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Werkp I a ats i n stru cties

Fig. 1.

De schakelas in doorsnede.



Schakelasdifferentieel 1 ó35 VE

TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen.

Reducties : 5,42:l-7,40:l en ó,

Aantal tanden:
kroonwiel 3 3

pig non | 3

l6:l-8,43:l

26

9

Red uctieta ndwielen

lage reductie 15:32
hoge reductie 12:35

Aanhaalspanning boufen en moeren.

Voor bevestiging van:

Aa nd rijff lens

33 *ks ( 240 ft.lbs.)

Pignonhuis op diff.huis
15,2-20 rks (l l0- 145 ft.lbs.)

Lugerkappen

15,2-20 mks (l l0- 145 ft.lbs.)

S a te I I iete n h u is h e lfte n

24,9-32,5 mkg (l80-235 ft.lbs.)

Lugerdeksels kroonwielas

ll 
-14,5 

mks ( B0-105 ft.lbs.)

Borg platen kroonwielaslagers

5 , 3- ó, I t kg ( 3 B- 49 ft.lbs.)

Differentieel in baniohuis
19,3-21 ,4 mkg (140- | 55 ft.lbs.)

Stee ka s

I I - 14,5 mks ( B0- 105 ft.lbs.)

Lagervoorspatrning.

Pignonhuislagers : 0,05-0, 15 mkg

(5-15 inch. lbs.)

l(roonwielaslagers : 0,05-0, 15 mkg

(5-15 inch. lbs.)

Dikte van opvulringen voor afstellìng van lagervoor-

spanning pignonhuislagers:

4,75 mm. (.1870")

4,80 mm. (.1890")

4,90 mm. (. | 929")

5,00 m m. (. | 9ó8")

5, l0 mm. (.2008")

5,20 mm. (.2047")

5,25 mm. (.20ó6")

5,30 mm. (.208ó")

N.B. Tijdens montage de iagers met een dunne
minerale olie smeren.

Dikte va n shims voor kroonwielas-lagerdeksels:

0,07 m m. (.002 8")

A,l2 mm. (.0047")

0,25 mm. (.0098")

De flankenspeling wordt bij het gebruìk van boven-
genoemde shims gecorrigeerd met:

shim flankenspeling

0,07 mm. (.0028") 0,055 mm. (.00 19")

A,l2 mm . (.0047") 0, l0 mm. (.0039")

0,25 mm. [.0098") 0,20 mm. (.0079")

*) De iuisfe flankenspeling staat in het kroonwiel
g eètst.

Axiale speling.

K roo nwiela sta ndwie le n

lage red uctie :

hoge reductie :

Schakelvork in ring : 0,25

zijden.

Flankenspeling.

Kr^oonwiel cn pigno:r
*) red uctie 9 : 26 :

*) reductie 13:33 :

Satelliet en planeetwiel :

Red uctieta ndwielen :

Dikte van shims

huis:

0,25-0,50 mm.

(.009B//-.0 |97")
0,25-0,40 mm.

(.o0gg//-.0 | 57 ")
mm. (.0098") aa n weers-

0,17-0,23 mm.

(.00ó7//-.ggg l ")

0, l3-0, l9 mm.

(.005 | "-.007 5")

0, l5-0,20 mm.

(.0059" 
-.0079"J

0, l4-0,24 mm.

(.0055//-.0094")

tussen pignonhuis en differentieel-

0,07 mm. (.002 B")

0, l2 mm. (.0047")

0,25 mm. (.0098")

N L-0ó-ó2



Werkp I aats i n stru cti es

WERKING

De schakelas-constrtuctie.

De op de kroonwielas (B) verschuifbare scha kelring

(7) wordt aa nged reven via het kroonwiel 2 en pig-

non l.
De elec'l-risch bediende schakelring wordt naar keuze

met de aandrijftandwielen 3 o{ 4 verbonden. Via de

reductietandwielen 5 of ó welke vast met het diffe-
rentieelhuis zijn verbonden, wordt hierdoor de hoge

(g rote trekkracht) respectievelijk lage (hoge snel-

heid) overbrengingsverhouding ingeschakeld.

Het aantal tanden van de tandwielen l, 2,3,4,5 en

6 wordt aangegeven met:

De overbrengingsverhoudingen berekent men dan als

volgt:
72 7ft Z2

i1

,:

z1 zg 71 74

Scha kelen doet men electrisch d.m.v. de knop aa n

de versnellingshefboom. Uittrekken van deze knop

geefi de lage overbrengingsverhouding; indrukken

de hoge verhouding.
De aa nwi jzing va n de snelheidsmeter wordf door een

reductiekastie aangepast aan deze veranderlijke

overbre n gi n g sverhoud i n gen.



Schal,;elasdiff erentieel 1 ó35 VE

ONDERHOUD

@
Fig.3.

De conische rollagers bezitten van nature een,,poffip-
werking". Zij verplaatsen namelijk de olie in de richting
van de groter wordende diameter van de rollen. Hierdoor
en door het aanbrengen van kanalen wordt een oliestroom
door de lagers verkregen.

ledere | ó000 km. olie verversen ; gebruik hypoid olie:

Boven 
-l2o 

C SAE 140 EP

Beneden 
-12" 

C SAE 90 EP

Clie inhoud l3 [iter.

Electrische scha kelmotor:

Boven 
- 

lBo C: motorolie SAE lOW
Beneden 

-lBo 
C: 3 delen SAE l0W

ldeel kerosine

(kan veilig worden gebruikt fot 0o C)

ledere 4000 km. olie controleren en zonodig op peil
brengen.

Opmerkingen:

l. Wagens die in de buitenlucht worden gestald
moeten reeds bij temperaturen beneden 0"C
voorzien worden van SAE 90 EP olie.

Bii nieuwe of gerevideerde achterassen moet de

eerste verversing na ó00 knr plaatsvinden.

De lagers in het pignonhuis worden gedurende
het bed rijf a utomotisch gesmeerd.

Na vervanging van de ach'feras o-F moniage van

het differentieelhuis of bij het in gebruik nemen

van een voertuig rìa opslag moot hei pignonhuis
echter via de daarvocr CIùn de bovenzijde aan-

gebrachte vulplug me.f ca. t/z iiter olie worden
gevuld. Alle overige verversingen van de achter-
as geschieden op de normale wijze via aftap- en

niveauplug.

Voor onderhoud, storìngslabel, demontage en

montage van de electrische schakelmotor ver-
wijzen wij naar hoofdstuk VC.

Fig.4.

De electrische schakelmotor.
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Werkplaatsi n stru cti es

MONTAGE.OVERZICHT
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Scha!relasdiíferentieel 1 ó35 VE

Fis, 5.

1. di{{erentieelhuis
2. vulplug, tevens niveauplug

3. sh ims

4, deksel

5 aandrijfflens
6, spatplaat
7 . oliekeerring
B. cone

I. cup

10 afstandsring
44 | |IL rzurpru9

1?, pignonhuis
13 shims

14. cup

15. cone
16 pignon
17 cup

1B cone
19. kroonwie,
20 aandrij{tandwiel
21 , schakelvcrk
22, spie

23, sch u if as

24 kroonwielas
25, schakelring
26, stootring
27 lagerbus
28. satelliet
2q, drukveer f vergrendelpen
30. cup

31, cone
32, reductietandwiel
33 satellietenh u ishelf t

34, kruisstuk

35 planeetwiel

36. stootring
37 . satellietenhuishel{t
3E. reductietandwiel
39, aandrijftandwiel
4C. cone
41, cup

42, borgplaat
43 borgplaat
44, lagerstelring

45, sh ims

46 lagerdeksel
47. pakking
48, lagerbus
49. sh ims

50, opslu itplaat

DAF-GEREEDSCHAP

L-
M

Drijver voor het aanbrengen van de oliekeerring.
(Bestelno.: 8-99-5351 40).

STORINGSTABEL

Achteras maa kt +e veel g"luid:

l. Cnvoldoende of o:riuist smeermiddel.

2. Tandwiel of lagers gebroken of versleten.

3. Sp"ling oniuìs'i tu,sen de landwielen.

4. Kroonwiel en pignon passen niet bìj elkaar.

5. Kroonwiel/piEnon verkeerd afge:teld.
ó. Kroonwiel krom.

Achterwielen draaicn nief:

l. Steekas gebroken.

2. Kroonwiel- of pignontanden afgeschoven.

3. Tanden van tandwielen afge:choven.

Olielekkage:

l. Te hoog oliepeil.
2. Verkeerde olie.

3. Cliekeerringen versleten of verkeerd gemon-

tee rd .

4. Cntluchtingsnippul verstopt.

5. Slechte kwaliteit olie (schuimen).

Voor storinqen in het schakelmechanisme zie hoofd-

stuk VC.

NL-0ó-ó2



Werkp laatsin stru cties

UIT ELKAAR NEMEN VAN HET DIFFERENTIEEL

'úryE

Fis. ó.

Plaats het dif{erentieel op een bok.

Fis.8.

Verwijder de lagerkappen en het satellietenhuis.

flElit{ilr
Fis. 7.

Controleer of er merktekens op de lagerkappen zijn inge-
slagen. ln'dien niet aanwezig, eerst merktekens aanbrengen.

Fig.9.

Verwijder de borgdraad.



Schakelasdifferentieel 1 ó35 VE

Fig. 10.

Verwijder de lange bouten en neem het satellietenstetsel
uit elkaar.

Flg. 12.

Verwijder het pignonh'uis d.m.v. de drukbouten.

lllilf'Aîr

Fig. 11 .

Verwijder de lagers van het satellietenhuis.

Fig. 13.

Verwijder de pigno,nmoer.
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- Werkplaatsi n stru cti es
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Trek de

Fig. 14.

aandrijfflens van de pignon a{.

Fig. 15.

Trek het lager van de pignonas af.

10

Fig. 16.

Verwijder de beide cups uit het pignonhuis.

Fig. 17.



Schakelasdil{erentieel 1 635 VE
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Fig. 18.

Verwijder de contramoer en bout u it de schakelvork.

Fig.20.

Verwijder de lagerlkapdeksels.

Fig. 19.

Verwijder de schakelvork en de sehuifas.

@
Fig. 21 .

Neem de kroonwielas u it het diff erentieelhu is.

.-rvl /ol/rr,v

NL-0ó-ó2
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Werkpl aatsin structi es

Fis. 22.

Verwijder de borgplaat.

@

kroonwiel.

+

Fig. 23.
P'ers de tandwielen en het lager van de as af.

Fig. 25.

Trek de cups ruit het differentieelhuis.

Fig. 24.

Verwijder het lager en

12

het



Schakelasdi{{erentieel 1ó35 VE

IN ELKAAR ZETTEN VAN HET DIFFERENTIEEL

@
Fig. 26.

Pignon en kroonwiel horen bij elkaar indien zij voorzien
zijn van hetzelfde nummer.

@
Fig. 28.

Pers het kroonwiel en het lager op de as.

Fig. 27.

Plaats de spie in de kroonwielas"

Fig. 29.

speling van het aandrijftandwiel

V
/

Controleer de axiale

13



Werkp I aatsi n structi es

e9
v
v

Fig. 30.

Het aanbrengen van de schakelring op de kroonwielas.

Zorg er voor, dat de 3 vergrendelpennen in de kroonwiel-
as voor de 3 extra afgeschuinde nokken van de schakelring

komen te staan.

Fig. 32.

Controleer de axiale speling.

Fig. 31.

tandwiel en het lager op

rr|lliEf|r

14

Pers het de as.



Schakelasdi{'ferentieel 1 ó35 VE

Fis. 33.

Monteer de borgplaat en borg de bouten.

Fig.35.

Monteer de kroonwielas in het differentieelhuis.

@
Fig. 34.

Breng de cups in het dif{erentieelhuis.

t..t, 
t\

E@
Fig.3ó.

Denk om de ju iste montage van het lagerdeksel en de

sh ims.

/

NL-0ó-ó2
15



Werkp I a atsi n stru cti es

Fig. 37.

Controleer de voorspanning yan de kroonwielaslagers;

corrigee r zo nodig met shims.

@
Fig. 39.

Pers de cups in het pignonhuis.

Fig. 38.

Pers het lager op de pignonas.

Fig. 40.
Monteer de opvulringen.

EEEEIEII'

16



Schakelasdif{erentieel 1 ó35 VE

:

Fig. 41 .

Plaats de pignon in het pignonhuis.

Fig. 43.

Draai de aandrijfllensmoer vast met het vereiste aanhaal-
koppel.

Fig. 42.

Monteer het lager en de keerring.
(Gebruik DAF-gereedschap 8-99-535140).

@E

Fig. 44.

Controleer de lagervoorspanning.

NL-0ó-ó2
17



Werkp I aatsi n stru cti es

Lt

Fig. 45.

Breng de shims op hun plaats aan.

Fig. 47.

Controleer de {lanfi<enspeling.

Fig. 46.

Monteer het pignonhuis.

@
Fig. 48.

Smeer de tanden van het kroonwiel in met een dunne
laag menie en controleer het draagbeeld door het pignon

eerst enkele omwentelingen rechtsom en daarna enkele

omwentelingen linksom te draaien.

18



Schakelasdifferentieel 1 ó35 VE

VOET

TEEN

VOET

DroogbeeLd

t

_ )' ToLerantiegebied

Fig. 49.

Draagbeeld kroonwiel/pignon 1ó3S-schakelas, bij onbelaste
toestand (20"3A' drukhoek).

Indien de inbouw van het di{{erentieel op de juisie wijze
heeft plaatsgevonden, zal zich op het kroonwiel een

draagbeeld a{tekenen zoals hierboven op de tekening is

weergegeven, De streep-lijn gee{t het tolerantie-gebied
aan, waarbinnen het draagbeeld zich bij onbelaste toestand
moet bevinden. De pijlen geven aan, in welke richting het
draagbeeld zich zal uitspreiden v/anneer het differentieel
in belaste toestand draait

R
A

H
A

Fig. 50.

Pignon-instelling.

Verplaatsing van het draagbeeld is uitsluitend mogeliik
door het wijzigen van de pignon-instelling, welke a{hanke-

lilk is van de dikte der opvulplaatjes iussen pignonhuis en

di{ferentieelhuis, Na het wi.!zigen van de pignon-instelling
(A) moet de tand{lankspeling (B) worden gecorrigeerd.

B

B

@
Fig. 51 .

Monteer de lagerbus.

19



Werkp laatsin stru cti es

tl

Fig. 52.

Controleer de axiale speling van de schakelvork in de

schakelring. In bei'de schakelstanden moet de speling aan

weerszijden van de schakelvork 0,25 mm (,0098") bedragen.

llr

w)

Fig.

Pers,de lagers op de

54.

satel I i etenh u ishellten.

-'L-l\-) iStr-\\e'\

:

as ../

Fig. 53.

Borg de bout in de schakelvork.

Iirlfillrf,r

20



Schakelasdi{ferentieel 1 ó35 VE

Monteer de tandwielen
haalkoppel du-r bouten:

liEtìEF
Fig. 55.

op de satellietenhuishelften. Aan-
24,9 -32,5 mkg (180 -235 ft.lbs.).

Fig.5ó.

Borg de kroonmoeren.

Fig.58.

Controleer de {lankenspeling. Deze speling moet bij de
vier satellieten nagenoeg gelijk zijn.

Fig. 57.

Monteer de stootring en het planeetwiel en yeryolgens het
kruisstuk met satellieten en stootringen.

r@

NL-06-62
21
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- Werkplaatsi n stru cti es

Monteer de stootring en
satellietenhuishelften op

Fig. 59.

het planeetwiel. Plaats
elikaar; let daarbij op
tekens.

daarna ,de

de merk-

Fig. ó0.

Let op de juiste montage van de bouten t.o.v. het kroon-
wiel.

Fig. ó1 .

Aanhaalspanning 180 - 285 Ít. lbs.

Fig. 62.

Plaats de as met cups en lagerstelring
tieelhuis.

@

in het differen-

22



Schakelasdifferentieel 1 635 VE

€
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a
gil

rl (D

f-lFaE@
Flg.ó3.

Stel m.b.v. de lagerstelring de stand
wielen zodanig in, dat in geen der
de schakelring in aanraking komt met

Fig. ó5.

Monteer de lagerkappen. Aanhaalkoppel: 15,2-20 mkg
(110 -145 lt. lbs.).

Fig.64.
Axiale speling: geen.

--:

@
Fig.66.

Monteer de borgplaat en borg de bouten.

van de reductietand-
bei,de schakelstanden
het reductietandwiel.

ì\-J-!ff
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Werkpl aatsi n stru cti es

SCHAKELINRICHTING

D

Fig. 67.

A: accu

B: contactslot
C: zekerinqendoos
D: contactdoos
E: contactdoos
F: schakelaar op versnellingshe{boom
G: schakelmotor
H: reductiekasije

Eilq
Fig. ó9.

Reductiekastie (HD) (1" uitvoering).
Smeer de aseinden zo nu en dan via de oliegaatjes met

een dunne olie.

24

@
Fig. ó8.

Schakelknop.
Knop uitgetrokken: "hoge" snelheid.

Knop ingedrrukt: "lage" snelheid.

Fis. 70.

Reductiekastje (HK) (2" uitvoering).



Schakelasdifferentieel 1 635 VE

WERKING

De bediening van de schakelas vindt langs electri-

sche weg plaats docr middel van een schakelknop,

welke op de versnellingshefboom is aangebracht.

Met deze knop kan de electrische schakelmotor^ naar

keuze linksom of rechtsom in werking worden ge-

steld. Als gevolg hiervan wordt een hefboom in

beweging gebraclrt, waardoo r één der beide achter-

as-redurcties wordt ingeschakeld.

SCI{AKELAAR OP VERSNELLINGSHEFBOOM

Dc schakelaar op de versnellingshefboom hecft

twee sta nden, f ig. 68:

A. U itqetrokken : de achteras staat in ,, hoog'', dat

is de overbrengingsverhouding,

welke de hoogste rijsnelheid nro-

geli;k maakt;

B. Ingedrukt: de achteras staat in,,ldag", dat

is de overbrengingsverhouding,

welke het grootste trekvermogen

g eef t.

REDUCTIEKASTJE VOOR KILOMETERTELLER

-leneinde te bereiken, dat 
- 

ongeacht welke ach-

terasoverbrenging is ingeschakeld de juìste snel-

heid en afgelegde afstand worden aangegeven

door de kilometerteller, is een reductiekastje nood-

zekelijk. Dit reductiekastje (fig.69 en 70) ìs geplaatst

in de aandrijving van de kilometerteller en is ver-

bonden met de schakelknop op de versnellingshef-

boom. Wanneer de achteras in,,hoog" staat, hand-

haaft de druk van een veer de bestaande over-

brenging. Wanneer de achteras in,,laag" is ìnge-

schakeld, zorgt een electromagneet voor de nodige

co rrectie.

ELECTRISCH SCHAKELMECHANISME

Het mechanisme dat de schakeling in een der

achterasoverbrengingen verzorgt, bevindt zich in

een huis, dat tegen het differentieelhuis is aange-

bracht. Een hoofdbesta nddeel h ierva n wordt ge-

vormd door de electromotor ó, welke linksom of

rechtsom kan worden ingeschakeld (fig. 7l).

De as van deze motor is verbonden met een draad-

spil 21, wdarop zich een moer bevindt. Naar gelang

de draairichting van de electromotor zal de moer

zich omhoog of omlaag langs de draadspil ver-

schuiven . Zodra de moei aan het einde van zijn weg

i; gekomen, stuit hij tegen een schakelaar l7 , die

tegen de binnenwand van het lruis is geplaatst en

schakelt daarmede de stroom uit. Doordat de moer

over de draadspil is verplaatst, is hierdoor door

middel vdn een hefboom 23 (fig.7l) tevens een

sterke veer 22 onder spanning gebracht.

Via de schuifas 23 (fig.5) en de schakelvork 21

oefent de gespannen veer een druk uit op de scha-

kelring 25. Wanneer nu door het intrappen van het

koppelingspedaal de druk op de tandwielen groten-

deels wordt opgeheven, zal de schakelring zich ten-

gevolge vÒn de veerdruk verplaatsen, wdardoor:

o. de klauwkoppeling met het enc dandrijftandwiel

wondt verbroken en

b. het andere aandrijftandwiel wordt vastgezet op

de kroonwielas.

BEDRADINGSSCHEMA (fig. 67l'

Op de schakelknop op het versnellingshandel zijn

cjrie kabels aangesloten.

Ka bel 806 verzorgt de stroomtoevoer va naf de

accu via contactslot, zekeringendoos en contactdo-

zen naar de schakelknop.

Kabel B0B doet bii uitgetrokken stand vdn de

schakelknop de electromotor draaien in de rich-

ting, wdardoor de,,hoge" overbrenging tot stand

komt.

Kabel 807 doet bii ìngedrukte stand van de

scha kelknop de electromotor draa ien in de rich-

ting, wdardoor de,,lage'' overbrenging tot stand

komt. T"gelijkertijd wordt dan het reductiekastje

ingeschakeld ter correctie van de kilometerteller-

aanwijzing.

ONDERHOUD

Het reductiekastje typ" H D (f ig. ó9) van de kilo-

meterteller moet af en toe worden gesmeerd door

25
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Werkpl a,atsi nstructies

1. Schroef met borgring

2. Zelfborgende moer

3 Kabelklem

4 Bovendeksel

5, Dekselpakking

6, Electromotor

7. Motor pakkingring

B, Schakelmechanisme-huis

9 Moer schakelaarbevesti'ginq
10. Fiber isolatierinq

1 1. A{standring

12, Kogellager met borgrinq

13, Lagermoer

1'L Lagerdekselpakking

15 Lagerdeksel

16 Schroe{ met borgring

17, Schakelaar

18, ZelÍborgende moer (schakelaa rcontacten - binnen)

19. Verzonken schroe{ (schakelaar op huis - binnen)

20. Hef boom-as

21 Draadspil met moer

22, Schakelvee r

2-". Hefbcom

24 Dekselpakking

25, Zii-deksel

26, Vul- en niveauplug

27. Schroef met borqrinq

28 Oliekeerrinq
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enkele druppels dunne olie in de

te spuiten. Het reductiekastje

behoeft geen smering.

olietoevoergaatjes

type H K (f is. 70)

Fis. 72

Bijvullcn van het schakelmechanisme-huis met olie.

Het oliepeil in het huis van het schakelmechanisme

nroet elke ló.000 km worden gecontroleerd. Olie

moet worden bijgevuld via de vulplug 26 (fiq. 72)

welke tevens als niveau-plug dienst doet. Aftappen
von de olie is slechts mogelijk door het gehele dek-

sel weg te nemen.

Voorgeschreven oliesoort:

rnotorolie SAE- l0 boven 
-l2o 

C

3 delen SAE- l0

ldeel kerosine

OPSPOREN VAN STORINGEN

Schakelknop en bedrad ing

Bìi het opsporen van storingen moet gebruik worden

gemaakt van een controlelampje met twee draden,

waaraan krokodilleklemmen zijn gesoldeerd. Vocr

het lokaliseren vdn de storing dienen de hieronder

vermelde controle-werkzaamheden te worden uitge-

voe rd.

Maak de kabelaansluitingen 807 en B0B aan de

schakelmotor ios.

Piaats het controlelampje tussen de kabel B0B eri

de massa.

Trek de schakelknop op de versnellingshefboom

om h oog.

Zet hoofdschakelaar en contactslot aan: het lampje

moet nu branden. Als het lampje niet brandt, duidt
dit op een onderbreking in de stroomtoevoer.
Maak kabel 808 los en sluit kabel 807 aan op het

lampje: het lampje mag niet branden. Als het lamp-
je wel brandt, duidt dit op een kortsluiting.

Druk de schakelknop op het versnellingshandel in:

lret lampje moet nu weer branden. Als het lampje

nlet brandt, duidt dit op een onderbreking in de

stroo m toevoe r.

lìed uctiekastje

Schakel de hoofdschakelaar en contactslot irr en

druk de schakelknop op de versnellingshefboom om-

loag.

Maak aan het reductiekastle de kabelaansluiting

met de schakelknop los en controleer of er span-

ning staat op het kabeleinde. ls dit niet het geval,

dan duidt dit op een stroomonderbreking vanaf de

scha kelknop.
'fik een pdar maal met het kabeleinde tegen de

ddnsluitklem op het reductiekastje: het in- en uit-

schakelen van het inwendige mechanisme moet dan

hoor- en voelbaa r zijn. Zo niet, moet het reductie-
kastje worden verva ngen. (Controleer echter eerst

nog de massaverbinding !)

l-ieftige schommelingen van de kilometerteller-wij-
zernaald kunnen hun oorzaak vinden in mechanische

slijtage van het reductiekastje. Controleer dit door
een nieuw exemplaar te monteren.

Schakelaar

De schakelaar l7 (fig. 7ll welke tegen de binnen-
wand van het huis is geplaatst, moet schoon zi1n.

De contactpunten moeten door de veerdruk stevig
op elkaar worden gedrukt.

Draadspil

De rnoer moet zich gemakkelilk over de draadspil

kunnen verschuiven, zonder aan het einde van de

spil er van af te lopen of er op te klemmen.

De fiber adnslagnok moet stevìg in de moer vast-

geklemd zìtten.

Electromotor

Flet uitva lkoppel va n de electromotor bedraagt * ó

in. lbs (+- ó800 9r. cm)

Het controleren va n de electromotor vindt a is volgt
plaats.

) beneden 
-l2o 

C kan

) veilig worden gebruikt

\ tot oo C).

27



1l
l-,t

Werkplaatsi nstructies

| . Klem de motor voo rzichtig in een bankschroef.

2. Maak in het ene einde van een metalen strip

een rechthoekig gat,waarin het afgeplatte ge-

deelte va n de motoras past.

3. Boor in het andere einde 
- 

op een afstand van

4" = l0 cm van het rechthoekige gat af 
- 

een

gaatje, waarin het haakje van een unster kan

worden gestoken.

4. Schuif de strip over het motoras-einde en haak

de unster in.(Fiq.73)
5. Verbind de aansluitkabels van de motor met de

polen vd n een accu.

Fis. 73

Controleren van het draaimoment Yan de electromotor.

6. Laat de motor nu zéér langzaam ronddraaien

door met de unster een trekkracht van -+ 1,5

lbs (r- 680 gram) op de strip uit te oefenen.

Doe dit gedurende een volledige omwenteling,

daarbij de unster steeds haaks op dc strip

houdende.

7. lndien een ankerwikkeling vdn de motor is ver-

bra nd, za I het motorkoppel over een gedeelte

van de omwenteling wegvallen. Voer deze con-

ti'ole zo snel mogelijk uit, teneinde oververhit-

ting van de motor te voorkomen!

DEMONTEREN VAN SCHAKELMECHANISME

t. Verwilder het deksel van het schakelmechanis

me-huis en vang de olie op.

Draai de twee moeren van de {lensverbìnding

rnet het difierentieelhuis los, zodat de vocr-

spanning van de schakelveer wegvalt.

Belangrijk: Draai zonodig eerst de draadspìl

met de hand, totdat de moer in de

stand ,,laag" staat (fig. 74).Deze
stand bevordert een gemakkelijke

demonta ge zonder kans op beschadi-

ging van de contactpunten van de

schakelaar.

Fig.74

Stand van de hefboom bij ingeschakelde,,lage" reductie.

Trek de as uit de he{boom en verwijder de

hefboom met de veer.

Maak de beide aansluitdraden aan de buiten-
zijde los. Let hierbij op de positie van de dra-

den.

Neem het schakelmechanisme-huis los van het

differentieelhuis.

7. Verwijder het lagerdeksel en druk de draadspil

buitenwaarts, totdat het lager vrij komt van

het h u is.

Fis.75

Demonteren van het lager van de draadspil.

4.

5.

ó.

t.

3.
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r0.

il.

t2.

8. Blokkeer de draadspil door een schroevedraaier

in de sleuf te steken en neem het lager los van

de draadspil (fig.75).
9. Verwijder de draadspil met de moer uit het

huis.

Maak de aansluitingen van de electromotor op

de schakelaar los.

Neem het bovendeksel los en verwijder de

electromotor (fig . 76).

Maak de twee moeren aan de buitenziide van

het huis los, verwijder de verzonken schroef

aan de binnenzijde en neem de schakelaar uit

het huis. (fis. 77).

Fis.76

Het uitnemen van de electromotor.

Klem de hefboom met veer in een bankschroef.

Plaats als veiligheidsmaatregel tegen het

wegspringen van de veer 
- 

een staaf in de

borinq van de hefboom.

tis. 77

Verwijderen van de schakelaar uit het schakel-
mechan isme-h u is.

Plaats twee verlengpijples op de veereinden

(fiq. 7B).Trek de veereinden van elkaar af en

neem de veer los van de hefboom.

Fis. 78

Het losnemen van de schakelveer.

MONTEREN VAN SCHAKELMECHANISME

Klem de hefboom in een bankschroef.

Breng met behulp vdn de twee verleng-piipjes
op de veereinden de veer op de hefboom.

Monteer de schakelaar in het huis.

Controleer met een controlelampje of de scha-

kelaar goed geì'soleerd staat van het huis.

Breng de motor op zijn plaats en bevestig het

bovendeksel.

Sluìt de motor aan op de schakelaar.

Plaats de draadspil met de moer in het huis

en monteer het lager. De fiber aanslagnok van

de moer moet zich aan de kant van de scha-

kelaar bevinden.

8. Bevestig het lagerdeksel.

9. Plaats het schakelmechanisme-huis op het dif-
ferentieelhuis (moeren nog niet vastzetten).

| 0. M onteer de hef bocm met veer en hef boom-Òs

in de stand,,laag".

I l. Zet nu de moeren van de bevestigingsflens

vast.

12. Monteer het zijdeksel en vul het huis tot aan

de vulopening met oe voorgeschreven olie.

13. Maak de beide aansluitdraden dan de buiten-
zijde vast.

t.

2.

t?l -r.

5.

3.

4.

6.

7.

W

ft,)G

t4.
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