnenomtrek moet naar het tandwiel zijn ge-
richt. Verhit het rollager 5 tot 85o C en breng
het aan op de prise-as. De kraag van de bin-
nenring moet omhoog zijn gericht.

535407

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.

19
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35. Breng de hoofdas aan in het huis.
de achteaijde in de boring en
voorzijde zakken.

Plaats eerst
laat dan de

37.
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38. Venrijder de bij flg. 34 aangebrpchte borgveer.
Breng de borgveer 30 aan in tnet rollager 29.
Breng het rollager aan op de hoofdas; de
kraag van de binnenring mo$t achtenrvaarts
zijn gericht. Druk het rollager 29 met behulp
van het persgereedschap 53504B op de hoofd-
as tot het aanligt tegen de drukiing (28).

39. Breng het rollager 7 aan in de boring van de
prise-as. Houd de prise-as precies in het mid-
den voor de boring en tik hem met behulp van
een zachte hamer voorzichtig op zijn plaats.
Draal daarblj voortdurend aan dè prise-as.

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

Meet nu de afstand van het afdichtvlak van het
lagerdeksel (51, 3-01-1) tot de borst, die het
rollager (5) aandrukt. De gemeten afstand
moet 0-0,05 mm kleiner ziJn dan de bij fig.
40 vastgestelde maat. Corrlgeer zonodig met
behulp van de vulringen 52.

41.

re
.q
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535409

42. Breng vloeibare pakking aan op de buiten-
omtrek van de oliekeerring 50 en breng met
behulp van de drijver 535409 de oliekeerring
aan in het lagerdeksel (51,3-01-1). De afdicht-
lip moet naar de versnellingsbak zijn gericht.

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

4. - Breng vloeibare pakking aan op het af-
dichtvlak van het lagerdeksel 51. Breng
niet te veel vloeibare pakking aan om te
voorkomen dat de olieterugvoer wordi af-
gesloten.

- Kleef door middel van vet de vulring (52,
3-01-1) op zijn plaats in het lagerdeksel en
breng het lagerdeksel aan op het huis.
Breng de veerringen (1,3-01-1) en de moe-
ren 53 aan en haal de moeren aan.

45. Draai de borgveer 30 zo, dat de opening om-
hoog is gericht. Breng op het tapeind 13
vloeibare pakking aan en breng het tapeind
aan boven de lagerboring.
Breng de afstandbus 31 aan op de hoofdas.
Verhit de worm 32 voor de kllometerteller-
aandrlJvlng enlgszins en breng hem aan op de
splevertanding van de hoofdas.

21
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46.

Ss3saos

48. Breng op de omtrek van de oliekeerring 18
vloeibare pakking aan en breng de oliekeer-
ring met behulp van de drijver 535408 aan in
het deksel 9; de afdichtlip moet naar de ver-
snellingsbak zijn gericht.

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

Leg de pakking 8 op het deksel (9, 3-01-1).
Meet de afstand van de pakking tot de borst
in het deksel, die de buitenring van het rol-
lager (29) aandrukt. Deze afstand moet
0-0,05 mm kleiner zijn dan de bij fig. 46 vast-
gestelde maat.
Corrigeer de afstand door middel van vulrin-
gen 20.

49.47. Kleef de pakking (8, 3-01-1) door middel van
vet op het afdichtvlak van het deksel (9,
3-01-1). Kleef de vulring (20, 3-01-1) door
mlddel van vet op zijn plaats. Breng het deksel
aan op het huis, breng de veerringen (11 en
54,3-01-1) en de moeren 12 en 55 aan en haal
de moeren aan.

22
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52.50. Kleef de pakking (14, 3-01-'1) door middel van
vet aan het deksel 15. Breng het deksel 15
daarna aan op het deksel 9. Breng de veerrin-
gen (16,3-01-1) en de bouten 17 aan en haal
de bouten aan.

51. Breng de afdichtrinS (40) met behulp van de
drijver 535410 aan in het aansluitstuk 41 van
de kilometertelleraandrijving. Breng het worm-
wiel 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.

Breng het aansluitstuk 41 met behulp van de
slagtrekker 535403 aan in het deksel. De blin-
de boring in het aansluitstuk moet correspon-
deren met de borlng 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.

lndien een nieuw aansluitstuk 41 voor de kilo-
metertelleraandrijving wordt gemonteerd,
moet dit worden ingesteld en geboord.

- Breng het complete aansluitstuk aan in het
deksel (9,3-01-1).

- Verdraai het aansluitstuk zo, dat de tand-
flankenspeling 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 draai
deze stevig aan. Op deze manler wordt een
merkteken aangebracht op het aansluit-
stuk.

- Neem nu het aansluitstuk weer uit het
deksel en boor met behulp van een boor
met een diameter van 9 mm en een op 60o
geslepen punt het aansluitstuk in.

- Breng het aansluitstuk nu aan in het deksel
(zie fig. 52).
Let erop dat de borgbout, wanneer hij is
aangehaald, de borgplaat aandrukt. Con-
troleer de tandflankenspeling tussen worm
en wormwiel nogmaals.

23
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54. Verhlt de aandrijfflens 30 tot 85o C en breng
hem aan op de hoofdas, Breng op de omtrek
van de flens, waarop de oliekeerring loopt,
molybdeendisulfidevet aan.

Breng de kroonmoer 34 aan op de hoofdas en
haal de kroonmoer aan met een aanhaalmo-
ment van 220 Nm (22,5 mkg). Haal de kroon-
moer vsrder aan tot de boring voor de span-
stlft vrlj is.

Breng de spanstift 35 aan in de boring. De
spleet moet dwars op de lengte-as van de ver-
snellingsbak staan.

24
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ROTERENDE DELEN VERSNELLINGSBAK S 5-35/2

1. Borgring

2. Borgplaat

3. Gedeelde ring

4. Borgveer

5. Rollager

6. Prise-as

7. Rollager

8. Borgveer

Rorerenoe oeren al
versneltinssbak s s-3s/2 Ó'02'2

1

z:' 16

ffi:/"o

9. Lagerbus

10. Borgveer

1 1. Schakelmof (4 - 5)

12. Schakelmofdrager (4 - 5)

13. Hoofdastandwiel (4 of 5)

14. Naaldlager

15. Lagerbus

16. Drukring

-'tF-

17. Hoofdastandwiel (3)

18. Naaldlager
19. Lagerbus

20. Schakelmof (2 - 3)

21. Sc[akelmofdrager (2 - 3)

22. Hoofdastandwiel (2)

23. Naaldlager

24. Hoofdas

.'/8

25. Hoofdastandwiel ('l)
26. Lagerbus

27. Hoofdastandwiel (R)

28. Drukring
29. Rollager

30; Borgveer

31. Afstandbus

32. Worm

Sl. Aandrijfflens
34. Kroonmoer
35. Spanstift
36. Borgbout
37. O-ring
38. Borgplaat
39. Wormwiel

40. Afdichtring
41. Aansluitstuk
42. Spanstift
ztÍ|. Oliekeerring
44. Vulring
45. Conisch rollager
46. Borgveer

47. Hulpastandwiel
218. Hulpastandwiel (4 of 5)

49. Hulpastandwlel (2 en 3)

50. Hulpas

51. Drukring
52. Tussentandwiel (R)

53. Naaldlager

54. Tussenas (R)

55. Naaldlager

56. Schakelmofdrager (R - 1)

57. Schakelmof (R - 1)

58. Naaldlager

59. Conisch rollager
60. Drukring
61. Naaldlager
62. Drukveer

6Í1. 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

.."g,/a \
'/2a

rb
,"

I
IL--"--.
De nummers in de teksten genoemd welke
tussen twee haakjes staan ( ), venivijzen naar
deze afbeelding.
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SPECIAAL GEREEDSCHAP

1. Zie 3-O2-1 (1 Vm 7't.

2. Veerdrukcontrolsapparaat

3. Drukring voor het controleren van de syn-
chronisatie-inrichtingen

TECHNISCHE GEGEVENS

1. Zie3-02-1(1 Vm 15).

2. Synchronlsatlespellng (alle versnelllngen)
0,3-0,8 mm.
Meten: voelermaat.

3. Synchronlsatledruk uan 2e en 3e versnelllng
38-zt4 kg.
Meten : veerd ru kcontroleapparaat 3-99-5352 1 2.
(Enkele malen in beide richtingen controle-
ren.)

UIT ELKAAR NEMEN

Neem eersl het deksel (45, 3-01-1) van de versnel-
llngsbak, zoals beschreven onder 3-09-1.

3-99-53521 2

3-99-535414

Synchronlsatledruk van 4e en 5e versnelllng
32-36 kg.
Meten: vesrdrukcontroleapparaat 3-99-53521 2.
(Enkele malen in beide richtingen controle-
ren.)

Sllltagegrens
0,4 mm.

Trek met de hand aan de prise-as en tik met
behulp van een zachte hamer tegen de voor-
zlJde 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 scha-
kelvertanding glijden.
Druk zonodig de schakelring van de prise-as
al.

2.1. Zie T02-1 (1 Vm 6).
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versnellinssbak s s-35/2 tf -OZ'Z

3. Zie 3-02-1 (8 tlm 121.

4. Neem de hoofdas uit het huis en verwijder de
schakelring (78) van de voozijde van de
hoofdas.

11

13

17

20

22

25

Span de hoofdas tussen zachte spanplaten in
de bankschroef en verwijder de borgveer (8).
11. Synchronisatie-inrichting (4 - 5).
13. Hoofdastandwiel (5 of 4).
17. Hoofdastandwiel (3).
20. Synchronisatie-inrichting (2 - 3).
22. Hoofdastandwiel (2).
25. Hoofdastandwiel (1).
27. Hoofdastandwiel (R).
57. Schakelmof (1 - R).

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

6. de 4e

s7
27

Synchronlsatle-lnrlchtlng

7. Neem de schakelring 78 van de synchroni-
satie-inrichting (4 - 5).

3
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8. Verwijder de beide synchromeshringen 79 en
(67).

9. Druk de schakelmofdrager 12 uit dé schakel-
mof (11). Daarbij moeten de drukstukken 64
door middel van een schroevedraaler worden
ingedrukt. Vang de pallen 6iÍ!, de drukveren 62,
de drukstukken 64, de kogels 65 en de druk-
veer 66 oo.

'68

13

1L

61

Neem het hoofdastandwiel 13 met de schakel-
ring 68 van de hoofdas en venrijder de naald-
lagers 14 en 61.

Draai de hoofdas om en span hem met de
borst of met de spievertanding in tussen
zachte spanplaten in de bankschroef. Venrij-
der de borgveer, die bij fig. 12 (3-02-1) ls
aangebracht.

10.

11.
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28

27

57

25

12. VerwiJder met behulp van een trekker tegelij-
kertijd het hoofdastandwiel 25, de schakelmof-
drager (56) met de schakelmof 57 en het
hoofdastandwiel27 met de lagerbus (26), het
naaldlager (58) en de drukrlng 28 van de
hoofdas.
Venrijder het naaldlager (55) van de hoofdas.

CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

Zie *02-1.

13. Draai de hoofdas weer om, zodat de vooaijde
omhoog is gericht. Venrijder met behulp van
een trekker tegelijkertijd het hoofdastandwiel
22, de synchronisatie-inrichting, het hoofdas-
tandwiel 17, met de lagerbus (19), het naald-
lager (18), de drukring (16) en de lagerbus
(15) van de hoofdas.
Neem de synchronisatie-inrichting uit elkaar
zoals beschreven bij fig. 7 Vm 9.

14. Zie ùO2-1 (21Vm 26).

5
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IN ELKAAR ZETTEN

Zle eerst 3-01-1, ,,Voorbereldlngen voor het In
elkaar zefien".

1. Zie342-1(1 Vm 17).

Hooldas

2. Versnellingsbak, waarvan de _hoogste versnel-
llng een directe overbrenging is.
1. Prise-as (6).
2. Hoofdastandwiel (13) (4e versnelling).
3. Hoofdas (24).

3. Versnellingsbak, waarvan de hoogste versnel-
ling een overdrive is.
1. Prise-as (6).
2. Hoofdastandwiel (13) (5e versnelling).
3. Hoofdas (24).

4. Hoofdassen van de uitvoering zonder lager-
bus (9), waarvan de tagertap is beschadigd,
kunnen volgens deze tekening worden nabe-
werkt.
1. Groef voor borgveer A25 x 1,5 Sd Orbis.
2. Hoofdas met lagertap.

5. Indien de hoofdas is uitgevoerd met een lager-
bus 9, moet de lagerbus op slijtage worden
gecontroleerd en zonodig vernieuwd. De
nieuwe lagerbus moet tot 85o C worden ver-
hit en dan op de lagertap van de hoofdas
worden aangebracht tot hij aanligt. Breng
daarna de borgveer 8 aan op de hoofdas.

$--tr-)-=-

'W
ffi
ffi
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Breng de schakelring 74 aan op het hoofdas-
tandwiel 22.
De schakelringen moeten met een schuifpas-
sing op de schakelvertanding van het tandwiel
worden geschoven en mogen in geen geval
met geweld worden gemonteerd.
Vervang de schakelring zonodig door een
andere.

7. Span de hoofdas (24) tussen zachte span-
platen in de bankschroef. De voorzijde moet
omhoog zijn gericht. Breng het naaldlager 23
aan op de hoofdas en breng het hoofdastand-
wiel 22 met de schakelring 74 omhoog gericht,
aan over het naaldlager.

Synchronlsaile-lnrlchtlngen

Hlerna ls het In elkaar zetten beschreven yan een
van de belde synchronlsatle-lnrlchtlngen. De an-
dere synchronlsatle-lnrlchtlng wordt op dezeltde
wflze In elkaar gezet.

- Plaats de synchromeshring 79 op de scha-
kelring 78.
Zorg ervoor dat de conussen gelijkmatig
aanliggen, door de synchromeshring te
draaien.

- Meet nu met behulp van een voelermaat
op twee tegenover elkaar 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 bedra-
gen.

- Indien de afstand kleiner is dan 0,4 mm
moet de synchromeshring worden ver-
nieuwd. Tevsns moet in dat geval de conus
van de schakelring worden gecontroleerd
op buitensporige slijtage.

Voer dezelfde controle uit met de synchro-
meshring (67) en de schakelrinS (68).

7
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L Leg de schakelring 78 op het bijbehorende
tandwiel en zorg dat de schakelring goed
aanligt.

10. Leg de synchromeshring 79 op de schakel-
ring 78 en zorg ervoor, dat de conussen ge-
lijkmatig aanliggen, door de synchromeshring
te draaien.

11. Leg de schakelmofdrager 12 in de juiste stand
op de synchromeshring.
Zorg ervoor dat de aanloopvlakken van het
tandwiel en de schakelmofdrager goed schoon
ziin.

12. Meet nu of de ruimte tussen de schakelmof-
drager 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 synchro-
meshring (67), de schakelring (68) en het
hoofdastandwiel (13).



DAF::'fj;;;:"'"'* Roterencie cielen al
versnellinssbak s s-3s/2 5'OZ'Z

13. Breng de drukveren 62 en de pallen 63 aan in
de boringen van de schakelmofdrager 12.

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

15. Kleef de drukveren 66 en de kogels 65 door
middel van vet in de boringen van de scha-
kelmofdrager.

16. - Leg de schakelmofdrager 12 in de schakel-
mof 11. De nokken van de schakelmof
moeten in de uitsparingen van de schakel-
mofdrager worden geplaatst.

- Druk de drukstukken 64 met behulp van
van een schroevedraaier in en duw de
schakelmofdrager in de schakelmof tot de
kogels 65 zich nog juist boven de schakel-
mof bevinden.

- Druk de kogels 65 in en druk de schakel-
mofdrager verder.

- Druk daarna de drukstukken 64 in en duw
de schakelmofdrager op zijn plaats.

9
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17. Breng de synchromeshring 79 aan op de
schakelmofdrager. De nokken van de synchro-
meshring moeten in de uitsparingen van de
schakelmofdrager worden geplaatst.

18. Draai de synchronisatie-inrichting om en
breng de synchromeshring 67 aan.

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

10
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20. Leg een drukring zo op de synchronisatie-
inrichting, dat u op de synchromeshring drukt.

- Richt de bovenste synchromeshring zo,
dat de vertanding zonder meer in de scha-
kelmof kan glijden.

- Druk met behulp van het veerdrukcontrole-
apparaat 535212 op de bovenste drukring,
en lees af, bij welke kracht de schakelmof-
drager omlaag beweegt.

- Voer deze controle enkele malen uit in de
beide richtingen.

- De voorgeschreven synchronisatie-druk is:
315-355 N (32-36 kg) voor de synchro-
nisatie-inrichting van de 4e en 5e versnel-
fing en 375-430 N (38-44 kg) voor de
synchronisatie-inrichting van de 2e en 3e
versnelling.

- Indien de synchronisatiedruk niet wordt
bereikt, dienen de drukveren te worden
vsrnieuwd, waarna de synchronisatiedruk
opnieuw moet worden beproefd.

21.
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22. Breng de synchronisatie-inrichting voor de
2e en 3e versnelling aan op de spievertanding
van de hoofdas.

23. Verhit de lagerbus 19 tot 85o C en breng hem
aan op de hoofdas tot hij aanligt tegen de
schakelmofdruger 21.

Breng het naaldlager 18 aan op de lagerbus.
Breng op het hoofdastandwiel 17 de schakel-
ring 69 aan.
Breng het hoofdastandwiel aan op de hoofd-
as; de schakelring moet omlaag zijn gericht.

Breng de drukring 16 aan op de hoofdas. De
zijde, waarvan de binnenomtrek is afge-
schuind moet naar het hoofdastandwiel 17
zijn gericht.

11
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28.26. Verhit de lagerbus 15 tot 85o C en breng hem
aan op de hoofdas tot hij aanligt. Breng de
naaldlagers 14 en 61 aan.
Breng op het hoofdastandwiel 13 de schakel-
ring 68 aan.
Breng het hoofdastandwiel (13) aan op de
hoofdas. De schakelring 68 moet omhoog zijn
gericht.

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

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

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 schakelvertan-
ding moet omhoog zijn gericht.

29.27.

12
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30. Breng de schakelmofdrager 56 aan op de
spievertanding van de hoofdas.

55

57

31. Breng de schakelmof 57 aan op de schakel-
mofdrager 56.
Verhit de lagerbus 26 tot 85o C en breng hem
aan op de hoofdas tot hij aanligt.

Breng het naaldlager 58 aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel 27 aan; de scha-
kelvertanding moet omlaag zijn gericht.

Breng de drukring 28 aan; de borst moet om-
hoog zijn gericht. Breng om het inbouwen te
vereenvoudigen een passende borgveeJ aan
tegen de drukring 28.

Zie 902-1.

13
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Prlse-as

35. Zie 3-02-1.

36. Controleer de passing van de schakelring 78
op de schakelvertanding van de prise-as.
(Zie ook fig. 6.)

Breng de schakelring 78 aan op de synchro-
nisatie-inrichting.

Zie 3-02-1 (38 Vm 56).

37.

38.

14
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BEDIENING VERSNELLINGSBAK AK 5-3512, S 5-3512

1. Knop
2. Moer

3. Balg

4. Borgveer

5. Sluitring
6. Lagerschaal

7. Sluitring
8. Lagerstoel

Dè nummers in de teksten genoemd welke
tussen twee haakjes staan ( ), venrijzen naar
deze afbeelding.

Prlnted ln the Nethsrlands 7512

Bediening versnellingsbak tì
AK s-3s/2, s s-3s/2 rt-09-1

9. Versnellingshendel
''|0. Lagerbus

11. Scharnierpen

12. Smeernippel

13. Moer

14. Schakelstang

15. Splitpen
16. Kroonmoer

17. Moer
18. Kogelkoppeling
19. Kogelkoppeling
20. Moer

2'1. Reactiestang

22. Steun
23. Veerring
24. Bout

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
42. Schakèlvork (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 uitvoering)

51. Lagerpen (overdrive

uitvoering)
52. Veerring (overdrive

uitvoering)
53. Glijsteen (overdrive

uitvoering)
54. Lagerschaal

55. Splitpen
56. Kroonmoer
57. Moer

58. Kogelkoppeling
59. Steun

60. Borgveer

61. Inbusbout
62. Inbusbout
63. Schakelvork (4 - 5)

N
I

cÌ,o
z

óo
I(ft
gt
g
G
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SPECIAAL GEREEDSCHAP

1. Spanplaat als hulpstuk bij het instellen van
de schakelvorken en de meenemers 3-99-535406

2. Afstandbussen als hulpstuk bij het instellen I
van de schakelvorken en de meenemers 3-99-535411 

H 
U 

EYPY
U

TECHNISCHE GEGEVENS INSTELLEN VAN DE STAND VAN HET
VERSNELLINGSHENDEL

1. Axlale spellng van de schakelvork (50) (over- Versnelllngshendel voonnaarts verplaatsen
drlve ultuoerlng) Kogetkoppeting (18) indraaien.
0,1-0,3 mm.
Meten: voelermaat (de speling ligt vast, en kan Versnelllngshendel achtemraarls verplaalsen
worden vastgesteld tussen de beide glijste- Kogelkoppeling (1S) uitdraaien.
nen).

2. Arrare sperns van de schakervorken rn de H:ilij|tt"Tff.,Tijll]|Jflks 
verpraarsen

schakelmoffen (aan belde zflden)
) 0,1 mm. Versnelllngshendel naar rechls verplaatsen
Meten: voelermaat' Reactiestang (21) verlengen.

Het versnellingshendel behoort in ,,neutraal" lood-
recht op de cabinevloer te staan.
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3.1.

UIT ELKAAR NEMEN

Deksel

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

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

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

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

3

Wlzlglngen voorb€houden

ùì
ù ll

UI %

Prlnted ln ths Nethsrlands 7512



Tik de spie 31 los. Maak hierbij gebruik van
een zachte drijver. Draai de draaias en ver-
wijder de spie.

6. Trek de draaias uit en leg iets onder de veer-
schotel 39.
Venarijder de borgveer (60) uit de groef.

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 schakel-
vinger van de draaias.

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

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

10. Verwijder de stofkeerring (28) en de oliekeer-
ring (29) uit het schakelhuis en trek met be-
hulp van een binnentrekker het naaldlager (30,
3-01-1) uit het schakelhuis. Verwijder daarna
de oliekeerring (31) uit de boring.

Neem de pallen 25, de drukveren 26 en de
drukveren 27 uit het deksel (45, 3-01-1).

12. Schuif één van de schakelassen zo ver moge-
lijk achtenvaarts. De andere schakelassen
moeten daarbij in de neutrale stand staan.
Beweeg nu de schakelas verder achterwaarts
door tegen de meenemer te tikken. Maak hier-
bij gebruik van een zachte drijver. Het deksel
21 wordt op deze wijze uit de boring gedre-
ven.
Breng nu de schakelas weer in de neutrale
stand en venruijder de andere deksels 21 op
dezelfde wijze.

5
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13. Venrvijder de inbusbouten 61 en 62 uit de
schakelvorken 42 en 63 en de meenemers 47
en 49.

Venariider de inbusbouten 41 uit de schakel-
vork 40.

15. Veruijder de schakelas 46, de schakelvork 40
en de meenemer (47) van de 1e en de achter-
uitversnelling.

16. Venrijder de schakelas 48 en de schakelvork
63 of de meenemer (49) (overdrive uitvoering)
van de 4e en 5e versnelling.
Vang hierbiJ de blokkeerstift (43) en de blok-
keerpal (44) op.



DAF Hf'1il'tructes
Bedieningversnellingsbat< 4t|
AK*sst2,s s-35/2 rt-09-1

a t@

'.1

17. Venrijder de paspen (23, 3-01-1) 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:

Glllstenen (overdrlve ultvoerlng)

- Controleren op slijtage aan de drukvlakken.

- Controleren op slijtage aan de pennen.

Schakelvorken en meenemers

- Gontroleren op vervorming, slijtage en be-
schadiging.

- Controleer de boringen voor de glijstenen op
slijtage en beschadiging (overdrive uitvoering).

- Controleer de speling van de glijstenen in de
schakelvork (overdrive uiWoering).

18. Draai de schakelas 45 van de 2e en 3e ver-
snelling zo, dat de meeneemnokken van het
deksel aî zijn gericht en neem de schakelas
met de schakelvork uit het huis.

Naaldlagers

- Controleer 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 beschadi-
ging.

Draalas
Controleer de draaias op bramen bij de boringen
en uitsparingen en slijp de bramen zo nodig weg.

Schakelassen
Controleer de uitsparingen voor de blokkering en
arretering op slijtage veroorzaakt door de blok-
keer- en arreteerpallen. Schakelassen die naast
de uitsparingen zijn beschadigd moeten worden
vervangen.

7
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IN ELKAAR ZETTEN

Zle eerst 3-01-1, ,,Voorbereldlngen voor
elkaar zetten".

Deksel

het In

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,
3-01-1 ).
Breng de bus 22 met behulp van een passen-
de pijp aan in de boring. De schakelas moet
nu gemakkelijk axiaal kunnen worden bewo-
gen.
Breng de paspen (23,3-01-1) aan.

Schakelassen in de neutrale stand.
Schakelas in een ingeschakelde stand.
Blokkeerstift (44).
Blokkeerpal (43).
Schakelas.

Kleef met behulp van vet de blokkeerstift zl4
in de boring van de schakelas (45). Kleef,
eveneens met behulp van vet, de beide blok-
keerpallen 43 in de boringen van het deksel.
Draai de schakelas in de normale positie en
schuif hem in de neutrale stand.

Breng de schakelas 48 van de 4e en 5e ver-
snelling aan in het deksel en breng tegelijker-
tijd de schakelvork 63 aan of de meenemer
(49) (overdrive uiWoering) aan op de schakel-
as.
Breng de inbusbouten aan in de schakelvork
of in de meenemer.
Plaats de schakelas in de neutrale stand.

2. 1.
2.
3.
4.
5.
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5. Breng de schakelas 46 van de achteruit- en de
1e versnelling aan in het deksel. Breng daar-
bij de schakelvork 40 en de meenemer (47)
aan op de schakelas.
Breng de inbusbouten (41 en 62) aan.

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

26 en 27

535606

Druk met behulp van
535406 de drukveren in.

de spanplaat 3-99-

Breng op de buitenomtrek van de drie deksels
21 vloeibare pakking aan en tik de deksels in
de boringen aan de achteaijde van het deksel
(45, 3-01-1).

9
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9. Breng bij de overdrive uitvoering de schakel-
vork 50 met de glijstenen 53 aan op de scha-
kelmof (11, 3-02-1) van de 4e en 5e versnel-
ling. Breng de lagerpennen 51 en de veerrin-
gen 52 aan. Haal de lagerpennen aan.
Controleer of de schakelvork gemakkelijk kan
worden gedraaid.
De axiale speling moet 0,1-0,3 mm bedragen.

10. Breng het deksel (45, 3-01-1) aan op de ver-
snellingsbak, die geheel in elkaar is gezet.
Plaats tussen het deksel en het huis (2, 3-01-1)
de afstandbussen 3-99-535411 en bevestig het
deksel door middel van de daarbij behorende
bouten.

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

63
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.

11.

12.

53541 1
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63 L2

13. Schakel de 4e of 5e versnelling in. Druk met
behulp van twee schroevedraaiers de schakel-
mof (11, 3-02-1) tegen het betreffende hoofd-
astandwiel en controleer tegelijkertijd of de
schakelvork 63 nu axiale speling in de scha-
kelmof heeft.
Schakel de versnelling in, die tegenover de
vorige ligt, en herhaal de zojuist uitgevoerde
controle. lndien de instelling van de schakel-
vork moet worden gewijzigd, moeten de con-
trole's opnieuw worden uitgevoerd.
Stel de schakelvork 42 van de 2e en 3e ver-
snelling op dezelfde wijze in als beschreven
voor de schakelvork 63 van de 4e en 5e ver-
snelling.

14. Schakel de achteruit- of de 1e versnelling in.
Druk de schakelmof (57, 3-02-1/2) 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.

Prlnted In ths Nethsrlands 7512

15. Indien de schakelvork 40 opnieuw moet wor-
den ingesteld, moet het deksel (45, 3-01-1)
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.

16. Stef de meenemer 47 van de achteruit- en de
1e versnelling zo in, dat de uitsparing in lijn
figt met de uitsparing in de schakelas 45 van
de 2e en 3e versnelling.

11
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17. Neem het deksel 45 van de versnellingsbak af
en venrijder de afstandbussen. Breng de pak-
king (48, &01-1) en het deksel 45, aan. Het
deksel moet zo worden geplaatst, dat de zicht-
bare schakelvorken evenwijdig in de schakel-
moffen zijn geplaatst en dat de ingestelde
speling weer aanwezig is.
Breng de bouten (24 en 46, 3-0'l-1) aan en
haal ze aan.

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 (44,3-01-1) aan.

Breng de oliekeerring 31 aan in de boring. De
afdichtlip moet omlaag zijn gericht en de olie-
keerring moet aanliggen op de borst in de bo-
ring.

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 ge-
drukt tot de vooaijde een vlak vormt met de
brede borst in de boring.

19.

18.

12
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21. Breng de oliekeerring 29 aan in de boring.
De afdichtlip moet omlaag zijn gericht en de
oliekeerring moet aanliggen tegen de borst
in de boring.

22. Breng de stofkeerring 28 aan in de boring. De
afdichtlip moet omhoog zijn gericht en de
stofkeerring moet aanliggen tegen de olie-
keerring (29,3-01-1).

23. Verwijder eventuele scherpe kanten en bra-
men van de draaias 30. Breng de draaias aan
in het schakelhuis. en breng daarbij de scha-
kelvinger 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.

24. Breng nu de kleine veerschotel 35, de veer-
houder 36, de drukveren 37 en 38 en de veer-
schotel 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 60 aan in de boring van de
draaias.
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25. Breng de spie 31 aan in de boring.

26. Draal 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 (27) aan.

27. Breng het schakelhuis 34 met de pak(ng (33,
&01-1) aan op het deksel 45. De schakelvin-
ger moet hierbij in de uitsparingen van de
mesnemers worden geplaatst.
Breng op het schakelhuis de ontluchter 32
aan, nadat hij in dieselolie of petroleum is ge-
reinigd en met behulp van lucht is doorge.
blazen.
Schakel enkele malen ter controle alle ver-
snellingen in.

14



DAF :;:il1T"ruc'les
Aandrijfassen fi

rt-30-1

AANDRIJFASSEN

1. Tussenas

2. Steun

3. Tussenas
4. Steun

5. Aandrijfas

6. Gaffel met flens

7. Borgveer

8. Kruisstuk
9. Smeernippel

10. Ophanglager
11. Borgveer

12. Smeernippel

13. Kruisstuk
14. Gaffel met flens

16. Aandrijfflens
17. Drukring
18. Kroonmoer
19. Splitpen
20. Tussenas

21. Steun

22. Aandriitas
24. Stofkap
25. Afdichtring
26. Opsluitring
27. Smeernippel

28. Aandrijfas

1
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DAF :;:l:fi.,ruc'ies
Koppeling BB 13 1|l

rt-40-1

KOPPELING BB 13

1. Kogellager

2. Frictieplaat

3. Klinknagel

4. Voering

5. Deksel

6. Bout

7. Veerring

8. Moer

9. Drukring

10. Drukveer

11. Veerbeugel

12. Veerbeugel

13. Sluitplaat
14. Drukvinger
15. Oogbout
16. Pen

17. Drukplaat
18. Koppelingshuis
19. Veerring

20. Bout
21. Deksel

22. Veerring

23. Bout
24. Yeerring
25. Bout
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TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassing DD
Diameter 13" (330 mm)
Aantal drukveren (10) 10
Kleur drukveren (10) . geel/licht groen
Lengte drukveren (10) onbelast 68,3 mm
Veerdruk drukveren (10) bij een
lengte van 42,9 mm 625 N (63,5 kg)
Afstand ondezijde drukplaat (17) tot
ondezijde deksel (5) 8,36-8,41 mm
Afstand ondezijde drukplaat (17)
tot drukvingers (14) 48,7-49,5 mm
Dikte frlctieplaat (2)

nieuw 9,1 mm
minimaal 4,3 mm

METEN

- Bevestig de drukgroep op een vlakke plaat of
een bijbehorend vliegwiel; leg tussen de druk-
plaat (17) en de vlakke plaat afstandstukken
met een dlkte van 9,1 mm.

- Meet nu de afstand van alle drukringen tot de
vlakke plaat; deze moet 57,8-58,6 mm bedra-
gen.



DAF :;:#::T'trucres :" il::Jffsmechansmè 3-cg-t

BEDIENINGSMECHANISME KOPPELING
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DAF :;:ilil""ruc'ies
Bedieningsmechanisme al
kopperins at-49-1

1. Vloeistofreservoir

2. Vuldop

3. Zeel

4. Afdichtrlng
5. Nippel

6. Klembeugel

7. Wartelmoer

8. Leiding

9. Moer

10. Veerring

11. Koppeling

12. Afdichtring
13. Steun
14. Pedaalrubber

15. Pedaal

16. Aanslagring
'17. Aanslagrubber
18. Veerring

19. Moer

20. Ringspie
21. Bout

22. Hefboom

23. Lagerbus

24. Sluitring
25. Pen

26. Borgbout
27. Smeernippel

28. Trekveer
29. Schalm

30. Splitpen
31. Koppen

32. Gaffel

33. Moer

34. Steun

35. Sluitring
36. Splitpen
37. Koppen

38. Hoofdcilinder
39. Restdrukventiei
40. Drukveer

41. Zuiger
42. Manchet

4Í1. Aanslagring
44. Borgveer
45. Stofhoes

46. Drukstift
47. Boul
48. Bout
49. Veerring

50. Bout
51. Veerring

52. Koppeling
53. Slang

54. Sluitring
55. Sluitring
56. Veerring

57. Moer

58. Moer

59. Veerrlng

60. Koppeling
61. Leiding
62. Bout
63. Banjobout
64. Afdichtring
65. BanJo

66. Afdichtring
67. Ontkoppelingsas
68. Ringspie

69. Bout
70. Veerring

71. Ontkoppelingsvork
72. Borgveer

73. Hefboom

74. Trekveer

75. Smeernippel

76. Hefboom

77. Bout
78. Moer

79. Stelbout
80. Druklager
81. Moer

82. Veerring

8fl. Steun

84. Koppeling
85. Steun

86. Slang

87. Splitpen

88. Sluitring
89. Koppen

90. Bout
91. Veerring

92. Hulpcilinder
93. Stofhoes
94. Zulger
95. Manchet

96. Ontluchtingsnippel
97. Moer

98. Veerring

99. Smeernippel
100. Afdichtring
101. Banjobout
102. Moer
103. Drukstift
104. Veerring

105. Steun

106. Steun

107. Trekveer

108. Schuifstuk
109. Steun
110. Afdichtring
111. Veerring

112. Borgveer

113. Leiding

1'14. Leiding

115. Smeernippel

116. Afdichtrlng
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