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TECHNISCHE GEGEVENS
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Abb.

1.

Montageoverzicht DAF-remplaat 161/2" x 6"

1, Remvoering

2. Lig plaats voo r excentrische pen
3, Remschoenen
4. Sta len stootnok
5. Wielremcilinder

6, Drukarm
7. Bladveer
B.

9.

Scha rn ierpen
Ha nd rem ring

va n remschoen
, Terugtrekveer

12, Steunpunt voor remschoen

13. Reactiesteun
14. Stelsch roef

15. Kniehefboom

10. Slobgat

16. Beschermkap

11

17. Drukpennen
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SAMENSTELLING EN WERKING
De DAF-rem heeft twee in beide richtingen oplopende (primaire) schoenen (double 2-leading shoe

brake) , zie afb. l. Het handremmechanisme is geheel gescheiden van het hydraulisch remsysteem en
wordt mechanisch bediend. De hydraulische DAFwielremmen zijn voorzien van twee cilinders (5), die
resp. voor en achter de as tegen de rema n kerplaat
zijn bevestigd.
Teneinde de remcilinders tegen hitte-uitstraling tijdens het remmen te beschermen, zijn deze voorzien
van een kapie van staalplaat (16). De remschoenen

(3) rusten met de einden in de gevorkte drukpennen (17), die op hun beurt tegen de zuigers in de
wielremcilinders drukken.

Twee lange trekveren (l l) zorgen er voor, dat de
remschoenen in de ,,Qeloste" stand van de remtrommel afliggen. Eén van de einden van de remschoen
ligt in de ,,Qeloste" sland in hei gevorkte gedeelte
va n de met bouten aa n de asflens bevestigde reactiesteun (13), terwijl het andere einde van de remschoen in het gevorkte gedeelte van de stelbout
( | 4) ligt. De remschoenen hebben geha rde sta len
stootnokken (4).

Het handremmechanisme bestaat uit een kniehefboom (15), een handremring (9) en vier drukarmen
(ó),die scharnierend aan de ring zijn bevestigd en
mel de gevorkte einden tegen de excentrische pennen (21 van de remschoenen aanliggen. Een speciale

bladveer (7) zorgl er voor, dat het hand remmechanisme positief vrij wordt getrokken. In tegenstelling
tot vele andere systemen welke door middel van
hefbomen, drukstangen of belkrukken werken, worden de remschoenen door dubbelwerkende wielremcilinders via drukpennen tegen de remtrommel aangedruki. Deze drukpennen voorkomen, dat dwarskrachten op de meta len wielremzuigers worden
uitgeoefend, wanneer de remschoenen zich in de
remtrommel centreren. Hierdoor wordt klemmen van

de zuigers in de cilinders voorkomen.
Het aanzetten van de remmen met behulp van de
ha nd rem, geschiedt door de kniehef boom ( | 5) va n
de remankerplaat af te trekken. Hierdoor wordt de
ring (9) in de richting van de hefboom verschoven,
tengevolge waarvan de drukarmen (6), door de
krukscharnierconstructie, nòar buiten worden gedrukt en de remschoenen tegen de remirommel worden aangedrukt.

STORINGSTABEL
Slepende remmen

Te strak afgestelde remschoenen.
Resfdruk in het hydraulisch systeem
Losse of beschadigde wiellagers.

te

hoog.

Wielremci linders defect.

Vuil in remvloeislof.
De remmen werken ongelijk, maken lawaai, blokkeren
of voelen hard aan :
Teveel stof en vuil in de gaten van de remschoennagels.

Ovale remtrommels.
De remvoeringen hebben een glazig opPervlak.
Vet op remvoeringen.
Geen originele remvoering.
Oniuiste afstelling van de remschoenen.
Te ver afgesleten remvoering.
Geen remwerking.
Lucht in het remsysteem.
Lek in het hydraulisch systeem.
Abnormale remschoenspeling.

ONDERHOUD EN CONTROLE
Controleer elke 4000 km de afstelling van de hydraulische remmen en de handrem, alsmede de
scharnierpunten hiervan. Controleer dan ook het
niveau van de remvloeistof en breng dit zonodig
op peil met DAF (SAE 70R3) remvloeistof.
Bij een eventuele demontage van de remplaat dienen
scharnierpunten licht te worden ingevef mef
molybdeen disulphide (MOS2).

de

Verder dient ook regelmatig te worden gecontnoleerd of de confra moeren va n de stelboulen niet zijn
losgeraa kt.

ledere 48.000 km is het noodzakelijk de remvoeringen, remtrommels en wielremcilinders te inspecteren,
ierwijl elke 96.000 km de remvloeistof moet ',,rorden
ververst.

Voor verder onderhoud wordt verwezen naar de be-

treffende onderhoudstabel in hoofdstuk xlll.

UIT ELKAAR NEMEN
t.
2.
3.

Neem het wiel met naaf en remtrommel af.
Zie hiervoor groep Xl.
Maak de verbinding van de trekstang aan de
kniehef boom (3 7, afb. 2) los.
Draai de wartelmoer van de hoofdremleiding

bii de wielremcilinder los en voorzie de

beide

leidingaansluitingen, offi het binnendringen
van vuil en het uitstromen van remvloeìstof te
voorkomen, van een schone Prop of pla k deze
af.
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2.

Doorsnede remplaat.

1. Drukarm

2. Contramoer
3. Stelbout

15. Sluitring
16.

D ruka

29. Handremring
30. Splitpen
31. Sluitring
32. Stelbout
33. Splitpen
34. Banjohout

rm

17. Drukarm
18. Drukarm

4. Splitpen
5. Slu itring
6, Remschoen
7. Stelmoer

19. Sto{hoes

B. Sluitring

9. Excentrische stelbout

20. Crp
21 . Trekveer, remschoenen
22. Scharnierpen
23. Remankerplaat

10. Drukveer, wielremcilinder

24.

11.
12,
13.
14.

25. Moer
26. Splitpen
27. Sluitring
28, Stofplaat

Vulstuk

Zuiger
Wielremcilinder
Borgmoer

35. Bev.bout, wielremcilinder
3ó. Remleiding
37

Scha rnierstuk

.

Kn iehef

boom

38. Sluitring
39. Bladveer
40.
41

,

pl itpen
Reactiesteun

S

42, Drukpeh, wielremcilinder

OPMERKING:
De overige aanduidingen in deze afbeelding hebben
betrekking op detail-wijzigingen. Voor verklaring

hiervan zie tekst,

4.

Draai aan de achterzijde van de remankerplaat
de twee contra-moeren van de stelbouten (2,
afb . 2) los.
OPMERKING:

Bij oudere uitvoeringen (afb. 2-l) gaat men als volgt

te we rk:

a) Verwijder moer en contramoer van de

stelbout

en tevens de onderlegring.
b) Draai de moer van de stelbout aan de achterzijde van de remankerplaat los en draai de stelbout met een schroevedraaier zo ver mogeliik in.

Atb. 3.
Afnemen Yan terugtrekveren.

5.

Haa k

de twee lange trekveren me+ behulp

het specia le

gereedscha p 6-99-53
l8) van de remschoenen af (afb. 3).

5034

van
(af b.
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@
Afb.

Afb.

4.

Verwijderen yan de splitpen drukarm-bevestiging.

6.

Afnemen van de remschoenen.

B. Neem twee remschoenen af (afb.6).
ó.

Verwijder de splitpennen met, sluitringen, welke
dienen voor de bevestiging van de dru ka rmen
(afb . 4).
OPMERKING:

Oudere uitvoeringen ziln nog voorzien van 4 korte
veren; deze moeten bij het weer in elkaa r zetten
worden vervangen door twee lange trekveren.

Afb. 7.
Verwijderen Yan de scharnierpen.

9.
0.
l.
@

].-

2.

Verwijder de scharnierpen.
Druk de bladveer (39,afb.2) naar onderen.
Neem de handremring (afb. 7), compleet met
haak en drukarmen, af.
Draai de l0 moeren (25, afb. Z) achter de as-

flens voor de bevestiging van de reactìesteun
los.

Afb. 5.
Verwijderen Yan de stelbouten.

3.

Neem de reacfiesteun en remankerplaat af.
OPMERKING:

Om de reactiesteun van de remankerplaat te
7

.

Verwijder de twee stelbouten

(af

b. 5).

ver-

wijderen moeten de vier met x gemerkte bouten
uit de remankerplaat worden getikt.

aA rl

W[sf,tt
gz
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t4.

De twee excentrische stelbouten (afb.9) kunnen uit de remschoenen worden verwijderd
met behulp van de speciale sleutel 6-99-535222
(afb

t5.

A{b.

.

20lr.

De kniehefboom (37, afb. 2) kan gedemonteerd

worden doo r één splitpen en sluitríng te verwijderen en daarna de as uit te tikken.
ró. De remleiding kan worden afgenomen door de
ba n iobouten te verwijderen.
17. Verwijder de twee wielremcilinders door de
twee bouten (3 5, af b. 2) uit fe sch roeven.
Voor de beschrijving van de wielremcilinder,
zie onder,,Wielremcilinders".
tB. De twee stof platen ku n nen worden afgenomen
door de ó boufen te verwijderen.

8.

Verwijderen van excentrische stelbouten.

IN ELKAAR ZETTEN
Het in elkaar zetten geschiedt in omgekeerde vo!qorde van het uit elkaar nemenr doch er dient goed
op de onderstaande punten le worden gelet.
Voor het afstellen van de remschoenen, zie onder
,,Afstellen va n de remmen' '.

l.

Reinig alle onderdelen zorgvuldig en blaas ze
droog met perslucht. Rubber delen mogen
nimmer worden gereinigd met benzine, petro-

leum of dieselolie, daa r deze vloeistoffen hef
rubber doen zwellen.
2. Smeer alle scharnierpunten, drukpunten, gliivla kken, de sch roefd raad va n de stelsch roeven
en de ligplaatsen van de stelsmoer licht in met
molybdeen disulphide (MoS2) bevattend vet.
3. Hei verwijderen van vet of olie van de remschoenen is niet mogelijk. Wel kan men dit
van de oppervlakte verwijderen, doch tijdens
het gebruik van de remmen zal door de ont-

4.

5.

6.

Controleer de remtrom mels op g roeven, ovaliteit, concentriciteit en scheuren. Fijne scheuren zijn kenbaar aan een fijne zwarte lijn, d.w.z.
hei materiaal is ter plaatse zwart gebrand.
f ndien de remfrommel sterk gegroefd is of
lange scheuren vertoont, moet de remtrommel
worden vervangen.
Controleer de scharnierpunten van de drukarmen ( | , | ó, 17 en | 8, afb . 2l de handrem-

ring l29l en de kniehefboom op slijtage en
vervang de gesleten delen.
Het scharnierpunt van de kniehefboom (ll),
dient, indien de borgring is uitgesleten, te
worden uitgeboord fot ló + 0,2-5 mm. Het
daa rin te plaafsen scha rnierbusie (Y) moet zodanig worden afgeslepen, dat het busie met
geringe druk tussen de oren (let op: deze oren
zijn gegoten!) van de remankerplaat past.

wikkelde warmte, olie of vet uit de remvoering
naar de oppervlakte komen. Zijn er dus vette
remvoeringen, zoek dan de oorzaak op, herstel
deze en breng nieuwe remvoeringen aan. Ook

moet de remvoering worden vernieuwdr wanneer deze gegroefd of zover afgesleten is, daf
de klinknagels de oppervlakte van de voering
naderen.

De oorzaken van vette remvoeringen

kunnen

zijn:

a) Een defecte oliekeerring.
b) Een lekkende wielremcilinder, hetgeen te
wijten kan zijn aan een te hoge restdruk in
het remsysteem of aa n beschadigde cu ps.

Om

remschoenvorming

le

voorkomen

kan

bii het vernieuwen van de remvoering
beter de klinknagels uitboren in plaats van
men

uitdrijven. Het vastklinken dient altild vanuit
het midden te geschieden, zodat de voering
goed tegen de schoen komi te liggen.
Om ongelijke remwerking en vroegtijdig
versleten voering te voorkomen, dient altild
de voorgesch reven remvoering te worden
gebru ikt.
6

Afb. 9.
Aanbrengen van drukarmen op handremring,
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Afb. 10.

Af

De in afbeelding 2 aangegeven

drukarmsa-

menstelling (V) dient te worden gewijzigd, teneinde een uitwisselbaarheid te verkrijgen. De
in de drukarm geklonken scharnierpen moet
worden verwijderd en het gat in de desbetreffende d ru ka rm ( | 7) moet worden opgeboord
tot ló mm. De verwijderde scharnierpen wordt
vervangen door een koppen met splitpen.
B. De drukarmen moeten op de handremring worden aangebracht zoals afb.9 aangeeff.
9. Bij het aanbrengen van de remschoenen moeten de sluitringen op de iuiste plaats en wijze
worden aangebracht.

Bij de onderste d ru ka rm ( | B) moet de dikke
sluitring op de drukarm liggen; bij de andere
drukarm (ló) moet de sluitring onder de arm
liggen. Evenzo moet dit geschieden bíj het
bovenste stel drukarmen; dus bij drukarm ( | 7)
de sluitring onder de drukarm leggen en bii
de andere arm (l) er op. Zie ook afb. 10. Dif
alles om wringing in de scharnierpunten te
voo rkome n.
10.

11.

Plaatsing van trekveren.

Plaatsing Yan sluitringen.

7.

b.

De remschoenen kunnen het beste kompleet

met drukpennen worden gemonteerd. Zre ook
afb. ó.
Bij montage van de drukpennen (42) moet bii
de oudere typen drukpennen (lll-C) er op worden gelet, dat de afstand X (lll-D) precies gelijk is aan 48 -F 0,25 mm. Zonodig kan men
dan het materiaal Ìussen de lippen wegvijlen.
De trekveer met hef grootste aantal windingen

moet aan de voorzijde worden aangebracht.
Zie afb. I l.
||. Indien de excenirische stelboul (9) voor de
remschoenen voo rzien is va n een l/r't -moer of
een zg. Tuss-moer (l-A) moeten deze worden
vervangen door een z.g.,,anti-vibration-borgmoer" (l-B). Deze moer wordt geplaatst
zonder veerring.
de afstelling van de handrem te vergemakkelijken wordt de excentrische stelbout
(9) in de nulstand gezet, mef andere woorden:

12. Teneinde

het centerpuntie boven in het vierkant van de
stelbout moet naa r buiten wijzen. Hierna wordt
de borgmoer (la) stevig vastgedraaid met behulp van de sleutel volgens afb. 20.

Werkpl aatsi nstructies

AFSTELLEN VAN DE REMMEN

a. Wielrem.

b.

Hei afstellen dient te geschieden v6ór dat naaf en
remtrommel zijn g"roÀteerd, terwijl altlld mel de
bovenste remschoen moet worden begon nen.

Door hei bijstellen van de remschoenen is de speling ten gevolge van de voeringslijtage weggewerkt.

Handrem.

Nu is echter speling ontsfaan op het inwendige
te worden bijge-

handrem-mechanisme, welke dient

steld. Confroleer daartoe de vrije slag van de kniehef boom, welke uit de rema n kerplaat komt, door
de trekstangen (l en 2, afb. l4) bii de kniehefboom
(6, afb . 14lt los te nemen en met de hand de hefboom heen en weer te bewegen. Deze vrije slag
moet nog iuist voelbaar zijn (2 à 3 mm). Indien de
vrije slag te groot is, kan deze als volgt worden biigesteld:

Afb.

12.

Horizontaal stellen yan de remschoen (bovenzijde).

l. Het oppervlak van de remvoeringen moet binnen 0,25 mm (.0 10") evenwijdig lopen met de
hartlijn van de as. Na demontage van de remschoenen enf ol vernieuwing va n de remvoering moeten de remschoenen da n ook worden
af

gesteld m.b.v.

het speciaa I

gereedscha p

ó-99-53 52 | | (af b. | 9). Los de borg moer aa n
de achterziide van de onderplaat. Plaats het
gereedschap op de as ter plaafse van het binnenste wiellager (afb. l2l. Beweeg de arm van
het gereedschap over de remvoering en controleer of de luchtspleet tussen remvoering en

arm over de gehele breedte gelijk is. Corrigeer
de eveniueel {outieve stand door de stelbout
verder in of uìt te draaien. Draai de borgmoer
va st.

2.
3.

4.
5.

Stel de onderste remschoen op dezelfde wijze

af (afb. | 3).
Breng nu de naaf met remtrommel aan, zoals
dit is omschreven in groep Xl.
Ontlucht hef remsysteem.
Geef de remtrommel een voorwaarts draaiende beweging en centreer de remschoenen
in de remfrommel door op het rempedaal te
tra ppe

6.

n.

Stel de remschoenen zodanig af dat deze iuist
vrii van de remtrommel liggen.

Afb. 13.
Horizontaal stellen van de remschoen (onderzijde).

l.

Verwijder de onderste stofplaat en draai de
onderste excentrische stelbout (afb. l5) mef
behulp van het speciaal g"reedschup (afb. 2Al
lin ks- of rechtsom tot de speling tot een minimum (2 à 3 mm) is teruggebracht (d" speling
niet geheel opheffen, want in dat geval kunnen

de remschoenen gaan slepen).
echter te groof, draai dan de
onderste stelbout weer in de nulstand (speling
maximaal) en stel, hd de bovenste stofplaat
verwijderd fe hebben, de bovenste stelbout in
de uiterste stand (rp"ling minimaal). Een verdere bijsfelling ka n da n mef de onderste stelboul (afb. l5) worden verkregen. Een en ander
vergemakkelijki een volgende afstelling, daar

2. Bliift de speling

da

n het afstellen

va

n de onderste stelbout weer

voldoende is om een minimum vrije slag te
verkrijg"n.

3. Draai de stelbout-borgmoeren stevig vast en
breng de sfofplaten aan.

Mits aan het stelsel van stangen, evenaar, bowdenkabel en handremhefboom in het verleden niets

is

versteld, kunnen thans zonder meer de trekstang-
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1. Trekstang

2.

Trekstang

3. Dubbele he{boom
4. Evenaar
5, Hef boom
6. Kn iehe{boom

WIELSP POS 2 MAAT A POS
1

685

1871

44

190165
1A1642
1792
17g2BETONM 208869
17

26

1

255

45544

257
244

2C-221

267

1

252

2C^8A74

Afb.

MAAT B

4
181643

264
265

2ss

14.

Stangenstelsel handremmechanisme achterbrug.

wenst. Hierbij dienf als volgt te worden

l.

gehandeld:

De linker resp. rechter trekstang moet zo lang
zijn dat bii aangetrokken ha,ndrem de evenaar
14, af b. l4) recht achteruit bliif+ staan, zoa ls

ló aangeeft, en dus niet naar links
rechts uitwíjkt, zoals op afb. 17 is te zien.
Indien de evenaar niet recht achteruit staat,
is dit te corrigeren door de trekstangen (l
en 2, afb. l4) in te korten of te verlengen.
Voor het verkrijgen van een goede handremwerking dient verder op de volgende punten

ook afb.

gaffels door de pennen'met de kniehefbomen worden verbonden. De afstelling van de handrem geschiedt dus in de remmen en nief door de trekstangen in te korten. Daar deze fout nogal eens wordt
gemaakt, is een controle van het stangenstelsel ge-

of

2.

te worden gelef ;

a. Controleer de

evenaaras op tordering en
vervang deze zonodig. De hoek (3, afb. Ió)
tussen de evenaa rhefbomen moet 7 tanden
van de kerfvertanding op het verticale asie,

ofwel :t 76", bedragen.
De hoek (4, afb. ló) tussen de lange hefhefboom en de hartlijn van de wagen dient,
bij geloste handrem, * 45" te bedragen.
Tevens dient er hierbij op te worden gelef,
dat de kop van de bout van de ondersfe
hefboom aan de zijde van de gaffel zit,
daar anders deze gaffel tegen de moer kan
klem lopen. Ook moet de deling-gleuf zich
aan de gaffelzijde bevinden, daar deze anders kan worden open getrokken. De totale
lengte van de lange hefboom (1, afb. ló)
moef t 132 mm bedragen. ls de betreffen-

Af

b.

15.

Stellen van de handrem m.b.v. speciaal gereedschap.

de handrem voorzien van een hefboom met
een totale lengte van -J- | l5 mm, dan verdient het aanbeveling deze door de nieuwe,
langere uitvoering te vervangen.

w
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andere bevestigingsstrippen (links en rechts)

op de trekstangen moeten worden gelast.
Voor de maten A en B (afb. l4) wordt verwezen naar bijgaande tabel.Bii de 3200
sleepasuitvoering is de evenaar echter meer

;T- " lî ;:::Tl;l;H :'"1'

3.

:

"^

î:u:?

trekveer hier niet op de trekstang worden
gelast, maa r tussen de moer en de gaffel
worden geklemd.
Indien rek in de bowdenkabel of ruimte in de
gaffels van de stangen is opgetreden, zal de
handrem bii de bestuurder wellíchi nog teveel

vrije slag overhouden.
Afb.
Stand yan

hef

bomen handremmechanisme op achterbrug

bij aangehaalde

b.

handrem.

3. Hoek tussen hefboom

1. Hefboom

2, Dubbele

Stel dit fenslotte bii door de kabel enf ol stangen in te korten, doch let daarbij op de sfand

1ó.

en dubbele he{boom

hefboom

van de tussenhefbomen. Voor alle hefbomen
van het stangenstelsel geldt, dat bii volledig
aangetrokken handrem de trekrichting nagenoeg loodrechi op de hefboom staat.

Indien de hefbomen op de achteras bii
oudere wagens volgens onder a. genoemde
richtlijnen zijn afgesteld, dan komt hierdoor in geloste toesta nd de beslaa nde
bowden ka bel-terugd ru kveer geheel vrij te
liggen. Deze drukveer dient dan ook geheel
te worden verwijderd; hiervoor in de plaats
komen dan 2 nieuwe trekveren (bestelnummer 6-ó0-3 240B2l welke op de trekstangen
naar de wielremmen worden gemonteerd
(7 en 8, afb. l4). Hiertoe dienen zowel bii
het draaipunt van de kniehefboom (ó, afb.
l4) als ook op de trekstangen bevesligingsstrippen te worden aangebracht, waaraan
de trekveren kunnen worden vastgemaakt
(bestelnummers resp. 6-5 | -524926 en
6-ó0-206442). Aan beide zijden wordt èèn
bevestigingsstrip aangebracht onder de kop
van de bout van de kniehefboom, terwijl de

Afb. 17.
Foutieve stand van de hefbomen bij aangehaalde handrem.

WIELREMCILINDER
Algemeen (zie afb. 2l,.

Storingstabel.

De werking van deze hydraulische wielremcilinders
is zeer eenvoudig. In het midden van het huis mondt

de

hydraulische leiding

opgevoerd, dan zal

uit. Wordt de druk

de remvloeistof

hierin

achtereenvol-

gens het vulsfuk (l l) de cup (20) en de zuiger (12)
opzij drukken. Hierdoor gaan ook de twee drukpennen (42) naar buiten, welke op hun beurt de remschoenen zullen aandrukken. De wielremcilinder heeft
een diamefer van l1/2" .
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De remmen blokkeren.

De zuigers in de wielremcilinders blijven hangen
door vuil of slechte remvloeistof (b.u.gescheurde
stofhoes).

Luchf in hei remsysfeem.
De wielremcilinders of aansluitingen lekken.

VII A

Hydraul ische achterwielremmen

deze

Gezwollen cups.
Door verkeerde behandeling van deze delen tijdens
de laatste inspectie of revisie of door het mengen
van verschillende soorten remvloeistof.

Uit elkaar

nemen.

l.

Neem de wielremcilinder compleet
twee bouten (35) uit te draaien.

2.

Druk nu aan èèn zijde met de vinger het vulstuk (l l), de cup (20) en de zuiger (12) zover
uit, dat de ene cup (20) met de hand uitgenomen kan worden. Druk nu

af door

de

in tegenovergestelde

richting de tweede cup eruit, zodat de cups
en de zuigers niei beschadigd kunnen worden

door de inlaatopening van de

hydraulische

leiding.

2.

Controleer of de rubber cups op de draa gzijde
of gebarsten zijn; in dit
geval moefen de cups worden vernieuwd.
Controleer de zuigers op groeven op de draagzijde; beschadigde zuigers moeten eveneens

gegroefd, gezwollen

3.

4.

worden veryangen.
Een geroeste drukveer dient onverwijld te wor-

5.

den vervangen.
Controleer de stof

ka

pies op deugdelijkheid.

In elkaar zetfen.

Zorg er voor dat de onderdelen goed d roog

Reinig de onderdelen van de wielremcilinder in een

geschiki reinigingsmiddel; de cups in een zuivere
en voorgeschreven soort remvloeistof om zwellen
iegen te gaan. Blaas alle onderdelen droog met

en

2.

zuigers in schone remvloeistof en smeer ook
de boring van de cilinder hiermede in.
Breng de onderdelen in de iuiste volgorde en
in de iuiste stand aan in de cilinder. Dus aan
weerszijden inbrengen.

3. Plaats de sfof kappen

perslucht.

over het cilinderhuis; de
verdikte rand moet in de groef van het cilin-

Ondenoek en hersfellingen.

.

geringe mate gegroefd zijn, door
fijn polijstlinnen op-

schoon zijn.
t. Dom pel de veer, de vu lstu kken, de cu ps en de

Reinigen.

|

in

hohnen of met behulp van
gezuiverd worden.

derhuis vallen.
Druk de drukpennen

Controleer de boring van de cilinder. Een overmatig gegroefde, gescheurde of anderszins be-

4.

schadigde wielremcilinder moef vervangen
worden. Boringen van cilinders kunnen, indien

5. Draai de ontluchtingsnippel in de cilinder.
ó. Ontlucht de remmen na algehele montage.

op hun plaats tegen

de

zuigers.
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