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- Werkplaatsi nstructies

TECHNISCHE GEGEVENS

Differentieel : type ló35 (zie Hfst. VD)
Vlucht : lo-+30'
Fuseepenhelling : 5o

Naloop : 20 30'
Toe-spoor : 0 mm
Maxìmum wieluitslag binnenwiel : 28o.

STORINGSTABEL

Voorwielaandrijving werkt niet:

| . Storing in tussenbak (zie Hfst. lll G).

2. Storing in differentieel (zie Hfst. V D).

3. Steekas gebroken.

4. Kruiskoppeling defect.

Voor abnormale bandenslijtage, shimmyen, moeilijk

sturen en het naar een kant trekken van de wagen:

zie Hfst. Vl A.

ONDERHOUD

ledere 2000 km. of 80 bedrijfsuren fusée's en kruis-

koppelingen doorsmeren met multy purpose vet.
ledere ló000 km of ó00 bedrijfsuren de olie van het

differentieel verversen. Gebruik hypoidolie.
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UIT ELKAAR NEMEN VAN DE FUSEE

Fig. 3

Fig. 5

Fuseepennen verwijderen.

@

Het verwijderen van de steekasflens

Fig. ó

Steekas demonteren.



Vooras V-serie VI B

IN ELKAAR ZETTEN VAN DE FUSEE

Fig. 7

Met vloeibare pakking monteren

Fig.9

Het monteren van de drukringen.
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Fig. 8

Binnen diameter van de lagerbussen (geruimd):
30,4-30,425 mm.

Fig. 1 0

Gebruik van sleutel nr. 23W-53.
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- Werkp laatsi nstructi es

Fig. 11

Onderste fuseepen monteren.

Fis. 13

Pakking en steekasflens monteren.
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Fig. 12

Ankerplaat, keerring, naaf en remtrommel m'onteren.

Fig. 14

Centrale moer borge,,.
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Vooras V:.serie

MONTAGE-OVERZICHT VAN DE STEEKAS
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UIT ELKAAR NEMEN VAN DE STEEKAS

Fig. 1ó Fig. 17

Het demonteren van het kruisstuk.
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Fig. 18

Naalden verwijderen

Fig. 19

en pen uit kruisstuk persen.
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IN ELKAAR ZETTEN VAN DE STEEKAS
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Fig.20

Rubberrand aan lagerzijde. Kruisstuk in elkaar zetten.
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Fis. 22

Kruisstuk monteren.

Fig. 23
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DAF-GEREEDSCHAP

Fig. 24

Bestelnummer 23W-53,
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