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Stuur GD74 VIII D

TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat : Zahnradfabrik Friedrichshafen A.G.

Typ" : 7419

Uitslag van de. pitmanas : 90"

Oliedruk :, 70 kq/cm2

Maximaal draaimoment aan de pitmanas

bij een oliedruk van 70 kg/cm2 : 245 mkg.

ONDERI.{OUD

De hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting behoeff weinig onderhoud.

Het hydraulisch medium is tevens smeermidde,.

Dii dient ververst te worden na de eerste 4000 km en daarna iedere 24.000 km.

Confroleer het oliepeil iedere 1000 km met stilstaande mofor.

Hei filterelement in het oliereservoir moet iedere 48.000 km worden vernieuwd.
Vul aiijd hef dezelfde olie en meng nooit twee merken door elkaar. De olie is een

automatische transmissieolie en moet voldoen aan een ,,QA-ATF type A' goed-

keuringsmerk.

Tijdens het verversen dienen de voorwielen vrij van de grond te staan.

De olie kan d.m.v. de aftapplug (73) worden verwijderd.

Het vullen geschiedt vìa de vulschroef aan de oliefank. Deze tank wordf tof aan de

rand met olie gevuld. Daarna wordt de motor steeds korte ogenblikken d.m.v. de

startmolor rondgedraaid. Daarbij moet steeds olie worden bijgevuld tot het olie-
niveau niel meer zakt iijdens het doordraaien van de motor.

In geen geval mag de olietank worden leeggezogen.

Tijdens hef vullen moet het sfuurwiel steeds langzaam van de ene naar de andere
uiferste stand worden gedraaid, zodat de drukcilinders van olie kunnen worden voor-
zien en de aanwezige luchf via de olietank kan ontwijken.
De sfuurinrich+ing is volledig ontlucht als tijdens het verdraaien van het stuurwiel
geen luchtbellen meer in de olietank opstijgen en als na hel afzetten van de motor
het olieniveau in het tank[e niet meer dan twee centimefer stijgt.
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- Werkpl aatsi n stru cti es

Figuur 2 geeft een doorsnede van het hydraulisch

bekrachtigde stuur. Het stuurwiel is via een draad-
spil verbonden met een moer. De pitmanas is door
middel van een krukdrijfstang mechanisme aan de

moer bevestigd.Een draaiende beweging van de

draadspil geeft een op en neer gaande beweging

van de moer, welke op zijn beurt de pitmanas doet
verdraaien.

De zuiger bestaat uit twee delen (zie f ig. 3) 
'

a. Een buitenmantel welke via het kruk-drijfstang

mecha nisme is verbonden met de pitma nas en

b. een binnenmantel welke aan de moer is ge-

sch roefd.

Tussen buiten- en binnenmantel bevinden zich de

regelkanten. De verplaatsing van de binnenmantel

wordt via een pa kket veren overgebracht op de

buitenmantel. Een verdringerpomp welke op de dy-

namo is gemonteerd en zodoende wordt aangedre-

ven door de motor pompt olie uit een reservoir

door leidingen naar de inlaatopenìng bii het stuur-

h uis.

In deze pomp zijn twee ventielen aangebracht waar-

bij één dient voor de regeling van de druk (druk-

bugrenzing) en de andere voor de regeling van

de opbrengst. De hoeveelheid olie wordt bepaald
door een gecalibreerde opening in de schuif, als-

mede een door een achter deze schuif aangebrach-

te gecalibreerde veer (volume b"grenzing).

Door de inlaatopening stroomt de olie
huis en in de neutrale stand (fig. a) via
en rechfs openstaande spleten naar de

6

van de zuiger. In dit geval wordt de olie van beide
zijden via de holle draadspil en de retourleiding
naa r het reservoir teruggevoerd.

in het stuur-

de naar links

beide zijden
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Bii een verdraaiing van het stuurwiel, bijvoorbeeld

naar rechts, worCt de moer en de binnenzuiger naar

rechts bewogen. Afhankelijk van de kracht op de

buitenmantel (weerstand van de wielen op de weg)

en de sterkte va n het veerpa kket ontstaat een g rote

of minder grote verschuiving van de regelkanten van

binnen- en buitenmantel ten opzichte van elkaar.

Hierdoor wordt bii maximale krachtverschillen de

oliestroom naar de rechterzijde van de zijde afge-

sloten en geheel naar de linkerzijde geleid. De te-

rugstroommogelijkheid van de olie aan de rechter-

zijde van de zuiger btiifi gehandhaafd, terwijl deze

aan de linkerzijde van de zuiger wordt afgesloten.

Hierdoor wordt aan de linkerzijde van de zuigen een

grote hydraulische druk opgebouwd (rood in fig.5).
Deze druk ondersteunt de zuiger in zijn beweging

naar rechts en geeft op deze manier de gewenste

be krachf ig in g.
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qii een verdraaiing van het stuurwiel naar links ge-

schiedt het omgekeerde (zie fig. ó).

Bii partiéle stuurkrachten worden de regelkanten

minder ver geopend, resp. minder ver gesloten

waarbij dan de bekrachtiging gelijke tred houdl

mef de stuurkrachten. Tevens zal duidelijk zijn dat
de samenstelling van het veerpakket de procentuele

bekrachtiging ten opzichte van de stuurkrachten

bepaa lt.

Veel veerties: procentueel geringere bekrachtiging.

Weinig veerties: een procentueel grotere bekrach-

figing.

Het aantal aangebrachte veerties is aangepast aan

de stuureigenschappen van het voertuig en mag

uiteraard niet worden gewijzigd.
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STORINGSTABEL

Voordat storingen aan de stuurinrichfing worden
onderzocht dient eerst bij draaiende motor het olie-
niveau in de olietank te worden gecontroleerd. In-

dien olie verloren gaat dient fe worden onderzocht

waar in het systeem lekkage optreedt.
Tevens dient de wieluitlijning te worden geconfro-
leerd.

Siuurinrichting draait naar beide zijden zwaar.

a. Controleer het olieniveau.

b. De pomp levert te weinig olie.

Controleer de riemspanning.

c. Hei regelventiel in de pomp werkt niet correct.
Demonteer en reinig het venliel. De gecalibreer-
de opening mag niet verstopt zijn.

d. Het oliefilter is verstopt.
Nieuw oliefilter monteren.

Stuurinrichting draait naar één zijde zwaar.

a. De onderste cilinder heeft geen oiiedruk.

Demonteer het huis en controleer de afdichtrin-
gen van de zuiger.

b. De bovenste cilinder heeft geen oliedruk.

Demonteer het huis en controleer de afdichtrin-
gen van de zuiger en piip (28 en 29, Fig. l).

c. De regelkanten zijn niet goed afgesteld.

Bij draaiende motor en loslaten van het stuur-

wiel draait de stuurinrichting naar één zijde.

(Voor afstelling zie blz. l7).

De stuurinrichting draait niet voldoende in de lìeu-

trale stand terug.
Controleer de bevestiging van de stuurpiip aan het
dashboard.

Het sfuurwiel trilt.

Wielen en remtrommels balanceren.

Er is teveel speling aan het stuurwiel voelbaar.

a. Het axi'aal kogellager van de draadspil heeft
teveel speling. Voor afslelling zie pag. 21 .

b. De speling van de draadspil in de moer is te
g root.

c. De tappen van de krukdrijfstang-verbinding
hebben teveel speling.

d. Sp"ling tussen pitmanas (75) en kruk (ó0) is te
g root.
Pitma nas en kruk beiden vernieuwen.

De oliepomp maakt teveel geluid (zingen).

a. Er is le weinig olie in het systeem.

b. De olie moet worden ververst.

c. Er is lucht in de olie.

Controleer de dichtheid van de zuigleiding.Door
verdraaien van het stuur van de uiterst linker

naar de uiterst rechter stand kan het sysfeem

worden ontlucht.

d. Afdichfring van de pompas is lek.

e. De drukleiding raakt carrosseriedelen.



Werkpl aatsi nstructi es

UIT ELKAAR NEMEN VAN DE STUURINRICHTING

Op het stu u rh uis bevind+ zich

Let op aan welke zijde van het

arm is gemonteerd.

een typ"plaatie.

stuurhuis de pitman-

10

Fig. 8.



Stu,ur GD74 VIII D

Fig.9.

Verwijder de stuurpijp.

Fig. 10.

De draadspil kan uit de zuigenmoer worden gedraaid.

Fig. 11 .

Demonteer de claxon bedrading. Fig. 12.

11
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Fig. 13.

Fis. 15.

Fig. 14.

Fig. 16.

Gebruik bii demontage en montage va n het deksel

de bus l6WS-509 ter bescherminq van de oliekeer-

ring.

@r
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Fig. 17.

Het verwi.ideren van de

stalen hamer.

pitmanas. Gebruik geen

Fls. 18.

Fig. 19.

Verwijder de lekolieleiding.

r3

Fig. 20.
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Nadat de

Fig. 21.

cilinder is verwiiderd kan de zuiger

Fig. 22.

stuurhuis worden getrokken.uit het

Fig.

De zuiger bestaat uit:

w
I

s6

23.

zuigervoetstu k (3 2)

zuigermíddenstuk (45)

zuigertopstu k (57)
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Fig. 24.

37o

FÍg. 25.

Demonteer het zuiger-middenstuk niet verder dan in bovenstaande tekening staat aangegeven.

tr

CONTROLE

H:1':.1:- ;*:î; ?: ff:iil ;.H,Hf"" 
d e

| . De borgstift {48) en de daarbij behorend" groef
mag niet beschadigd zijn.

2. De beide delen van de zuiger (39 en 45) moeten

een ,,zuigende" passing hebben en mogen niet
klem men.

3. De regelkanten van de beide zuigerdelen {39 en

45) mogen niet beschadigd zijn. Scherpe kanten

kunnen met een oliesteen worden verwijderd.

Controleer de onderdelen (35 en 38) op bescha-

di gi nge n.

De afdichtringen mogen niet beschadigd zrjn.

Controleer de draad van draadspil en moer.

De draadspil moet zich, hd inolièn, uit eigen ge-

wicht in de moer schroeven. De speling op de

draad van draadspil en moen mag niet meer dan

0, I mm bedragen.

4.

5.

6.

35
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HET IN ELKAAR ZETTEN VAN DE STUURINRICHTING

Fig. 26.

Het zuigermiddenstuk wordt samengesteld volgens
bovenstaande tekening.
Indien de seegerring (3 3) moet worden vernieuwd
dient daarvoor een ring van gelijke dikte als de ge-
demonteerde ring te worden gekozen (zie het on-
derdelenboek).
Door vlakslijpen moet de nieuwe ring op dezelfde
dikte -{- 0,0 | mm als de gedemonteerde ring wor-
den gebracht.

EEq
Monteer de borgstift.

Fig. 28.

1ó

Fig. 27.
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VIII D

DE AFSTELLING VAN HET ZUIGERMIDDENSTUK

Fig. 30.

Het effectieve zuigeroppervlak is aan de zijde van

het stuurwiel kleiner dan aan de zijde van de pit-
ma nas.

ln de neutrale stand (zie fig. 4) dient echter de
kracht, die de olie op de zuiger uitoefent, gelijk te
zijn, zodat in deze neutrale stand de oliedruk op de
zuiger aan de zijde van het stuurwiel een weinig

hoger dan aan de andere zijde van de zuiger dient
te zijn. Daartoe is de regelkant voor de bovenzijde
van de zuiger 0,0 | mm groter afgesteld dan die
voor de onderzijde van de zuiger. Zoals de figur"en

29,30 en 3l aangeven kan di+ met behulp van pers-

lucht en de gereedschappen l6WB-508 en l6WB-
513 worden afgesteld. Deze handelingen behoeven
echter normaal niet te worden uitgevoerd aangezien

dit reeds door de fabriek is gebeurd.

'à
Tr_/

--> 
\Èt.-)

Fig. 3l .
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30
53

*P
5ó
32.

Monteer de zuiger. Let op

9en.
Controleer of de boulen 13

Fig.

de olie- doorvoeropenin-

I en 5ó) voldoende door

de ringen (30 en 53) worden geborgd.
Zorg voor een iuiste monfage van de afdichtingi-
ringen.

Fig.

Monteer de zuiger zodanig

voldoende kan verdraaien.

Fig. 34.

Tussen de beide delen van

een O-ring.

33.

in

1g

het huis dat de kruk de cilinder bevindt zich
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Fig. 35. Fig. 36.

Aanhaalkoppel typ" 7419: 2,3 mkg.

,\

@

Fig. 37.

Monteer de lekolieleiding.

-.--*--

19
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Fig. 38.

\
Monteer de lagers, shims en keerringen op de draad- \
spil. Gebruik voor de montage van de keerring l5a
het gereedschap lóW8-5 12.

rlk'
n
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I'e+- /fry é1772 ér47
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Door middel van de

zonder axiale speling

Fig. 39.

shims (95) dient de d raadspil

te worden gemonteerd.

@
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Fig. 40.

Na montage

de stuurpiip

Fig. 41 .

van draadspil en claxonbedrading kan

worden gemonteerd.

Fig. 42.

De bovenste lagering van de draadspil.

Fig. 43.

21
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Fig. 44. Fig. 45.

De pitmanas dient zodanig in de kruk te worden aan-

gebracht dat in de middenstand de streep op de

pitmanas loodrecht op de draadspil staat.

Fig. 46.

De kruk dient ca. 0, I mm axiale speling te hebben.

Daartoe kan de stelring (ó3) in diverse dikten wor-

den geleverd. (zie onderdelenboek).

22
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Fis. 48.

Fig. 49.

Gebruik de bus IóW8-509 ter bescherming van de

oliekeerring.

NL - 03 -,ó1

Fig. 50.

23
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Fig. 51.

Het aanbrengen van de ring (ó3) . Zie ook fig. 46.

Fig. 52.

24

Fig. 53.
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DAF-GEREEDSCHAP
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Fig. 54.

Montage gereedschap (bestelnummer lóWB -512)

voor oliekeerring (l 5a).

Frg. 5ó.

Montage gereedschap (bestelnummer l6WB-5 | l)
voor oliekeerring (85).

@
Fig. 55.

Fig.5
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Fig. 58. Fig. 59.

Beschermbus (bestelnummer | óW8-509) le gebruiken

bii de montage van de oliekeerring (85).

Fig. ó0.

Sleutel t.b.v. de afstelling van de hydraulische mid-
denstand (bestelnummer lóWB-508).

+$"
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Stuur GD-74 AANVULLINGSBLAD STUUR GD.74

Schema van de begrenzing van de stuurbekrachtiging bij naar rechts bewegende zuiger.

A. Zuigermiddenstuk
B. He{boom
C. Oliereservoir

Fig.

Begrenzing niet in werking;

D. Pomp
E. Stelbout
F. Hydraulische regelkant

1.

overstroomkanaal gesloten.

G. Overstroomkanaal l.
H. Rechter cilinderruimte

(lase druk)

@
Linker cilinderruimte
(hoge druk)

Op enke

g renzer

wieluitsla

geeft, wr

valt. Op
gewenst

siu u rin ric

stand he

Werking

Cpdef
middens'

van het ,

zuigermi,

om hoog

middens'

scha rn ier

ge pla a ts

Op het

waa rva n

verlopen

Wannee

zal op er

hef boom

slotte za

dat als f

9e9even
reiken e

va lt (fig.

de diept
der de

boom d
nog mo

krachtigi

maximalrBegrenzing

A. Oliereservoir B.

in werking: overstroomkanaal geopend.

Pomp C. Linker cilinderruimte (lage druk)

Printed in Holland
I
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riet

van de stuurbekrachtiging bij naar rechts bewegende zuiger.

BEGRENZING VAN DE

HYDRAULISCHE

STUURBEKRACHTIGING

Op enkele modellen van de GD-74 serie is een be-

grenzer aangebracht, welke even voordat de volle

wieluitslag wordt bereikt, een overstroomkanaal vrij-
geeft, waardoor de hydraulísche bekrachtiging weg-

valt. Op deze wijze wordt voorkomen, dat nog on-

gewenst g rote krachten worden uitgeoefend op de

stuurinrichting, terwijl de wielen reeds hun uifersfe

stand hebben bereikt.

Werking.

Op de fig. I is afgebeeld, hoe opzij van het zuiger-

middenstu k A een hef boom B is aa ngebracht, waa r-

van het ene einde scharnierend is bevestigd aan het

zuigermiddenstuk, terwijl het andere einde schuin

omhoog loopt. Aan de andere zijde van het zuiger-

middenstuk is eenzelfde hefboom aanwezig, waarvan

scharnier en oploopvlak echter iuist andersom zijn

geplaatst.

Op het stuurhuis bevinden zich twee stelbouten E,

waarvan het ondereinde zich vlak boven het recht-

verlopende gedeelte van de hefbomen bevindt.
Wanneer nu het zuigermiddenstuk zich verplaatst,

zal op een bepaald ogenblik het oploopvlak van de

hefboom in aanraking komen met de stelbout. Ten-

slotte zal de hefboom zover omlaag worden gedrukf,

dai als gevolg hiervan een oliekanaal e wordt vrij-
gegeven, waardoor de olie de retourleiding kan be-

reiken en dus de hydraulische bekrach+iging weg-

valt (fig. 2). Dit moment is uiteraard afhankelijk van

de diepte waarop de stelboul is ingesteld. Hoe ver-

der de stelbouf is ingedraaid hoe eerder de hef-

boom de oliedruk doet wegvallen. Het bliift dan

nog mogelijk het stuurwiel - echte r zonder be-

krachtiging verder te draaien tot de wielen hun

maximale uifslag hebben bereikt.

z.o.z.

29

Fig. 1.

in werking; overstroomkanaal gesloten. @
l. Linker cilinderruimte

(hoge druk)
he regelkant

G. Overstroomkanaal
H. Rechter cilinderruimte

(lage druk)

Fig. 2.

I in werking: overstroomkanaal geopend.

, Pomp C. Linker cilinderruimte (lage druk)
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Afstelling.

Het afstellen van de hydraulische b"grenzing - waf

in de praktijk slechts zelden nodig zal blijken te zijn

dient bij voorkeur op de volgende wijze te ge-

schieden (fig. 3)'

Plaats met behulp van erln tee-stuk 4 een manome-

ter 5 met een meetbereik van 150 atm. in de olie-

drukleiding 3 tussen de pomp 2 en het stuurhuis l.
Belast de wagen totdat de norma le voorasd ru k is

bereikt en crick het voertuig vervolgens onder de

vooras omhoog totdat de wielen vrij van de grond

zijn. Bevestig een 3 mm dik plaatie op de wiel-

aanslagen.

Terwijl de motor loopt, kan de oliedruk worden af-
gelezen bii het draaien aan het stuurwiel. Blijf ook

nadat de wielen h u n uiterste sta nd hebben bereikt,

aan het stuurwiel trekken totdat de manometer een

druk van 40 à 50 atm. aangeeft. Laat onderwijl
iemand de borgmoer van de stelbout lossen en de

stelbout zover indraaien totdat de oliedruk terugvalt
op ongeveer 20 atm. ln deze stand moet de borg-
moer weer worden vastgezet.
Herhaal hetzelfde voor de andere zijde en verwijder
vervolgens de afstandplaaties bii de wielaanslagen.

Wanneer bij controle blijkt, dat de stuurbekrachti-

ging te vroeg wordt uitgeschakeld, moeten de stel-

bouten helemaal worden uitgedraaid en moet het

afstellen opnieuw geschieden.

bl

o

1. Stuurhuis

2. Pomp

3. Drukleiding

4. Tee-stuk

Fig. 3.

5. Manometer

6. Retourleiding

7 . Stelschroef voor begrenzing

8. Stelschroef voor begrenzing

richting

richting

iB

A

30
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