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Fig. I.
Doorsnede vqn een ochteros met dubbele

reductie.
De uitvoering von de R-200 en U -200 ochter-
ossen wiikt op enkele punten von onder-

geschikt belong of.

Fig. 2.

De dubbele reductie overbrenging.

| -. pignon

2 : kroonwiel

3 : kroonwielos

4 : oondriiftondwiel

5 : reductietondwiel

6 : sotellietenhuis



Achterossen R-200 en U-200 Dubbele reductie

Algemeen

Toto le red uctie
Aq nto I to nden

pi g non

kroonwiel
oo nd riifto ndwiel
red uctieto ndwiel

Aonlroolspqnning bouten en moeren voor beves-
tiging vqn:

Ao nd riiff lens

Pignonhuis op diff. huis
Differentieellog erko ppen R-200 o s

U-200 os

Logerdeksels kroonwielos
Borgploot op kroonwielos
Diff. huis op oshuis
Borgbouten von diff. logerstelring
I ns pectiedeksels

[ogervoorsponningen

Pig nono s lo g ers 
'

Kroonwieloslogers'

Dikte vqn qfstondringen voor qfstelling von pig-
nonoslsgers

Axiqle speling

Differentieellogers:

TECHNISCHE GEGEVENS

7,79 :1

r3
27

t2
45

8,69 , 1

t3
27

ll
46

9,76,1

l3
27

t0
47

800 - ll00 ft.
ró0 - r80 ft.
470 - 520 ft.
570 - ó30 ft.
ló0 - 180 ft.
92 - r0r fr.

ìó0 - r80 ft.
15 - t7 ft.
26 - 29 ft.

5-r5
5-r5

5,89
6,29

0,00 mm

0,25 mm

0,50-0,ó5 mm

0,076 mm 0,127 mm 0,254 mm 0,787 mm

I bs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

I bs.

lbs.

lbs.

ì10 - 152 -kg)
22,2 - 24,8 mkg)

ó5 - 72 msk)
79 - 87 mkg)

22,2 - 24,8 mkg)
12,7 - 13,9 mkg)
22,2 - 24,8 mgk)
2,1 - 2,3 -kg)
3,6 - 4,0 .kg)

in.

in.

lbs. (0,05-0,15 .kg)
lbs. (0,05-0,15 .kg)

mm 5,94 mm 5,99 mm 6,09 mm 6,19 mm
mm 6,40 mm 6,45 mm

Tqndf lqnkenspeling

Kroonwiel en pignon,
Kroonwiel en pignon,

tiidens ofstelling'
eind-of stelling 

'

Dikte von shims lussen pignonhuis en differen-
tieelhu is

Dikte von shims voor kroonwielqs-lqgerdeksels

R-200 os

U-200 os
0,127 mm 0,254 mm 0,762 mm

0,127 mm 0,787 mm

0,076 mm

0,076 mm
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WERKING

De ochterossen von het type R-200 en U-200 be-
zitten een dubbele reductie. De eerste vertroging
vindt ploots door middel von een hypoide pignon
/kroonwiel overbrenging.De tweede reductie
komt tot stond door middel von een tondwiel-
overbrenging met helicoidole vertonding, woor-

Aontol tonden von kroonwiel

Ao nto I to nden vo n pig non

von het (kleine) qondriiftondwiel zich op de
kroonwielos bevindt en het (grote) reductietond-
wiel op het sotellietenhuis is bevestigd.
De totole overbrengingsverhouding kon worden
berekend door middel von de volgende formule'

Aontol tonden von reductietondwiel

Aontol tonden von oondriiftondwie!
X

Voor een
o ls volgt:

R-200 ochteros wordt dit biivoorbeeld

totole overbrengingsverhouding : 27
E

l3
45

-
12

1215

-
r5ó

7,79

ONDERHOUD

0 km.

Bii ingebruikneming von een nieuwe of gerevi-
deerde ochteros moet het pignonhuis oport met
ongeveer een '/, liter olie worden gevuld viq de
dqorvoor oqn de bovenziide oongebrochte vul-
plug.
Alvorens met een nieuwe of gerevideerde ochter-
os de weg op te goon, moeten de beide ochter-
wielen vrii von de grond worden opgecricked en
gedurende viif minuten met een snelheid von on-
geveer 50 km per uur worden oongedreven.
Gedurende de eerste ó00 km'
o. riid niet te long met een constqnte snelheid,

ongeocht of d eze hoog of loog is.
b. vermiid vol-gos occelerotie bii het wegriiden

en in de logere versnellingen.

ó00 km.

Bii nieuwe of gerevideerde ochterossen moet de
eerste olieverversing no ó00 km plootsvinden.

*) Voor in de buitenlucht gestolde wogens moet
reeds bii temperotuur beneden OoC worden over-
gegoon op een S.A.E.-90 olie.

4

ledere 4000 km.

Olie controleren en zonodig op peil brengen.

ledere t ó000 km.

Olie wqrm oftqppen en verversen.

Olie-inhoud

18,5 liter

Olie-soort

"Super-duty" Hypoid
minimoql CRC l0 level
Boven -1 2o C* ) ' S.A. E.

Beneden -120C ' S.A.E.
140
90
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Fig. 3.

I . splitpen

2. oondriifflensmoer
3. onderlegring

4. oondriiff lens t 
1

5. oliekeerring

6. pignon-logerconus

7. bout

8. veerring

9. pignon-logercup

I0. pignonhuis

1 ì . olievulplug
12. shims

13. ofstondringen

14. pignon-logercup

15. pignon-logerconus

I ó. pignon

17. differentieelhuis
I B. bout

i f . in:pe:t,edeksel

20. pokking

21 . shims

22. kroonwielos-logerdeksel

22o. kroonwiel os- logerhouder

23. veerring

24. bout

25. logerstelring

26. borgbout

27. borgploot
28. bout

29. borgploot
30. kroonwielos-logercup

3l . kroonwielos-logercoirus

32. kroonwiel

33. differentieellogercup
34. differentieellogerconus

35. sotellietenhuisbout I l)

3ó. sotellietenhuishelft I l)

37. drukring
38. ploneetwiel

39. sotelliet
40. drukring
41 . moer ll)

IlfiltttF

42. reductietondwiel

43. bout ll)
44. moer ll)
45. kruisstuk

46. kroonwielos met

oondriiftondwiel
47. logerkopbout

48. onderlegring

49. logerkop

5 0. spie

51. olievul- en niveouplug
52. moer o 

)

53. veerring o)

54. deksel o 
)

55. pokking o)

56. topeind o)t1 op R-200 en U-200 zonder kruiskoppelingiuk
ll) op R-200 en U-200 geklonken sotellietenhuishelften

o ) niet op R-200 en U-200
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UIT ELKAAR NEMEN VAN HET DIFFERENTIEEL

Verwijderen vqn sotellietenhuis

I . Ploots het differentieel op een bok.

2. Breng zo nodig eerst merktekens oon op de
logerkoppen en op het differentieelhuis.

3. Verwiider de logerko ppen en de logerstel-
ringen.

4. Neem het complete sotellietenhuis met het
reductietondwiel uit het differentieelhuis.

Fig. 4.

De beide sotellietenhuishelften en het reductietondwiel ziin
door middel von klinknogels oon elkoor bevestigd.

Mook merktekens op sotellietenhuishelften, tondwiel en diffe-
rentieelhuis, zodot noderhqnd olles weer op de iuiste ploots

zol worden gemonteerd.

Uit elkoor nemen vqn sotelliefenhuis

Breng zonodig eerst merktekens oon op de
sotellietenhuishelften, op tondwiel en diffe-
rentieelhuis (fi g. 4l'.

Ploots een centerpu nt precies i n het midden
von de klinknogelkoppen.

Boor de klinknogels uit met een boor, welke
een I mm kleinere diometer heeft don het
klinknogelgot.

Verwiider voorzichtig de resten von de klink-
nogels.
Klinknogels mogen nimmer worden losge-
hokt (fig.5).

A : GOED

Boor de klinknogels uit met
doorsnede heeft don het
klinknogelkoppen leidt tot

Fig. 5.

B - FOUT

een boor, welke een I mm kleinere
klinknogelgot. Weghokken von de
beschodiging von de klinknogel-
goten !

5.

6.

Verwiider het kruisstuk, de ploneetwielen, de
sotellieten en de drukringen.

Demonteer de logerconussen zonodig met be-
hulp von een trekker.

Verwilderen vqn pignonhuis

I . Verwiider de bevestigingsbouten von het pig-
nonhuis.

Fig. 6.

Neem het pignonhuis los von het differentieelhuis door met een
zochtmetolen driiver tegen de ochterziide von de pignon te

tikken.

l.

2.

3.

4.



Achterossen R-200 en U-200 Dubbele reductie

2. Neem het pignonhuis los von het differentieel-
huis, zonodig door met een zscht-metofen
driiver op de pignon (fig. ó) te tikken.

3. Houd de sh ims biieen, teneinde bii de mon-
toge het ofstellen te vergemokkeliiken.

Uit elkqor nemen vqn pignonhuis

l. Klem de oondriifflens in een bonkschroef.
2. Verwiider de oondriifflensmoer en de oon-

d ri iff lens.
3. Pers d" pignonos uit het pignonhuis.
4. Verwiider de of sto nd ringen en houd deze

biieen.
5. Indien de pignon of het ochterste loger moet

worden vernieuwd, moet dit loger met behulp
von een trekker worden gedemonteerd.

6. Pers de voorste pignonlogercup en de olie-
keerring uit het huis.

Verwiideren vqn complete kroonwielos

ì. Verwiider de bevestigingsbouten von de
logerhouder vqn de kroonwielos oon de
tegenover het kroonwiel gefegen ziide von
het differentieelhui s.

2. Verwiider de logerhouder door met een dunne
stoof tussen kroonwiel en differentieelhuis te
wrikken {fig . 7').

3. Houd de shims biieen, teneinde bii de mon-
toge het ofstellen te vergemokkeliiken.

4. Neem de complete kroonwielos uit het diffe-
rentieelhuis.

Demontoge von kroonwielqs

l. Verwiider de bouten en de borgpfoot oon de
kroonwi elziide.

2. Pers het kroonwiel en de logerconus vo n de
os of.

3. Trek indien nodig wegens vervonging
de logerconus oon de ondere osziide von de
os of.
Indien de logercups moeten worden vervon-
gen, moet ook het logerdeksel oqn de ziide
von het kroonwiel worden gedemonteerd.
Houd de shims biieen teneinde bii de mon-
toge het ofstellen te vergemokkeliiken.
Verwiider de logercu ps met behu lp vo n een
trekker.

Fig. 7 .

Verwiider het kroonwielos-logerhuis door voorzichtig met behulp
vqn een stoof te wrikken tussen de ochterziide von het kroon-

wiel en het differentieelhuis.

4.

5.

o
--É
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SAMENSTELLEN VAN HET DIFFERENTIEEL

3

5

1. logercup {ocmdriiftondwielziide)
2. kroonwielos met qondriiftondwiel
3. spie
4. kroorwiel

Sqmenstellen vqn kroonwielqs (fig. 8)

l. Ploots de spie in de os en pers de os in het
kroonwiel.
Het kroonwiel moet volkomen vlok legen de
borst op de os komen oon te liggen.
N.B. Desgewenst ko n het kroonwiel eerst
worden verhit in olie met een temperotuur
von 90o- I l0oC.

2. Pers de logerconus tegen de borst op de os
oo n de ziide vo n het qo nd riifto ndwiel.
Pers de logerconus tegen de borst op de os
oqn de ziide von het kroonwiel.
Monteer de borgploot oon de ziide von het
kroonwiel en zet de bouten vost met de voor-
geschreven oonhoqlsponning. Borg de bou-
len.

Montqge vqn complete kroonwielqs

l. Smeer de logerconussen en de cups met een
lichte mochineolie.

2. Monteer het logerdeksel oo n de ziide vo n
het kroonwiel, indien dit deksel werd gede-
monteerd. Gebruik het iuiste oontol shims.
Trek de bouten (ook indien zii niet los ziin
geweest) oqn met het voorgeschreven oon-
hoo I koppel.

3. Breng de complete kroonwielos voorzichtig
op ziin ploots.
Breng het iuiste oontol shims oqn en ploots
de kroonwielos- logerhouder in het differen-
tieelhuis.
Tik de logerhouder voorzichtig met een
zochte homer op ziin ploots. Breng de veer-

6.

7.

8.

3.

4.

4.

I

24

Fig. 8. De complete kroonwielos in onderdelen

5. logercup (kroonwielziide)
6. borgploot
7. borgbouten.

ringen oCIn en trek de bouten vost met de
voorgeschreven oo nhoo lspo nning.
Loot de os enige omwentelingen moken, op-
dot de logers zich kunnen zetten.
Meet de logervoorsponning der kroonwiel-
oslogers (fig.9).
Voor het verkriigen von de voorgeschreven
logervoorsponning moeten zonodig shìms
worden biigelegd of verwiiderd oon de oon-
Criifwi el-ziide von de os.

Fig. 9.

Wikkel een soepele metolen drood enkele molen om het oon-
driiftondwiel en meet met behulp von een unster de voor'
sponning von de kroonwieloslogers, terwiil de os reeds drooit

(dus niet wonneer deze nog stilstoqt!).
5.
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Fig. 10.

Het complete pignonhuis in onderdelen.

l. pignon

2. ochterste logerconus

3. of stondring

4. voorste logerconus

5. oondriiff lens

6. onderlegring

7. oondriifflensmoer
8. splitpen

9. ochterste logercup

I 0. pignonhuis

ll. voorste logercup

1 2. ol iekeerring

In elkoor zetten vqn pignonhuis (fig. l0)

l. Pers de ochterste pignonlogerconus op de
os, totdot hii geheel tegen de borst vCIn de
pignon oonligt.

2. Pers de logercups in het pignonhuis.

3. Smeer de logerconussen en de cups in mel
een lichte mochineolie.

4. Breng d" pignonqs in het pignonhuis.

5. Schuif de ofstondringen over de pignonos
met de schuine ziide gericht noor de pignon.

6. Pers de voorste pignonlogerconus op de os,
totdot h ii tegen de of sto nd ring qo n ligt.

7. Drooi du pignonos enkele molen rond, opdot
de logers zich kunnen zetten.

B. Ploots de pignonos onder qxiole druk en
controleer de logervoorsponning (fig. I I ).
Indien hiervoor geen pers beschikbocrr is,
moet de oo ndriiff lens worden gemonteerd
en de oondriifflensmoer met ziin voorge-
schreven oonhoolkoppel worden vostgezet.
Zonodig moet de logervoorsponning op de
voorgeschreven wocrrde worden gebrocht
door het plootsen von een dunnere of dik-
kere of sto nd ring.

9. Pers de oondriifflens op de os totdot hii
tegen het voorste pignonloger oonligt.

10. Blokkeer de oondriiff lens en zet de moer met
de voorgeschreven oonhoolsponning vost.

I I . Conlroleer nogmoo ls de pignonloger-voor-

Pignonos
schroefdrqqd

Persdru k

sponning. Deze moet nog steeds oon de
voorgesch reven woq rde voldoen.

12. Demonteer wederom de oondriifflens en
pers de ingeoliede keerring op ziin ploots.

.|3. 
Monteer de oqndriiff lens en zet de moer mef
het vereiste oo nhoo lkoppel vcrst.

Fig. I 1.

Oefen een oxiole druk uit op de pignonos, door deze onder
een pers te plootsen ofwel door de oondrijfflensmoer met het
voorgeschreven koppel oon te trekken, en meet de voorsponning
der pignonoslogers, terwiil de os reeds drooit (dus niet

wonneer deze nog stilstoot!).

Aqnhoolsponning von
qqnd riiff lens m oer

3

I

I

(t

9

I

(0

r
I
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I

11

Nl@
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l4 ton 800-r r00 fr. Ibs (r r0-152.k9)
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Montqge von pignonhuis

l. Let er op, dot de oliedoorlootopeningen in
differentieelhuis, pokking, shims en pignon-
huis olle met elkoor corresponderen (fig. l2l.

2. Breng het oorspronkelíike oontol shims oon.

\ \\ @!tril
Fig. | 2.

Monteer pignonhuis, shims en pokking zodonig, dot de olie-
toevoer vonuit het differentieelhuis noor het pignonhuis onge-

hinderd kon plootsvinden.

3. Monteer het pignonhuis tegen het differen-
tieelhuis en zel de bouten vost met het voor-
geschreven oonhoo I koppel.

Opmerking: Wonneer kroonwiel en pignon reeds
gedurende longe tiid in gebruik ziin geweest,
zullen zich sliitplekken hebben ofgetekend
op hun tondflonken. Deze sliitplekken mogen
elkoor niet overloppen tengevolge von een te
diepe instelling von de pignon (fig. t3), oon-
gezien dit een ruw op elkoor lopen von kroon-
wiel en pignon veroorzookt. Controleer dit,
door oqn het kroonwiel te drooien.

Kroonwielfpignon ofstelling

Voor het verkriigen vo n een d roog beeld op de
tonden von het kroonwiel, is het voldoende, om
een twoolftol von deze tonden regelmotig
over de omtrek von het kroonwiel verdeeld in vier
groepen von drie tonden 

- 
in te smeren met een

dunne loog menie en vervolgens de pignon
enkele omwentelingen links- en rechtsom te lolen
moken. Een zich duideliiker qftekenend droqg-
beeld kon worden bereikt door mei een dunne
stoof enige oxiole druk op het kroonwiel uit te
oefenen in de richting von de pignon.

l. Voor het meer of minder diep in het kroonwiel
loten ingriipen vcln de pignon (- de pignon-
instelling) moeten er shims worden weggeno-
men resp. oongebrocht tussen pignonhuis en
d ifferentiee lh u is.

2. No het wiizigen von de pignon-instelling

Links: No het
contoct

@
Fig. l4.

dieper instellen von de pignon moet het tond-
worden gecorrigeerd door het kroonwiel von

de pignon of te verstellen.

Fig. 13.

A:GOED B

Stel een gebruikt kroonwiel-en-pignon
de sliitogeplekken elkoor

10

: FOUT

nimmer zodonig of, dot
overloppen.

Rechts' No het verkleinen von de diepte-instelling von de
pignon moet het tondcontoct worden gecorrigeerd door
het kroonwiel dichter bii de pignon te brengen.

moet de tondflonkenspeling worden gecorri-
geerd. (fig. 14l.Dit wordt bereikt door het
wegnemen von een shim oon het ene einde
von de kroonwielos en het biiplootsen vqn
een even dikke shim oon het ondere einde
vo n de kroonwielos. De toto le dikte vo n de
zich oon beide ziiden von de os bevindende
shims mog dus niet worden gewiizigd, doqr
dit een verondering von de reeds ingestelde
logervoorsponning tot gevolg zou hebben.

3. Bii het ofstellen von kroonwiel en pignon
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4.

moet de tqndflonkenspeling gehondhoofd
worden op 0,254 mm (.0.|0"). Meet dit met
behulp von een meetklok (fig. I5).
Indien de inbouw von het differentieel op de
iuiste wiize heeft plootsgevonden , zal zich op
het kroonwiel een correct droogbeeld zo-
o ls in f ig. I ó weergegeven 

- 
oftekenen.

Nodot op bovenomschreven wiize een iuist
droogbeeld is verkregen, moet de tqndflqn-
kenspeling worden ingesteld op 0,5 - 0,ó5 mm
(.020" -.026"1.
Monteer olles of en zet af f e bouten en moeren
vost met het voorgeschreven qo nhoo lkoppel.

Links: Het droogbeeld bii onbelost drooien, zools dit zich op
de kroonwieltonden zol oftekenen bii een iuiste of-
stelling von kroonwiel en pignon. Het beeld bevindt
zich qon de teenziide en ongeveer op holverwege de

ofstond tussen de top en de voet von de tond.

Meet de tondflonkenspeling tussen kroonwiel en pignon met
behulp von een meetklok.

5.

6.

Fig. | ó.

A - hiel
B - teen

C:top
D - voet

Rechts' Wonneer het differentieel onder belosting drooit, zol
het droogbeeld zich uitspreiden over biino de volledige
tondlengte en nodert doorbii de top von de tond. Aon
de ondere ziide (ochteruitriiden') von de tond zol zich
een droogbeeld oftekenen, dot echter meer in het
midden tussen de tondhiel en de tondvoet is gelegen.

11

(------t=t-

Fig. I5.
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Sqmenstellen vqn het sqtellietenhuis (fig. 17ll

Wcrnneer de tondwielen von de tweede reductie
en/of het sotellietenhuis ziin vernieuwd, moeten
de boutgoten in de sotellietenhuishelften in-liin

Fig. 17.

Kruisstuk met ploneetwielen en sotellieten met biibehorende
drukringen.

worden geruimd terwiil het grote tondwiel is
gemonteerd.

l. Smeer de binnenziide von de sotellietenhuis-
helften en o lle o ndere onderdelen in met
tronsmissie-olie.

2 
::l'Hî,?"9;ff:'#i?1. 

-"' ziin drukrins in

3. Ploots het reductietondwiel op een sotellie-
tenhuishelft.

4. Breng het kruisstuk met de sotellieten en
drukringen op hun ploots en l"g hierop het
ondere ploneetwiel en ziin drukring.

5. Ploots de sotellietenhuishelften dusdonig op

"'í) Wonneer de voor het klinken noodzokeliike outilloge ont-
breekt, mog het somenstellen von de sotellietenhuishelften
met het reductieton'dwiel geschieden door gebruikmoking
von stolen posbouten. De goten dienen voorof in-liin te
worden geruimd.

elkoor, dqt de merktekens tegenover elkoor
komen te stoon.

Bevestig de sotellietenhuishelften voorlopig
oon elkoor door middel vCIn vier op geliike
ofstonden over de omtrek verdeelde bouten
en controleer of de tondwielen gemokkeliik
droqien.

7.*lHet klinken von de sotellietenhuishelften en
het grote tondwiel moet koud ges:hieclen
met gebruikmoking von goed possende
klinknogels.

8. De sluitkop moet tenminste 3,2 mm ('/t"l
groter in diometer ziin don het klinknogelgot
(f ig. I 8).

9. De hoogte vcrn de sluitkop mog ten hoog-
ste 1,5 mm (l/to") minder bedrogen don de
zetkop. Een geringere hoogte zou tot een

;"i:ilT:? i 
"ì 
T,i:,5 x I f,: fl : :;l?,, !? i"J

komen te liggen.

I 0. Pers de differentieellogers op het scrtellielen-
huis.

Montqge vqn differentieellogercups

I . Ploots de logercups in het differentieelhuis en
monteer voorlopig de logerkoppen (denk oon
de merktekens!).

2. Zet de logerkopbouten vost met hel vereiste
oo nhoo I koppel.

3. Controleer of de logercups door middel von

Fig. 18.

@

B : zetkopA : sluitkop

De diometer C von de sluitkop A moet tenminste 3,2 mm

lr/r") groter ziin don de diometer D von het klinknogelgot.
De hoogte E von de sluitkop mog ten hoogste l,ó mm (t/to")

loger ziin don die von de zetkop B.

6.

ffi
@

I
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Achterossen R-200 en U-200 Dubbele reducfie

honddruk in de logerboring possen (fig. l9).
Zo niet, moeten de logerboringen worden
bewerkt met een schroopstool of met fiin
schuurlinnen.

4. Controleer de logercup-possing door de bui-
tenomtrek von de cup heel licht met menie in
te smeren en de cup in de logerboring te
plootsen. Over de gehele omtrek moel con-
toct ziin tussen logerboring en logercu p.

Fig. 19.

Controleer de possing von de differentieellogercups in de

boringen. De logercup moet over ziin gehele buitenomtrek
contoct moken met de logerboring.

ln elkqor zellen vqn differentieelhuis

l. Smeer de differentieellogers en logercuPs in
met tronsmissie-olie.

2. Ploots de cups op de logers en breng het
differentieel in het differentieelhuis.

3. Monteer de logerstelringen en drooi deze
hondvost oon, totdot zii tegen de logercups
qonliggen.

4. Monteer de logerkoppen , zonodig door er
heel voorzichtig op te tikken (fig. 20ll.

N'B': î::'; ffi::: 13T,,":""'"';:i",!'ul

ff :,"î,:';'3::' il8:,,ffilfiff 
"Í",":;

hun ploots forceren von de logerkop-
pen ko n tot onherstelbo re schode oo n
het differentieelhuis leiden.

Vergeet niet de onderlegringen te monteren
en zet vervolgens de logerkopbouten vost
met het voorgeschreven oq nhoo Ikoppel.

Plqots het oo nd riifto ndwiel en het red uctie-
tqndwiel precies tegenover elkoor door het
differentieel te verplootsen met behulp von
de logerstelringen.

7. Stel de logerstelringen zodonig in, dot het

8.

9.

10.

ll.

Fig. 20.

Monteer de differentieellogerkoppen (let op de merktekensl).

Controleer dcrt deze goed op hun ploots liggen olvorens de

bouten te bevestigen.

differentieel totool geen oxiole speling heeft
(fig . 21]'.

Drooi het differentieel enkele mqlen rond en

controleer nogmools of het volkomen spe-
ling-vrii is.

Controleer het reductietondwiel op slinge-
ren. f ndien het wiel meer don 0,2 mm (.008")
slingert, moet de oorzook hiervon worden
opgespoord.

Drooi de logerstelringen één nok verder don
de speling-vriie toestond, opdot de iuiste
logervoorsponning wordt verkregen.

Monteer de borg ploot von de logerstelrin-
gen; drooi de bouten vost met het voorge-
schreven koppel en breng de borgdrood oon.

Fig. 21 .

Controleer door middel von een meetklok, dot het differentieel
in het geheel geen oxiole speling heeft.

5.

6.

NL-01-ó3 
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