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Tech nische gegevens

Onderhoud

Monfage overzicht

* Het type 2255 heeft een zwaarder uitgevoerd
aslichaam dan het voorgaande fype 2055. De in
dit hoofdstuk vermelde gegevens voor het typ"
2255 gelden echter alle ook voor de 2055 achferas.
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Werkpl aatsi nstructies

TECHNISCHE GEGEVENS

Overbre n gi n gsverhoud i nge n

Dikte van vulring tussen

huis,

Typ" | 328

Typ" | ó35

Typ" 2255

typ" 1328

typ" ló35

typ" 2255

6 :43
6 :34

6 :43
ó : 38

6 :37

7 :45
ó :38
7:40
7 : 36
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Dikte vain vulringen voor afstelling lagervoorsPanning

van pignonhuislagers,

4, 191 - 4,216 - 4,241

4,470-4,622-+,775

ó,500 - ó,525 - ó,550

6,900 - 7,050 - 7,200

7,575 - 7,ó00 - 7,625

7,850 - 8,000 - 8,150

+,267 - 4,292 - 43 18

4,927 - 5P80 mm

ó,575-ó,ó00-ó,750
7,350 - 7500 mm

7,ó50 - 7,675 - 7,700

8,300 - 8,450 mm

pignonhuis en differentieel-

type f 328 0,07ó - 1,00 - 0,127 - 0'254 - 0,508 mm

typ" ló35 O,O7 - 0, 12 - 0,25 - 0,50 - 1,00 mm

typ" 2255 0,07 - 0, 12 - 0,25 - 0,50 - | ,00 mm

Lagervoorspanning van pignonhuis

ll

ton

ton

ton

Bij aanhaalspanning

van moer aandrijfflens

41,5- 55,4 mkg

300 -+00 ft.lbs.

41,5- 55,4 mkg

300 +00 ft.lbs.

9ó,8- 124,4 mkg

700 -900 ft.lbs.

T re k kra cht

1,9-3,85 kg

4.2-8.4 lbs.

l ,ó-3,2 | kg

3.5-7. I lbs.

1,3-2,8 kg

2.9-6.2 lbs.

Achterastype

r328

ró35

2255

ó0 mm
2.36"
72 mm
2.83"
82 mm
3.23"

een persdruk van:



Achterassen 1328 - 1ó35 - 2255 Enkele reductie VD

Tussen

Kroonwiel en pignon

Satelliet en planeetwiel

Aandrijfflens

Pignonhuis op differentieelhuis

LuEerka ppen

Satel I iete n h u ish elfte n

Kroonwiel

Differentieelhuis op aslichaam

Voor de bevestiging van: typ" l32B

Aanhaalspanningen van moeren en bouten

typ" | ó3 5

4 | ,5- 55,4
300 +00

7 ,3- 9,5
53 ó9

15,2- 20
ilO 

-145
124- ló,ó
90 -t20
12,4- | ó,ó
90 

-120
6,8- I

49 58

typ" l32B

0,30-0,3 5 mm

min. 0, lB mm

Flainkenspeling

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

typ" | ó3 5

0,3 5-0,40 mm

min. 0, 18 mm

iyp" 2255

0,35-0,50 mm

min. 0, l8 mm

fyp" 2255

96, B- '.24,4 mkg
700 -900 ft.lbs.

| | 14,5 mkg
80 -105 ff.lbs.

15,2- 20 mkg
ll0 -145 ft.lbs.

124- | ó,6 mkg
90 -120 ft.lbs.

17,3- 22,8 mkg
125 -ló5 ft.lbs.

19,3- 21 ,4 mkg
140 -155 ft.lbs.

4 | ,5- 55,4
300 

-400
7 3- 9,5

53 69

| 5,2- 20
I r0 -r45
123- ló,ó
90 -t20
17,3- 22,8

t25 -ró5
19,3- 2l ,4

r40 -r55

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

mkg
ft.lbs.

ONDERHOUD

lediere 24.OOO km olie veryersen. Raadpleeg voor
de te gebruiken smeerolie de algemene smeerspeci-

ficatie voor DAF bedrijfsautomobielen (Hfdsf. XlllB
van de Werkplaatsinstructies).

Zorg ervoor, dat de ontluchtingsnipp"l op het as-

lichaam niet door verontreiniging verstopt raa kt.

Ind,ien er speling in het differentieel waarneembaar

is, direcf hef differentieel verwijderen, controleren,

versleten delen vervangen en bijstellen.

Olieinhoud:

| 328 achteras 7

| ó3 5 achteras | |

2255 achteras l+

lite r

lite r

lite r



Werkpl aatsi nstructies

6,500 m m.
6,525 m m.
6,$50 m m.

' 6,575 m m.
6,600m m.
6,750 m m.
6,900 m m.
2050 m m.
7,290mm.
7,350 m m.
7,50 0 m m.

MONTAGE OVERZICHT
Fig. 1.

Achteras, type

8(2x)

1 ó35.

Onderleg ring
Lag e rka pbo ut
Bo rg plaat
Pakking
Satel. huishel{t
Stootring, satelliet
Kruisstuk
Lagerbus 2)

Sate ll iet
Pla neetwiel
Stootring, planeetwiel
Kroonwiel
Satel. huishelft
Pas bo ut,*.sadq[,h u i s

Bout, kroonwiel
Bout, satel.huis
D i{{e rentiellager
Lagerstelring

13

o

007mm.
0J2 mm.
025mm.
0,50mm.
1,00 mm

1. Aandrijff lens 1)

2. Spatplaat
3. Pignonhuisdeksel
4. Oliekeerring
5. Con. rollager
6. Pakkins
7, Pignonhuis
B. Vulring
9. Con. rollager

1 0. Pig non
1 1 . Kogellager
12, Borgveer
13. Vulring
14. Vul/niveauplug
15. D rukbout
1ó. Borgmoer
17. Di{ferentieelhuis
18. Diff . lagerkap

,r4
,/'

16--'/

19,
20,
21.
22.
23.
24.
25.
26,
27.
28,
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
3ó.

') Behalve in de afmetingen, wijken
constructief slechts op punten van

. van elkaar a{.
1) Typ.2255: ronde aandlrij{flens
2) Ontbreken op de 1328-achteras

de drie achterastypen
ondergeschikt belang
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Achterassen 1328 - 1ó35 - 2255 Enkele reductie VD

UIT ELKAAR NEMEN VAN HET DIFFERENTIEEL

@
Fig. 2,

Verwijder het differentieel door de drukbouten
aan te draaien.

Fig. 4.

Controleer of er merktekens op de lagerkappen zijn inge-

slagen. Indien niet aanwezig, eerst merktekens aanbrengen.

Fig. ó.

Verwijder de moeren en lange bouten.

@
Fig. 3.

Plaats het di{ferentieel op een bok.

Fig.

Verwijder de

5,

lagerkappen.

Fig. 7.

Tik de pasbouten met een zachte
satellietenhuis.

@
drijver uit het

/ ra@a%



We rkp I a ats i n stru cti es

Fig. 8.

Verwijder stootring en planeetwiel.

Fig. 11 .

lager van het satellietenhuis zo ver terug, totdat er
een trekker achter kan worden geplaatst.

Fig. 9.

Verwijder kruisstuk met satellieten en stootringen.

Fig. 10.

Verwijder planeetwiel en stootring.

Fig. 12.
Trek het lager Yan het

@
satellietenhuis.Tik het

6

f:?ilil*r



Achterassen 1328 - 1ó35 -2255 Enkele reductie VD

UIT ELKAAR NEMEN VAN HET PIGNONHUIS

Fig. 13.

Verwijder de moer van

@
de aandrijfflens.

Fig. 15.

Verwijder het pignonhuis.

Fig. 14.
Trek het kogellager van de pignonas.

Fig. 17.

Neem het conisch rollàger uit het pignonhuis.

@
Fig. 1ó.

Trek het conisch rollager van de pignonas.

t /)ù
K/U"

\ú;



Werkp I aats i nstructi es

Tik

IN ELKAAR ZETTEN

Opmerking

Sederf augustus l9ó3 is de drukhoek van het pignon

en kroonwiel gewijzigd van l7t/2" op 221/zo , het-

geen fevens de toepassing van een gewijzigd diffe-
rentieelhuis noodzakelifk maakte. Deze onderdelen

zijn dus onderling niet uitwisselbaar. Tie ook het

Onderdelenboek.

@
Trek de 

""ort':it 

tt:- 
pisnonhuis.

VAN HET PIGNONHUIS

Fig. 18.

de oliekeerring met een drijver
deksel.

Gebruik voor de 1328 achteras
voor de 1ó35 achteras
Yoor de 2255 achteras

uit het pignonhuis-

drijver 8-99-535038
drijver 8-99-535039
drijver 8-99-535118

@
Fig. 21.

conisch rollager op de

@
Fig. 22.

kogellager op de pignonas.Pers het a

Ptgnonas. Pers het
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Fig. 20.

Doorsnede van het 1ó3s-differentieel.

A. hafve doorsnede van aandrijfflens 191042
B. halve doorsnede van aandrijfflens 475082
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T@
Fig. 23.

Monteer de borgring.

r@
Fig. 26.

Monteer het pignonhuis.

@I
Fig. 24.

Monteer de vulringen.

@
Fig. 25.

Pers de cups in het pignonhuis.

Fig. 27,

Plaats het conisch rollager in

@
het pignonhuis.

10



Aóhterassen 1328 - 1ó35 - 2255 Enkele reductie VD

Fig. 28.

Controleer bij een persdruk yan
+- 6 ton (1328 achteras)
-F 6 ton (1ó35 achteras)
-F 11 ton (2255 achteras)

de lagervoorspanning. Deze is juist, als de trekkracht niet
meer bedraagt dan:

1,9-3,85 ks (4.2-8.4 lbs.) bij de 1328 achteras
1 ,6 -3,21 ks (3.5 -7 .1 lbs.) bij de 1ó35 achreras
1,3-2,8 ks (2.9-6.2 lbs.) bij de 22SS achteras

lndien de lagervoorspanning te groot is, moet een dikkere
vulring worden gemonteerd en indien te klein een dunnere.

Fig. 30.

Monteer de pakking.

@
Fig.29.

ls geen pers met de vereiste capaciteit beschikbaar, dan
moet de ,aandrijfflens met moer worden gemonteerd. Olie-
keerring NIET monteren ! De moer moet met de juiste

aanhaalspanning worden aangehaald, waarna de lager-
yoorspanning moet worden gecontroleerd.

@
Fig. 31.

Monteer de oliekeerring met behulp van een drijver
pignonh uisdeksel.

Gebruik drijver 8-99-535119 voor de 1328 achteras
drijver 8-99-535120 voor de 1ó35 achteras
drijver 8-99-535037 voor de 2255 achteras

in het

11
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Fig. 32.
Monteer het pignonhuisdeksel.

Fig. 34.
Monteer de aandrijlllens op de pignonas.

@
Fig. 33.

Monteer de spatplaat op de aandriiflfens.

Fig. 35.

Draai de moer vast met een

42- 55 mks (300-400 ít.lbs.)

42- 55 mks (300-400 ft.lbs.)

97 -124 mks (700 - 900 ft.lbs.)

@
aanhaalspanning Yan :

voor de 1328 achteras
voor de 1ó35 achteras
Yoor de 2255 achteras

t ))ù
x(^J"

tú;
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Aèhterassen 1328 - 1635 - 2255 Enkele reductie VD

IN ELKAAR ZETTEN VAN HET DIFFERENTIEEL

Opmerkingen

1328-as

lndien kroonwiel en satellietenhuishelft van elkaar los

ziin genomen, moet voor de bevestiging van deze

onderdelen gebruik worden gemaakt van nieuwe

bouten (3 3 op fig. | ).

| 63 5- en 2255-as

Indien kroonwiel en satellietenhuishelft van elkaar los

zijn genomenr moeten alvorens deze onderdelen weer

worden bevestigd eerst de boutgaten in het satel-

fj:nhuis 
worden geruimd op een diameter van 114,7

@
Fig. 37.

Pers het lager op het satellietenhuis.

Fig. 39.

Monteer het planeetwiel.

Fig. 36.

Plaats het pignonhuis in het differentieelhuis.

Gebruik hierbij een vulring van de voorgeschreven dikte.

Fig. 38.

Monteer de stootring.

Fig. 40.

het kruisstuk met satellieten en stootringen.

13

ffi

Monteer
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Fig. 41.

Controleer de f lankenspeling tussen
planeetwiel; deze moet minimaal 0,18

Fig.

Monteer de stootring
42.
en het planeetwiel.satellieten en

mm bedragen.

fr
@

Fig. 43.
Monieer de twee satellietenhuishelften op elkaar met
lange bouten en korte pasbouten; de pasbouten moe-

ten met een zachte drijver worden aangebracht.

Fig. 45.
Borg de moeren met een borgdraad.

Zet de moeren vast

12,4 = 1ó,ó

Fig. 44.
met een aanhaalspanning van
mkg (90 - 120 {t.lbs.)

It!ÌFrqr
Fig. 46.

satellietenhuis met stelringen compleet
het diÍferentieelhuis.

s
è

7 @9@l
@^
e/l6K

14

Plaats het ln
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Fig. 47.
Monteer de lagerkappen en let er vooral op, dat de

merktekens corresponderen.

Zel de moeren

7 ,3 - 9,5 mkg
7 ,3 - 9,5 mkg

11 - 14,5 mkg

Fig. 48.

van het pignonhuis vast met een aanhaal-
spanninE van:

(53 - 69 ft.lbs.) voor de 1328 achteras
(53 - 69 ft.lbs.) voor de 1ó35 achteras
(80 - 105 ft.lbs.) voor de 2255 achteras

Fig. 50.
Controleer de axiale speling yan
de lagerstelring aan de voorzijde

aan, totdat deze axiale speling

@

;!ilFqil
Fig. 49.

Draai de lagerstelring aan de achterzijde van
zo ver aan, totdat een flankenspeling tussen

pignon is verkregen van:
0,30 - 0,35 mm (.01 1 8" -.0138") yoor de
0,35 - 0,40 mm (.0138" - .01 57") voor de
0,35 - 0,50 mm (.0138" - 0.1 97") voor de

@
het differentieel en draai
van het kroonwiel zo ver
geheel verdwenen is.

het kroonwiel
kroonwiel en

achteras
achteras
achteras

@
Fig. 51 .

Con'troleer het draagbeeld. Smeer 4 groepen van 4 tanden,
gelijkmatig over het kroonwiel verdeeld, in met een dunne
laag menie en controfeer het draagbeeld door het pignon
eerst enkele omwentelingen rechtsom (voorwaarts) en
daarna enkele omwentefingen linksom (achterwaarts) te

draaien.

1328
1 ó35
2255

15
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Achteras type 1328.
af stel ling

@ 
DRAA.BÉELD

í-ÌI I TOLERANTIEVELDrl
l,\, @

Fig. 52.
Draagbeeld Yan pignon/kroonwiel
in onbelaste toestand.

,t-ltt
tt
tt
rl

à
A

Fig. 55.

Monteer de lagerkapbouten met een aanhaalspanning van
15,2 -20 mkg (1 I 0 - 145 ft.lbs.). Vergeet niet de onder-

legringenl

@ 
DRAACBEELD

Fig. 53.

Achteras typen 1ó35 en 2255. Draagbeeld van pignon/
kroonwiel afstelling in onbelaste toestand.

lndien de inbouw van het differentieel geheel volgens de

voorschriften heeft plaatsgevonden , zal zich bij controle
een draagbeeld op het kroonwiel altekenen zoals hierboven

op de afbeeldingen is weergegeven. De streeplijnen geven

het tolerantiegebied aan, waarbinnen het draagbeeld zich
bii onbelaste toestand van het differentieel moet bevin-

den. De pijlen geven aan, in welke richting het draagbeeld
zich zal uitbreiden wanneer het differentieel wordt belast.

Fig. 54.

Verplaatsing van het draagbeeld is uitsluitend mogelijk
door het wijzigen yan de pignon-instelling, welke af han-

kelijk is yan de dikte der opvulplaatjes tussen pignonhuis

en differentieelhuis. Na het wijzigen yan de pignon-instel-
ling (A) moet de tandflankspeling (B) worden gecorrigeerd.

1ó
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o8co3s4
Fig. 5ó.

Gebruik Yoor het borgen Yan het
ringen altijd goed passende

A : GOED

differentieel lagerstel-
borgplaatjes.

B : FOUT

DAF.GEREEDSCHAP
(D" bestelnummers zijn tussen haakies geplaatst)

@
van de oliekeerring.

Fig. 57.
Borg de lagerkapbouten en de bouten yan het borgplaatie

met een borgdraad.

Fig. 58.
1328-as. Drijver voor het aanbrengen van de oliekeerring.

(8-99-5351 19)

@
Fig. 59.

1328-as. Drijver voor het verwijderen van de oliekeerring.
(8-99-535038)

@
Fig. 61.

1635-as. Drijver voor het verwijderen van de oliekeerring.
(8-99-53503e)

Fig. ó0.

1ó35-as. Drijver voor het aanbrengen
(8-99-535120)

17
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@
Fig. 62.

2255-as. Drijver voor het aanbrengen van de oliekeerring.
(8-99-535037)

Fig. ó3.

2255-as. Drijver voor het verwijderen van de oliekeerring.
(8-99-5351 18)

w
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