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UITLIJNEN VAN DE AANDRIJFLIJN

Het komt in de praktijk vaak voor dat het uitlijnen van de aandrijflijn moeilijkheden oplevert
en niet het gewenste resultaat geeft. Een slecht uitgelijnde aandrijflijn veroorzaakt "dreunen"
van de aandrijflijn. Dit komt door de oneenparige snelheid van de aandrijfassen. Het is
daarom van belang dat de aandrijfflenzen in de goede stand ten opzichte van elkaar staan.
Bij de volgende manier van uitlijnen is de toestand van het voertuig (beladen of onbeladen en
het horizontaal staan) niet van belang.
Het voeftuig dient wel op een vlakke vloer te staan.
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motor + vers. bak te diff. 2e diff.

Bij de FA, FAS, FT, FTS en de bus uitvoeringen is het belangriik dat de aandrijfftens van de
versnellingsbak parallel staat aan de aandrijfflens van de achteras. Dit kan worden gerealiseerd
door de hoek van de motor (hoek A) te meten ten opzichte van de horizonual en de achteras
zo in te stellen dat deze dezelfde hoek maakt met de horizontaal.

Heuelfde geldt ook voor de voonite achteras van de FAT en de FTT uitvoeringen.
Het uitlijnen van de achterste achteras kan men als volgrt verrichten.
Meet de hoek B die de aandrijfas tussen de voorste en de achterste achteras maakt met de
horizontaal. De hoek C van de achterste achteras is nu bepaald door de formule:

C:B-A+B

Stel de achterste achteras nu 20 af dat deze een hoek C met de horizontaal maakt.
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Afhankelijk.van de grootte van de correctie van de hoek van de achtente achteras wordt de hoek
B beihvloed. Daarom is het n0odzakeliik dat de hele meetprocedure van de achtercte
achtera3 nogmaals wordt uitgwoerd en eventueel de hoek van deze as nogmaals wordt
gscorîigeerd.

Afrtetlen.van de achterasen gebeurt bij de FA, FASr FT,FTS en de bus'uitrroeringen met
bghulp van spieen tussen achterveer en 6 en bÍj de FAT en de FTT uitvoerringen ri'et
behulp lnn vulplaten (Vl onder de reakÍiesteun (zie fig.l.
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