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A. Cabinescharnier

B. Vergrendelmechanisme

C. Veiligheidsvergrendelmechanisme

D. Brugstuk

53. Draagbalk

49. Brugstuk
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HET CABTNESCHARNTER (A)

Bij het kantelen scharniert de cabine om twee
lagerpennen (29) (fig. 3 en 4).
Om de kantelbeweging te ondersteunen zijn twee
torsiestaven (13) aangebracht. De torsiestaven
zijn zo afgesteld dat de kracht altijd tegengesteld
is gericht aan de zwaartekracht. Dit heeft als re-
sultaat dat de kantelbeweging weinig handkracht
vereist en tevens dat de cabine wordt afgeremd
voordat deze ztjn uiterste stand bereikt.
In de gekantelde toestand liggen de trekstang
(12), de schalm (16) en de steun (24) in elkaars
verlengde. Indien de cabine moet worden terugge-
kanteld, moet de handgreep (27) omhoog worden
getrokken.
Doet men dit niet, bijvoorbeeld indien de cabine
terugvalt of per ongeluk wordt teruggekanteld,
dan zal door de veerdruk de steun (24) omlaag
bewegen en zo het terugkantelen verhinderen. "b,
Lengte van de trekstang (12) (gemeten
van hart tot hart van de bevestigings-
ogen) (normale cabine)

Lengte van de trekstang (12) (gemeten
van hart tot hart van de bevestigings-
ogen) (slaapcabing)

25
24 t1

: 165 mm

185 mm
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Kiphoek (maximaal) :

Kiphoek (minimaal) :

Kracht, nodig om de cabine te kantelen
(gemeten aan de handgreep) : r- 15 kg

Kiphoek verkleinen
Indien een front P.T.O. wordt aangebracht kan de
kiphoek 4o worden verkleind.

1 . Maak de twee schalmen maximaal 10 mm
korter.

2. Breng op de handgreep (27) een geleidings-
strip (20 mm breed) aan om vasthaken van de
handgreep te voorkomen (fig. 4).

Het nastellen van de torsiestaven
1. Kantel de cabine in een dusdanige stand, dat

de kop-pennen (17) rechts en links zonder
moeite verwijderd kunnen worden.

2. Ondersteun de cabine, zo dat de cabine wel
wat op en neer kan schommelen , maar niet
voorover of achterover kan vallen (fig .7).

3. Verwijder de twee kop-pennen (17) en breng
de cabine in de evenwichtsstand (het zwaarte-
punt van de cabine ligt dan recht boven de
lagerpen nen (29).

4. Verdraai de gaffel (15) tot de twee kop-pen-
nen (17) weer zonder moeite kunnen worden
aangebracht.
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Slaapcabine
In plaats van een normale cabine kan een slaap-
cabine worden opgebouwd. Aangezien deze ca-
bine groter en zwaarder is, moeten de torsiestaven
(13) vervangen worden door zwaardere staven. De
fengte van de trekstangen (12) wordt in dit geval
vooraf ingesteld op 185 mm.

Het uitbouwen van de torsiestaven
1. Verwijder onder de cabine twee bouten van de

afdekplaat (24) rechts en links (fig. 5).

2. Verwijder de afdekplaat (24) rechts en links
onder de cabine (fig. 5).

Fig. 5

3. Maak de stang tussen het voetrempedaal en
de hoofdremcilinder los (fig. 6).

Verwijder de vier bouten waarmee het voet-
rempedaal op de vloer van de cabine is vast-
gezet (fig. 6).
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5. Kantel de cabine tot in de evenwichtsstand
(fig.7') en ondersteun de cabine in die stand.
Breng een ketting aan tussen de vangbeugel
(46) van het veiligheidsvergrendelmechanisme
en het brugstuk om vooroverkippen van de
cabine te voorkomen.

Verwijder rechts en links de kop-pennen (17')
(fig. 3 en 4).
Trek de rechter torsiestaaf (13) uit de steunen
(3) (fig. 8).

Trek de linker torsiestaaf uit de rechter steun
(3), druk de torsiestaaf terug tegen de steun,
draai de staaf een kwart slag en trek vervol-
gens de staaf uit de linker steun (3) (fig. 9).

6.

7.

Fig. 7
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HET VERGRENDELMECHANISME (B)

Tussen de cabine en het brugstuk (D) (fig. 1 en 2)
zijn vier aanslagrubbers (55) aangebracht. Tussen
de aanslagrubbers en de vloer van de cabine be-
vinden zich afstelplaten (56) van 1 en/of 2 mm.

Het uitbouwen van de grendelhaak
1. Verwijder het paneel van de achterwand.
2. Verwijder bout (70).
3. Verwijder hefboom (72\.
4. Verwijder de afdichtkap (74).
5. Drijf de spanstiften (57) uit het huis (58).

Schakelaar in grendelhaak
f n de haak (64) kan een elektrische schakelaar
worden aangebracht, welke de chauffeur middels
een controlelamp op het instrumentenpaneel
waarschuwt als de cabine niet vergrendeld is.

Montage:
1. Bouw de haak (6a) uit.
2. Drijf de spanstift (61 ) uit de haak (64).
3. Verwijder de nok (69).
4. Breng de schakelaar aan vofgens fig. 12 en

voer de elektrische kabels naar achter uit de
haak.

5. Breng de nok (69) en de spanstift (61 ) weer
aan.
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HET VETLTGHETDSVERGRENDELMECHANISME (C)

De vangbeugel (46) dient te allen tijde los te ziin
van de haak, welke op het brugstuk is vastgelast.
De afstelling van de vangbeugel geschiedt met
behulp van een stelbout (41).

HET BRUGSTUK (D)

Fig. 13
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BRUGSTUK (D)

De constructie yan het brugstuk (D) van de
F 218 cabine is vanaf chassisrìr. 105772 ge-
wijzigd.

Bestaande trucks kunnen worden omge-
bouwd,
Het oude brugstuk is niet meer leverbaar.
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Het ombouwen

1. Bouw het brugstuk, de rubbers, de schokdem-
pers, de draagbalk, de pen, de bout + veer +
sluitring + moer, tesamen.

2. Verwijder het oude brugstuk en plaats het
nieuwe.

3. Onder de cabine, rechts en links van de gren-
delhaak, bevinden zich vier aanslagrubbers
(55) (zie blz. 5).

4. De twee aanslagrubbers, rechts, dienen 25 mm
verder naar rechts te worden verplaatst.
a. Verwijder de twee aanslagrubbers, rechts,

met eventueel de vulplaten (56) (zie blz. 5).
b. Boor vier gaten, O 13 mm, op een afstand

van 25 mm (gemeten van hart tot hart)
rechts van de bestaande bevestigingsgaten.

c. Plaats vier ronde kooimoeren M I in de zo-
juist geboorde gaten.
Ruim de bevestigingsgaten van de vulpla-
ten (56) tot A t6 mm.
Breng de vulplaten en de twee aanslag-
rubbers (55) weer aan.
Minimaal is één vulplaat (56) van 1 mm dik
vereist.

I

5. De twee aanslagrubbers, links van de grendel-
haak, dienen op dezelfde wijze als zojuist be-
schreven, 25 mm verder naar links verplaatst
te worden.

6. Plaats een nieuwe vangbeugel (40) van het
veiligheidsvergrendelmechanisme (zte blz. 5).

7. Verwijder geleidingssteun 1T2OS1 (nr. 54,
blz. 5).

De vangbeugel (46) is thans van een gebogen
uitvoering, i.p.v. een rechte uitvoering. Het onder-
deelnummer is hetzelfde gebleven.
De gebogen uitvoering was noodzakelijk om de
vangbeugel vrij van de schokdemper te houden.
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5. Brugstuk

7 . Draagbalk

8. Rubber buffer
9. Moer

10. Veerring

11. Aanslagrubber
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12. Vulplaat (1 mm)

13. Vulplaat (2 mm)

14. Tapbout
1 5. Veerring

16. Schokdemper

17. Schroef bout
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18. Veerring
19. Moer

20. Pen, draagbalk
22. Schroefbout
23. Veerring

24. Schroefbout
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25. Veer

26. Sfuitring
27. Zellborgende moer
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O Benodigde onderdelen

5. Brugstuk lass. LHD
Brugstuk lass. RHD

7. Draagbalk lass.

8. Rubber buffer
9. Moer

10. Veerring
16. Schokdemper
17. Schroef bout
18. Veerring
19. Moer
20. Pen, draagbalk
22. Schroefbout
23. Veerring
24. Schroefbout
25. Veer
26. Sluitring
27. Zeltborgende moer

Vangbeugel (gebogen uitv.)
Ronde kooimoer M I
Eventueel: 12. Vulplaat (1 mm)

13. Vulplaat (2 mm)

(1 stuks)
(1 stuks)
(1 stuks)
(2 stuks)
(4 stuks)
(4 stuks)
(2 stuks)
(4 stuks)
(4 stuks)
(4 stuks)
(1 stuks)
(4 stuks)
(4 stuks)
(2 stuks)
(2 stuks)
(2 stuks)
(2 stuks)

(1 stuks)
(8 stuks)

111325
111326
112894
172657

207 N523873
451N251932
111329
267 N31 1076

451N251930
207 N523872
1 1 2900
267N311055
451N251929
267 N31 1080

111330
455N202950
290N124380

177865
26091 6

254217
254218
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