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BENAMING VAN DE ONDERDELEN

1. Tussenas

2. Ophangsteun

3. Bout

4. Veerrlng

5. Moer

6. Bout

7. Ring

8. Moer

9. Bout

10. Veerring

1'1. Moer

12. Flens

13. Borgveer

14. Krulsstuk

15. Smeemlppel

16. Ophanglager

17. Afschermlng

18. Flens

19. SchlJf

20. Borgring

21. Moer

22. Aandrufas

23. Stofkap

24. Afdichtring
25. Opslultrlng
26. Schulfstuk

27. Smeernlppel

28. Deksel

29. Borgveer

30. Smeernlppel

31. Kruisstuk

32. Flens

33. Afdichtring
34. AandriJfas

35. Afdichtring
36. Bus

37. Ring

38. Afdlchtrlng

Zle voor beschr{lvlng, onderhoud en storlngen
3.00
De gaffels aan weerszijden van de aandrijfas (22)
dienen in het algemeen in dezelfde stand te staan.
Daardoor wordt een gelijkmatige aandrijving van
de achteras verkregen.
Dit geldt echter alleen indien de aandrijfhoek van
de beide kruiskoppelingen geliJk is. Dit is het geval
bij een Z-aandrijving of een W-aandrijving (fig. 1).

lndien dit echter niet het geval is moet de hoek
van de gaffels anders zijn. Zo moet bij combinatie
van een Z en een W, bijvoorbeeld een Z in het
horizontale en een W in het verticale vlak, de hoek
tussen de gaffels 90o zijn.
Om fouten bij de montage te voorkomen is het
dus beslist noodzakelijk dat, alvorens een schuaf-
koppeling te demonteren, de stand hiervan wordt
gemarkeerd.

UITBOUWEN

Aandrlllas
Vena/jder de moeren, veerringen en bouten
van de flenzen en venrijder de aandrijfas.

INBOUWEN

Het inbouwen geschiedt in de omgekeerde volg-
orde. Let erop, dat de vlakken van de flenzen goed
schoon zijn en goed aansluiten. Haal de moeren
gelijkmatig aan met een aanhaalkoppel van 11,7
mkg.

Tusgenag
Verwijder eerst de aandrijfas.
VerwiJder de moeren, veerringen en bouten
van de flens aan de versnellingsbak.
Maak de bevestiging van het ophanglager (16)
met het chassis los en venrvijder de tussenas
(1) met het ophanglager.
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SCHUIFKOPPELING

UIt elkaar nemen
Let er, alvorens het schuifstuk van de aandriJf-
as te trekken, op of de stand is gemarkeeid
(fig. 2). Breng zonodig merktekens aan.
Het schuifstuk (26) kan nu zonder meer van
de aandrijfas worden getrokken.

Inspecteren
Reinig alle delen grondig en controleer de spie-
vertandingen van de aandriJfas en van het schuif-
stuk op indrukkingen en beschadigingen.
Een geringe beschadiglng van dé spievertanding
kan worden weggeslepen.

ln elkaar zetten
Let er bij het in elkaar zetten op of de merktekens
zich tegenover elkaar bevinden.

KRUISKOPPELING

Ult elkaar nemen
Venarijder do verf van de borgveren (29) en
rondom de lagercups.
Venrvijder met behulp van een tang de borg-
veren (fig.3).
Venrilder het kruisstuk uit de gaffels, bljvoor-
beeld door, tenrlJl de ene gaffel wordt onder-
steund, de andere met behulp van een opzet-
stuk omlaag te persen (fig. 4).

lnspecteren
Reinig alle delen goed.
Controleer de kruisstukken en de lagercups
op Indrukklngen en andere beschadigingen.
Controleer de complete naaldlagers op spe-
ling.
Controleer de gaffels op beschadiging en ver-
buiging.

Het kruisstuk en de naaldlagers kunnen alleen te-
zamen worden vernieuwd.

In elkaar zetten
Zorg ervoor dat alle smeerkanalen schoon zlJn
en gevuld met vet.
Plaats de naalden in de lagercups en houd
deze zo nodig met behulp van vet op hun
plaats.
Plaats het krulsstuk in de gaffel en breng de
lagers aan.
lndien de gemonteerde kruiskoppeling niet
gemakkelijk draait, klop dan op de buitenzijde
met een zachte hamer.
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OPHANGLAGER

Van de tussenas nemen
Venarijder de moer (21), de borgplaat (20), de
schijf (19) en de flens (18) (fig. 5).
Het ophanglager kan nu van de tussenas wor-
den afgenomen.

lnspecteren
Het ophanglager (16) dient als het versleten of be-
schadigd is, compleet te worden vervangen.

Op de tussenas aanbrengen
Het op de tussenas aanbrengen geschiedt in
de omgekeerde volgorde.
Haal de moer (21) aan met een aanhaalkoppel
van 20 mkg.


