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DAF dubbelaangedreven tandemstel VJ

TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen

Typ" : 2 aangedreven achlerassen van het type 2055. (Zie

Werkplaatsinstructies Hoofdstuk V D)

Reductie : ó,33:l

Aantal tanden kroonwiel : 38

pignon : ó

aandrijftandwiel : 20

tussentandwiel :, 2 |

pignonostandwiel : 20

Dikle van vulplalen voor afstelling van lager
ingaande as : 0,07ó - 0,127 - 0,25+ - 0,500 mm

Dikte van afstandringen voor afstelling van

tussenaslagers : 9,050 - 9,075 - 9,100 - 9,125 - 9,150 - 9,300 -
9,450 - 9,ó00 - 9,750 mm

Axiale speling van tussentandwiel : 0,025--0,076 mm

Pignonlager voorspanning : | 1,5-23 cmkg (0,83-1,ó7 ft.lbs)

Dikte van afsiandringen voor afstelling van

pignonaslagers : 7,575 - 7,ó00 -7,625 - 7,ó50 -7,675 -7,700
7,850 - 8,000 - 8,150 - 8,300 - 8,450 mm

Dikte van vulplaten tussen pignon- en diffe-
rentieelhuis : 0,07 - 0,12 - 0,25 - 0,50 - 1,00 mm

Tandflankenspeling lussen kroonwiel en pignon : 0,35-0,50 mm

Tandflankenspeling tussen salelliet en planeef-
wiel : min. 0, 18 mm

Aanhaalspannirngen

Aanhaalspanning van moeren en bouten voor de mkg ft.lbs.
bevesiiging van :

tandwiel op pignonas 97 -124 
700-900

pignonhuis op diff.huis 8,7- 9,6 63- 70

tandwiel op tussenas 41,5- 55 300-400
aandrijfflens op ingaande as 41,5- 55 300--400
aandrijfflens op uitgaande as 41,5- 55 300--400
satell.huishelften van iussen-differentieel ó,0- ó,ó 43- 48

deksel op differentieelhuis ó,5- 7,2 47- 52

lagerdeksel op diff.huisdeksel 2,6- 2,9 19- 2l
satell.huishelffen van diff. 124- 16,6 90-lr20
kroonwiel op satell.huishelff 12,4- 16,6 90-120
differentieellagerkappen | 5,5- 20 | | 0- 145

borgplaalies van diff.lagerkapbouten 2,1- 2} 15- 17

luchtkamer op schakelhuís 4,2- 4,5 30- 33
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DAF dubbelaangedreven tandemstel VJ

Het door DAF op het AZ chassis toegepaste dub-

belaangedreven fandemstel is samengesteld uit een

tweetal achterassen van het typ" 2055, wdarvan de

aandrijving vanuit een blokkeerbaar tussen-differen-

tieel plaats heeft. Dit tussen-differentieel bevindt

zich in het voorste gedeelte van het differentieel-
huis van de voorste achteras.

De aandrijving van de achterste achteras vindt
plaats door middel van de uitgaande as van de

voorsle achteras. Deze uìtgaande as draait normaal

met hetzelfde toerental als de ingaande ds, aange-

zien deze assen met hun langsgroeven resp. in het

ene planeetwiel en in het kruisstuk van het tussen-

differentieel steken.

De aandrijving van de voorste achteras daarenfegen
vindt plaats via het andere planeetwiel van het tus-

sen-differentieel, dai niet vast op de ingaande as

zif en dus via de satellieten van het tussen-differen-

tieel wordt aangedneven. Zo lang dit planeetwiel

los over de ingaande as draait, kunnen voorste en

achterste achteras dus met ongelijke toerentallen
draaien. Wordt nu echter dit planeetwiel vastgezet

op de ingaande as (door middel van een met de as

meedraaiende schakelrìng, welke over de as kan

worden verschoven), dan is het tussen-differentieel
geblokkeerd, doordat dan beide planeetwielen vast

met de ingaande as zijn verbonden. De mogelijk-

heid, dat voorste en achterste achteras met onge-

lijke snelheid draaien is daarmede dan weggenomen.

De aandrijving van de pignonas van de voorste ach-

teras vindt niet rechtstreeks vanaf het hierboven

genoemde pla neetwiel va n het tussen-differentieel
plaats, doch via een tussentandwiel. Hiermede is

o.m. bereikt, dat de pignonassen van beide achier-
assen in dezelfde richting draaien en de beide dif-
ferentieels dus identiek kunnen zijn.

WERKING

ONDERHOUD

Olie typ"

,,Super-Duty Hypoid"
minimaal CRC l0 level

Viscositeit

Boven - | 2" C*: SAE 140

Beneden -l2o C : SAE 90

OIie inhoud

Voorste achteras: 2l liter
Achterste achteras : l+ liter

t( Voor in de buitenlucht gestalde

reeds bij een temperatuur beneden

overgegaan op SAE 90 olie.

wagens moet
O" C worden

Ververse n

a. Bii het verlaten van de fabriek zijn de achter-
assen gevuld met Shell S5229A inloopolie. Het
is derhalve gewenst, dat ook gerevideerde assen

worden voorzien van deze of een gelijksoortige
olie, welke niet vóór 500 km en maximaal na

5000 km moef worden afgetapt.
b. Vervolgens iedere 24000 km of tenminste 2x per

iaar de olie verversen.

c. Tup de olie warm af.

Oliepeil controle

ledere 4000 km

l. Laat het differentieel gedurende ongeveer een

minuut draaien en wachf vervolgens + à 5 mi-

nuten.

2. Controleer of het oliepeil in de voorste achteras

fot aan de vulfniveau opening reikt.

3. Controleer of het oliepeil in de achtersfe achter-
as tot aan de vulfniveau opening reikt.



Fig. 1.

De voorste achteras in onderdelen getekend.

1. Differentieelhuis

2, Differentieel lagerkap

3. Bo rg plaatje

4. Borgbout
5. Vul/niveauplug
6. Pakking

7 . Montageplug
8. Differentieelhuisdeksel

9. Paspen

10. Lagerdeksel
11. Vulplaat
12. Onderlegring
1 3. Aa nd rijff lens

14. Spatplaat
15. Oliekeerring
16, Drukring
17. Kogellager
18. Ingaande as

19. Schakelring
20. Drukring

21 . Aa nd rijfta ndwiel
22. Schoepenwiel
23. Satel l.h uishel{ten
24. Kruisstuk
25. Drukring
26, Satelliet
27 . Bo rgveer
28, Lagerbus
29. Planeetwiel
30. Bin nen loopring
31. Kogellager
32. U itgaa nde as

33. Kogellager
U. Borgveer
34a. Oliekeerring
35. Spatplaat
3ó. Aa nd rijff lens

37, Kraag-drukbus
38. Tussenta ndwiel
39. Afsta nd ringen

40. Con. rollagers
41. Drukbus
42. Tussenas

43. Borgspie
44. Satel l.h uishelften
45. D ru kring
46. Kruisstuk
47 . Pla neetwiel
48, Lagerbus
49. Satelliet
50. Drukring

51. Bout (sat.huish.)

52. Bout (kroonw.bev.)
53. Pasbout (sat,huish.)

54. Differentieel lager
55. Stelring
5ó, Bo rgvee r

57. Rollager
58. Pig non/kroonwiel
59. Con. rollager
ó0. Vu lplaat
61. Pignonlagerhuis
62. Afsta nd ringen
ó3. Con, rollager
64, Pignonas-tandwiel
ó5. Onderlegring
66. Schakelluchtkamer
67, Pakkins
ó8. Schakelhuis
69. Geleidepen
70. Aanslagbout
71. Pakkins
72. Scha rnierbus
73, Bolseg ment
74. Schakelhefboom
75. Schakelvork
76. Veerschotel
77. Drukveer
78. Scharnierpen

(700 - 900
(300 - 400

ó3- 70

43- 48

47- 52

19- 21

30- 33
(110 -145
( 90 -120
( 9o -120
( 15- 17

(O,O76mm
(O,127mm)
(Q254mm)
(O,5OOmm)

.I

t4
l'l\s

Dd

(9,O5Omm)
(9,O75mm)
(91OOmm)
(9,125mm)
(9,1SOmm)
(9,3OOmm)
(9,45Omm)
(9,6OOmm)
(9,7SOmm)

AANHAALSPANNINGEN 58

(QO;
(o,12
(QZr
(QSC

4.97 -124 mkg

B. 41,5 - 55 mkg

C. 8,7 - 9,6 mkg

D. ó,0 - 6,6 mkg

E. ó,5 - 7,2 mkg
F. 2,6 - 2,9 mkg

G. 4,2- 4,5 mkg

H. 15,5 - 20 mkg

K. 12,4- 16,6 mkg

L. 12,4 - 16,6 mkg
M. 2,1 - 2,3 mkg

Ít.lbs)
Ít.lbs)
ft.lbs)
{t.lbs)
Ít.lbs)
Ít.lbs)
ft.lbs)
ít.lbs)
ft.lbs)
ft.lbs)
{t.lbs)

1cd
61_

62

K

%,, 1

w

\7,57 5mm)
(7,6OOmm)
(7,625mm)
(7,6SOmm)
(7,67 Smm)
7,7OOmm)
7,85Omm)

(9OOOmm)
(8,1 SOmm)
(8,3OOmm)

(1,O(
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DAF dubbelaangedreven tandemstel

DEMONTAGE

{zie fie. l)

Voor een beschrijving van de demontage-werkzaamheden aan de achtersle achteras wordt verwezen

naar het Hoofdstuk V D van de Werkplaatsinstructies.

Ui+ elkaar nemen van de voorsfe ach+eras

l. Plaats het complefe differentieelhuis I in een

bok.

2. Verwijder het complete schakelhuis óB van hef
blo kkee rmecha n isme.

3. Verwijder de aandrijfflens 3ó van de uitgaande
as 32.

4. Verwijder de oliekeerring 34a en de borgveer
34 en neem de uitgaande as met het kogel-
lager 3 3 uit het achterasdeksel.

5. Verwijder de aandrijfflens l3 van de ingaande
AS IB.

ó. Verwijder het lagerdeksel l0 en de oliekeer-
ring I5. Houd de vulplaten I I bijeen.

7. Neem hei differentieelhuisdeksel B los van het
differentieelhuis. Pers zonodig hei kogellager
17 uif het deksel.

B. Schuif de schakelring l9 van de ingaande as af.
9. Neem de ingaande as met het complete fus-

sen-differentieel uit het differeniieelhuis.
f 0. Verwijder de opsluiimoer van de tussenas 42

en pers de as uit het differeniieelhuis.
t t . Neem het tussenfandwiel 3 B met de afstand-

ringen 39 en conische rollagers 40 uif hei dif-
ferentieelhuis.

|2. Neem zonodig de lagers en de afstandringen
uit het tandwiel. Houd de ringen bijeen.

13. Tik de beide drukbussen 37 en 4l uit het dif-
ferentieelhuis.

1r4. Maak zonodig eerst merktekens op de differen-
tieellagerkappen 2 en stelringen 55.

Demonteer de lagerkappen en neem het com-
plete differentieel uit het differentieelhuis.
Voor een beschrijvìng van de verdere demon-
tuge-werkzaamheden aan het differentieel
wordt verwezen naa r hef Hoofdstu k V D va n

de Werkplaatsinsiructies.
Verwijder de bevesiigingsboulen van het pig-
nonlagerhuis ó | en neem de complefe pignonas
met behulp van drukbouten uit het differen-
tieelhuis. Houd de vulplaten ó0 bijeen.

Ui+ elkaar nemen van het tussen-differentieel

l. Klem de ingaande as lB rechtop - met het
gaa nde gedeelte aa n de onderzijde

welke de beide
schoepenwiel 22

planeetwiel 29 en de binnenlooprìng 30. Trek

zonodig het kogellager 3 | van de satellieten-
h uishelft af.

4. Neem vervolgens de resterende onderdelen van

het tussen-differentieel van elkaar af.

Ui+ elkaar nemen van de complete pignonas

l. Verwijder de moer en het pignonastandwiel 64.
2. Demonteer de borgveer 5ó en trek het rollager

57 van de pignonas af.
3. Pers de pignonas uit het lagerhuis ól en verwij-

der de voorste lagerconus 63. Houd de afstand-
ringen 62 bijeen.

4. Pers de achterste lagerconus 59 van de pignon-
as af.
Trek de beide lagercups 59 en ó3 uit het lager-
huis.

elkaar nemen van hef blokkeermechanísme (zie

fig. 2l

Verwijder de bevestigingsmoeren van het scha-
kelhuis 68 en neem het complete blokkeerme-
chanisme van het differentieelhuis af.
Demonteer de geleidepen 69 en neem de scha-
kelhefboom 74 uit het scha kelhuis.
Demonteer de klemband 81, het membraan B0

en de schakelas 82 mef de drukveer 83.

Neem zonodig de oliekeerring 85 uit de schakel-
luchtkamer 6ó.

5.

ui+
ook

t.

2.

3.

4.

79

15.

tó.

81

{

De luchtdrukbediening

66. Schakelluchtkamer
79. Deksel
80. Membraan
81. Klemband

rn-

de
ba n ksch roef .

2. Verwijder de bouten en moeren,
satellietenhuishelften 23 en het
tezamen houden. ;

3. Verwijder de brede satellietenhuishelft met het

i'i\
\' -i_- \
{rhr)\t

qw.
\:81

66

85

Fig. 2.

Yan het blokkeermechanisme.

82, S.hukelas
83. Drukveer
84. Filter
85. Oliekeerring

VJ

NL-12-6s
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- Werkpl aatsi nstructies

Samenstellen van het tussen-differentieel (fig. 3)

I . Klem de ingaande as | 8 rechtop :- mef het

ingaande gedeelte aan de onderzijde in de

ba n ksch roef .

2. L"g de drukring 20 op de tandkrans van de in-

gaande as en plaafs hierop het aandrijftandwiel
21 .

3. L"g het schoepenwiel 22 en de smalle satellie-

fenhuishelft 23 op het aandrijftandwiel 2''.
4. Breng de satellieten en hun drukringen op het

kruisstuk 24 aan en plaals het samenstel op de

sma I le satellieten h uishelft.

MONTAGE
(zie ook fig. | )

Fig. 3.

Langsd-oorsnede van het tussen-differentieel.

5. Monteer de borgveer 27 op de ingaande as.

6. Pers het kogellager 3 | op de brede satellieten-

huishelft 23a.
7. L"g de binnenloopring 30 en het planeetwiel 29

met zijn lagerbus 28 in de brede satellietenhuis-

h e lft.
B. Plaats de brede satellietenhuishelft op het kruis-

stuk en bevestig de beide huishelften en het

schoepenwiel aan elkaar.

9. Neem de as uit de bankschroef en schuif de

schakelring l9 op de as.

22 23 23a

1 8. Ingaa nd'e as

19, Schakelring
20. Drukring
21. Aandrij{tandwiel

22. Schoepenwiel
23. Satell,huishelft
23a. Satell.huishel{t
24, Kruisstuk

27, Borgveer

28. Lagerbus
29. Planeetwiel

30. Binnenloopring
31 , Kogellager

(sma l)
(breed)

29 31



DAF dubbelaangedreven tandemstel VI

65

Bo rgvee r

Rollager
Pig nonas

Samenstellen van de complete pignonas (fig. 4l

l. Pers het rollag er 57 op de pignonas 58 en breng

de borgveer 5ó aan.

2. Pers de conus van lager 59 op de pignonas.

3. L"g de beide afstandringen 62 op de conus

van lager 59.

4. Pers de cups van de lagers 59 en 63 in hei pig-
nonlagerhuis ó l.

5. L"g het lagerhuis op de pignonas.

ó. Pers de lagerconus van lager ó3 op de pignonas.

7. Schuif het fandwiel 64 op de pignonas.

8. Oefen door middel van een pers een axiale

druk van ongeveer I I ton uit op de pignonlagers

en meet vervolgens de lagervoorspanning, welke

| | ,5-23 cmkg (0,83-0,167 ff.lbs) moet be-

dragen. Indien de lagervoorspanning te groot is,

moeten dikkere afstandringen worden gemon-

teerd. Bii een te geringe voorspanning dunnere

ringen monteren.

Wanneer niet over een pers wordt beschikt,

moet de lagervoorspanning worden gemeten,

Fig. 4.

Langsdoorsnede Yan de pignon

59. Con. rollage'
61. Pignonlagerhuís
62. A{sta nd ringen

bevestiging.

ó3, Con. rollager
64. Pignonas-tandwiel

ó5, O n de rleg ri ng

terwijl de pignonasmoer met de voorgeschreven

aanhaalspanning is gemonteerd.
9. Monteer de onderlegring ó5, ze| de moer met

de voorgeschreven aanhaalspanning vast en

breng de splitpen aan.

Samenstellen van blokkeermechanisme (fig. I en 2l

l. Monteer de oliekeerring 85 in de schakellucht-

kamer óó en bevestig deze op het schakelhuis ó8.

2. Monfeer de schakelvork 75 in de schakelhef-

boom 74. De schakelvork moet gemakkelijk in de

schakelhefboom kunnen draaien. Vergeet niet de

splitpennen aan te brengen !

3. Monteer de scha rnierpen 7 8 met de

bus 72 in de scha kelhefboom. Vergeet
pen nief !

4. Schuìf de veer 83 over de schakelas 82

de as in het scha kelhuis.

5. Steek de schakelhefboom zodanig in het scha-

kelhuis, dat de scharnierbus in de uitsparing van

de sch a ke la s va lt.

5ó.

57.

58.

scha rnier-

de split-

en steek
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Werkp I a ats i nstructies

6. Steek de geleidepen 69 in het schakelhuis, schuif

de d ru kveer 77 en de veerschotel 7 6 over de

geleidepen.
7. Verbind de schakelhefboom met de geleidepen

door middel van bolsegment 73, kroonmoer en

splitpen.
B. L"g het membraan B0 in de luchtkamer en be-

vestig het deksel 79 door middel van de klem-

band I I op de kamer.

9. Monteer de aanslagbout 70 met de contramoer
in het schakelhuis. Het afslellen van de aanslag

vindt later plaats.

Samensfellen van de voorste achteras

Voor hef sa menstellen va n het differentieel va n de

voorste achteras wordt verwezen naa r het Hoofd-
stuk V D van de Werkplaatsinstructies.
l. L"g de bijeengehouden vulplafen 60 op het

differentieelhuis.
2. Monteer de compleel samengestelde pignonas

in het differentieelhuis en zel het pignonlager-
h uis voorlopig met twee bouten vast.

3. Plaats het compleet samengestelde differentieel
met de kogellagers 54 en de sfelringen 55 in het

d iffe re ntiee lh u is.

4. Monieer de lagerkappe n 2.

5. Draai de stelringen vast aan en los ze vervolgens

Draai het kroonwiel enkele malen rond, opdat de

lagers zich kunnen zetten.

Meet de tandflankenspeling (fig.5) en corrigeer
deze zonodig door het kroonwiel met behulp

Het

I5FrFril
Fig. 5.

meten van de tandflankenspeling tussen kroonwiel
prgnon.

van de stelringen verder of dichter bij de pignon
te brengen.

B. Zet de differentieellagerkapbouten vast met de

voorgeschreven aanhaalspanning en meet nog-

maals de tandflankenspeling.

Draagbeeld controle

Indien de inbouw van het differentieel geheel vol-

gens de voorsch riften heeft plaats gevonden, za I

zich bii controle een draagbeeld op het kroonwiel

aftekenen zoals in fig.ó is weergegeven. De streep-

TEEN

ìt,
@

s/

-n-t

ffi,DRAAGBEELD
-ft-rtflt

/f blLl-
tLt

TOLERANTIEVELD

h}ilcmra

voorste ach'teras.

il /-ril i I
ltttll
.r., ! t
rnt I I9;,^oir5ir.r,tóp

HIEL

Draagbeeld

t,
t!
\_,/
Fig. 6.

kroonwiel I pignon

ó.

7.

lijnen geven het tolerantiegebied aan, wdarbinnen

het draagbeeld zich bii onbelaste toestand van het

differentieel moet bevinden. De pijlen geven aan,

in welke richting het draagbeeld zich zal uitbreiden,
wanneer het differentieel wordt belast.

Correctie van het draagbeeld is uitsluifend mogelijk

door de dikte van de vulplaten 60 tussen pignon-

lagerhuis en differentieelhuis te wijzigen. Na het

wijzigen van de pignon-instelling moet de tand-
flankenspeling worden gecorrigeerd (fig.7).

Afmontage van het differentieel

l. Breng de borgplaaties 3 van de differentieel-
lagerkappen aan en borg de bouten met borg-
d raad.

2. Bevestig het pignonlagerhuis definitief op het

differenÌieelh uis. Borg de bouten met borg-
draad.
Breng de compleet afgemonteerde ingaande as

in het differentielhuis.
fis. 8.

Breng de drukbussen 37 en 4l van de tussenas

42 in het differentieelhuis aan.

Schuif het vooraf met de afstandringen 39 en

conische rollagers 40 samengestelde tussentand-

3.

Zie
4.

5.

10



DAF dubbelaangedreven tandemstel VJ

<
A

H
A

ÌGEEarr
Fig. 7.

Pignon-instelling.

Na het wijzigen van de pignon-instelling A moet de tand-

{lankenspeling B aan de nieuwe situatie worden aangepast.

wiel 38 tussen de beide drukbussen in het dif-
ferentieelhuis.

Pers de tussenas 42 vervolgens op z'n plaats

en breng de borgspie 43 aan. Monteer voor-

lopig de onderlegring en de asmoer.

Monteer het vooraf compleet samengestelde

blokkeermechanisme op het differentieelhuis.

Maak hierbij tpuarzaam gebruik van vloeibare

pa kkin9.

Controleer door middel van perslucht of de

schakelvork 75 inderdaad de schakelring l9
doet verplaatsen, zodat het tussendifferentieel
wordt geblokkeerd.

Controleer eveneens of na het wegvallen'van

de druk inderdaad veer 83 de blokkering van

het tussen-differentieel opheff.

Verwijder de voorlopig gemonteerde onder-

legring en moer van de ingaande as en onder-

steun de as.

Monteer het deksel B op het differentieelhuis.
Maak hierbij spaarzaam gebruik van vloeibare

pa kking.

Monteer de onderleg ring en de moer op de

tussenas. Schroef de montageplug 7 in het

differentieelhuis.

B

B

8.

6.

7.

9.

10.

ll.

12.

37

37. Kraag-drukbus

38. Tussenta ndwiel

Fig. 8.

Langsdoorsnede van de tussenas bevestiging.

39. A{standringen
40. Con. rollagers
41. Drukbus

42. Tussenas

43. Borgspie

11



Werkpl a atsi nstru cti es

Zie
13.

14.

t5.

fig . 9.

Pers hel kogellager l7 in het differenlieelhuis-
deksel B en l"g de drukring ló op het lager.

Pers de oliekeerring l5 in het lagerdeksel 10.

L"g het lagerdeksel op het differentieelhuis-
deksel en meet welke voelermaatdikte stroef
tussen deze beide delen past. Vulplaten I I ter
dikte van de gevonden waarde moeten tussen

lagerdeksel en differentieelhuisdeksel wor^den

gelegd.
ló. Zet het lagerdeksel vast op het differentieel-

h u isdeksel.

./\,/
\-z\ \- -"1

n*rruz
Fig.

Langsdoorsnede van de

32. Uitgaand,e as

33. Kogellager

uitgaande as bevestiging.

34a. Oliekeerring
34. Borgveer

17 . Monteer de aandrijff lens | 3 en de spafplaat

:Trt"3;.insaande 
as en zet de aandríjfflens-

Moniage van de uitgaande as (fig. l0)

l. Pers het kogellager 33 op de uitgaande as 32

en steek de as door het achferasdeksel, toldat
hii mei zijn langsgroeven in het planeetwiel 29

(fis l) past.

2. Monteer de borgveer 34.
3. Breng de oliekeerring 34a aan en monteer de

aandrijfflens met spatplaaf, onderlegring en

f len smoe r.

Afstellen van het blokkeermechanisme

l. Blokkeer hef tussendifferentieel door het toe-

laten van perslucht.

2. Draai de aanslagbout 70 zo ver in, totdat deze

tegen de schakelas 82 stuit.

3. Neem de druk weg en draai de aanslagbout

nog 66n hele slag verder in. Borg de bout in
deze stand door middel van de contramoer.

t.'/
l\.
b-

\--_a

---\ 
ì

t'

il. -i
.]_-r-

10.

Langsdoorsnede Yan

B. Di{{.huisdeksel.
10. Lagerdeksel
1 1 . Vulplaat
15. Oliekeerring

kÉc6E|ltn
Fig.9.

de aandrijff lens bevestiging op de

ingaande as.

16. Drukring
17. Kogellager
18. Ingaande as
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