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Werkplaatsi nstructi es

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens

Fa brikaat

TyP"

Wielremcilinder

uitvoering

aantal per wiel

diamefer

maximale zuigerspeling

Diamefer remtrommel (nieuw)

Diameter remfrommel (max.)

Maximale slingering remoppervlak van remfrommel

Remvoering

oppervlakte per schoen

breedte remschoen

dikte remvoering (nieuw)

SAMENSTELLING

De nieuwe DAF-rem heeft twee zwevende rem-

schoenen.

Het handremmechanisme is geheel gescheiden van

hef hydraulisch remsysteem en wordt mechanisch

bediend.
De nieuwe hydraulische DAF-rem is voorzien van

twee hydraulische wielremcilinders (5, afb. I en zlt,

die resp. voor en achter de as tegen de rema n ker-

plaat zijn bevestigd.
Teneinde de wielremcilinders tegen hitte-uitstraling
fijdens het remmen te beschermen, zijn deze voor-
zien van een metalen kapie (15, afb. I en 2]1. De

remschoenen (3 afb. I en 2l rusten met de einden

in de gevorkte drukpennen (14, afb. I en 2), die op

hun beurt tegen de zuigers in de wielremcilinders
d ru kken.

Twee lange trekveren (7, afb. I en 2) zorgen ervoor,

dat de remschoenen in de ,,geloste" stand van de

remtrommel afliggen. Eén van de einden van de

remschoen liqt in ,,geloste" stand in het gevorkte
gedeelte van de mef bouten aan de asflens beves-

tigde reactiering (f 3, afb. I en 2), terwijl het andere

einde van de remschoen in het gevorkte gedeelte
van de stelbout ligf.

2

DAF

l 6t/2, x 6,

hydraulisch

twee

lt/2,, (39,f mm)

0, 1 mm

419,3 mm

42|r,6 mm

0,2 mm

5l5 cm2

6" {152,4 mm)

l0 mm

EN WERKING

De remschoenen hebben geharde stalen stootnokken.

Het handremmechanisme bestaat uif een kniehef-

boom, welke d.m.v. een zelf-cenfrerend fager in de

handremring is gelagerd.
In de drukarmen zijn zelf-centrerende lagers aange-

bracht om een l;ch+draaiende beweging mogelijk te
maken.

De stelmogelijkheid voor hef handremmechanisme

wordt verkregen door een excenterbout in de druk-

arm en remschoen, welke zich onder de horizontale

hartl'ijn van de as bevindt.
Bii de handremring kunnen de drukarmen d.m.v. een

gevorkt einde om de pen van de handremring

draaien. Een lange trekveer (8, afb. I en 2) zorgt
ervoor, dat het handremmechanisme vrij wordt ge-

fro kke n .

Het in werking stellen van de handrem geschiedt
door de kniehefboom (l9,afb. I en 2l van de rem-

ankerplaat af te trekken.

Hierdoor wordt de handremring in de richting van

de kniehefboom verschoven. De drukarmen worden

naar buiten gedrukt en de remschoenen tegen de
remtrommel aangedrukt.
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Afb. 1.

Montage-overzicht.
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1. Drukarm
2, Bout voor evenwijdig stellen
3. Remschoen

4. Stelmechanisme voetrem

5. Wielremcilinder
ó. Stofkap
7 . Terugtrekveer voetrem

8. Terugtrekveer handrem

Atb. 2.

Doorsnede remplaat.

9, Stelexcentriek handrem
10. ZelÍborqende moer
1 1. ZelÍcentrerend lager
12. Handremring

13. Reactiering
14, Drukpen
r 5. Besch e rm ka p

1ó. Stelbout voetrem
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Afb. 2.

Doorsnede remplaat.

9. Stelexcentriek handrem
10. Zellborgende moer
1 1. Zelfcentrerend lager
12. Handremring

13. Reactiering
14. Drukpen
t5. Beschermkap
1ó. Stelbout voetrem

17. ZelÍcentrerend lager
18. Ontluchtingsnippel
19. Kniehefboom
20. Smeernippel

21. Remleiding
22. Remankerplaat
23. Banjobout
24. Sto{plaat
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Controleer elke 4000 km de afstelling van de hy-

draulische remmen en de handrem, alsmede de

scharnierpunten hiervan. Controleer of de contra-

moeren van de stelbouten niet ziin losgeraakt.

Controleer tevens het niveau van de remvloeistof

en breng dit zo nodig op peil met DAF remvloeistof

ONDERHOUD EN CONTROLE

UIT ELKAAR NEMEN

(SAE 70 R3).Bii een eventuele demontage van de

remplaat dienen alle scharnier- en draaipunten en

de zelf-centrerende lagers licht ingevet te worden

met molybdeen disulphide (MoS2) bevatfend vet.

Voor onderhoud wordt verder verwezen naar de be-

treffende onderhoudstabel in hoofdstuk Xlll.

Neem het wiel meÌ naaf en remtrommel aÎ.Zie hier-

voor Hoofdstuk Xl. Maak de verbinding' van de

trekstang aan de kniehefboom (afb. 8) los. Draai de

wartelmoer van de hoo{dremleiding bii de wielrem-

Afb. 3.

Ankerplaat compleet.

Afb. 4.

Smeernippel van de kniehefboom.

Afb. 5.

Afnemen yan de terugtrekveer handrem.

cilinder los en voorzie de beide leidingaansluitingen

van een schone prop of plak deze af, om het binnen-

dringen van vuil en het uitstromen van remvloeistof

Afb. ó.

Afnemen yan de terugtrekveer voetrem.

16 3/s
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te voorkomen. Verwijder de fwee terugtrekveren van

de remschoenen en de terugtrekveer van de hand-
rem (afb. 5 en ó). Draai aan de achterzijde van de
remankerplaat de twee confra-moeren van de cen-
freerbouten los en verwijder de centreerbouten met
sluitplaten. Verwijder vervolgens de remschoenen
(afb. 7ll. Verwijder de beide stofplaten. Verwijder
de splitpen, moer, onderlegring en de schuimplasfic-
ring van de kniehefboom (afb.9). Schuif de hand-
remring van de kniehefboom en verwijder de schuim-

plasticring en onderlegring. Verwijder de vier moe-
ren en bouten waa rmee de kniehefboomsteun be-
vestigd is.

Afb. 7.

Afnemen van de remschoenen.

Afb. g.

Uitnernen van de koppen uit het handremmechanisrne.

163112

Afb. 9.

Gedemonteerde aansluiting van handremring en

kniehefboom.

Verwijder de kniehefboom mef steun (afb. l0).

Afb. 10.

Afgenomen kniehefboom met steun.

Alb. 11.

Verwij{eren handremring en reactiering.

N
163t17
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'

Verwijder de handremring en reactiering (afb. I l).

Het verwijderen en aanbrengen van de zelf-cen-

trerende lagers in de handremring en de beide druk-

a rmen dient te geschieden m.b.v. een stem pel en

pers. Denk aan de seegerringen aan weerszijden van

het lager in de handremring. Denk ook aan de drie

kornen aan weerszyden (afb . 12ll van de drukarmen.

De buiten lager-ring( welke uit twee delen bestaat

(afb. l3), wordt d.m.v. een klem-ringetie bii elkaar

gehouden in niet gemonteerde toesfand.

IN ELKAAR ZETTEN

Smeer de zelf-centrerende lagers licht in met molyb-

deen disulphide (MoS2 ) bevattend vet. Bii het in-

persen van het zelf-centrerend lager hef klemringetie

om het lager laten zitten wat dan tijdens het inper-

sen wordt weggedrukt. Nadat het lager ingeperst

is, kan het ringetie weg gegooid worden.

Het verder in elkaar zeften geschiedt in omgekeer-

de vol'gorde van het uit elkaar nemen doch er dient

Afb. 12.

Drukarm.

Afb. 13.

Zelfcentrerend lager.

163121

Afb. 14.

Inpersen van zelf-centrerend lager

montageringetje wordt tijdens het

m.b.Y. stempef en pers;

inpersen weggedrukt.

I 6 1/18
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goed 'opgelet te
gereinigd en met
ber delen mogen

dieselolie worden

worden dat alle delen zorgvuldig
perslucht ziln drooggeblazen. Rub-

nooit met benzine, petroleum of
gereinigd, daar deze vloeistoffen

Afb. 15.

Remschoen met drukarm en stelexcentriek voor de handrem
(denk om arretteernokjes)

rubber aantasten.
Alle scha rnier- en draaipunten en de zelf-cenf re-

rende lagers dienen met molybdeen disulphide
(MoS2) bevattend vet ingesmeerd te worden.

Afb. 16.

Evenwijdig stellen van de remschoenen m.b.v. speciaat
gereedschap.

t
I

a
I

a
I
I

,\r,, 16 lrll r.-1 5

AFSTELLEN

Bij het afstellen dienf altild: na het remvoering-
oppervlak evenwijdig aan de hartlijn achteras gesfeld
te hebben eersf de voef- en dan pas de handrem

gesteld te worden.

Tijdens het evenwijdig stellen en het afstellen van de

voet- en handrem, dienen de koppen in de kniehef-

bomen van het handrem-mechanisme en eventueel

de onderste stofplaat verwijderd te zijn. De naaf
met trommel wordt gemonteerd nadat de rem-

schoenen evenwiidig gesteld zíin.

Evenwiidig aan de harflijn achteras stellen.

Plaats het speciaal gereedscha p (no. ó-99-53 52 | | )

op de as ter plaatse van het binnensfe wiellager
(afb. ló). Beweeg de arm van het gereedschup over
de remvoering en controleer of de luchtspleet tussen

remvoering en arm over de gehele breedte gelijk is.

Corrigeer zonodig de evenwijdige afstelling door de

borgmoer aan de achterzíjde van de remankerplaat
te lossen en de centreerbout verder in of uit te
draaien, draai de borgmoer daarna vasf (afb. l7).

I

Afb. 17.

Lossen en verzetten van de borgmoer.
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Afsfellen van de voetrem

Nadat de naaf met trommel is gemonteerd, wordt

de voetrem gesteld. Het afstellen gebeurt met be-

hulp van de twee uitwendiqe vierkante stelnokken

in de remankerplaat (afb. l8). Hierbij draait men de

schoenen eerst vast in de trommel, daarna zoveel

terug, dai het opgecrickte wiel net goed vrijloopf.

Afb. 18.

Stellen van de voetrem.

Afstellen van de handrem

Het afstellen van de handrem geschiedf met het

stelexcenter in de onderste remschoen.

Om de handrem te kunnen afstellen, is het nood-

zakelijk dat de arretteernokies, waarmede de excen-

terbout in de remschoen wordt gearretteerd (zie

afb. | 5 e n 2l) vrij komen te liggen.

Afb. 19.

Lossen van de borgmoer van het stelexcentrich m.b.v.

speciaal gereedschap.

Arb. 2a.

Het uit de borgstelling brengen van het stelexcentriek.

Daartoe moet met behulp van speciaal gereedschap

(no. ó-99-5353 | l) d" zelfzekerende borgmoer enkele

slagen worden gelost (afb. l9). Daarna worden met

een plastic hamer enkele tikken gegeven op het klei-

ne zeskant van het speciaal g"reedschap (afb.20)
waa rdoor de hierboven genoemde a rretteernokies

uit hun positie kunnen komen (afb. 2l).Vervolgens
wordt het kleine zeskant (afb. 22ll met behulp van

een steeksleutel versteld.

Men beoordeeh nu de vrije slag van het handrem-

mecha nisme f .o.v. de a ls voetrem reeds gestelde

remschoenen door de kniehefboom mei de hand

heen en weer fe bewegen.

Een voelba re speling moet aanwezig zijn, welke ge-

meien bii het bevestigingspunt van de trekstang 2

à 3 mm moet bedragen.

Afb. 21.

Remschoen met drukarm en stelexcentriek- (zie ook de
(arretteernokjes) handrem.

16t 117

16t,/5
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Afb. 22.

Stellen van de handrem.

Afb. 23.

Stangenstelsel handrem-mechanisme achterbrug.

1(C0ú93

Afb. 24.

Stand van de hefbomen handrem-mechanisme op achter-
brug ín ,,geloste" stand.

10

Als dit is geschied, kan de zelfborgende moer weer
worden vastgedraaid, met dien verstande, dat hier
even moet worden,,gezocht" totdat de arretteer-
nokies hun nieuwe positie ingenomen hebben. (Con-
troleer of het wiel vrij draait). Hierna kunnen de
stofplaat en de kop-pen in de kniehefbomen van
het handrem-mechanisme weer worden aangebracht.
De afstelling van de remmen geschiedt bii de anker-
platen en niet door de trekstangen te verstellen.
De gemeenschappelijke as (2, afb.24l van de hefbo-
men is aan beide uiteinden voorzien van spiebanen.
Tevens is loodrecht op deze spiebanen een gleuf
aangebracht, waardoor de stand van de klembouf
van de hefbomen is vastgelegd.

1 . Treksta ng

2. Treksta ng

3. Dubbele hefboom

4, Evenaar

5. Bedieningshefboom

6, Kniehefboom

7. Terugtrekveer

8. Terugtrekveer

Hierdoor ligt de hoek tussen de dubbele hefboom
, I , afb. 2+l en de bedieningshefboom (9, afb. Z4l
steeds vast.

Vervolgens dient bij de montage en afstelling va n

het siangenstelsel te worden gefet op:
l. De dubbele hefboom (1, afb. 24lr moet zodanig

op de as (2, afb. 24ll worden aangebrachf daf
het klemboufgat acht'er deze as komt te liggen.

2. De delinggleuf van de dubbele hefboom (4,

afb. 24lr moet zodanig gemonteerd worden, dat
deze naar rechts is gericht.

3. De klembout (3, afb.24l van de dubbele hefboom
moet zodanig worden gemonteerd, daf de bout-
kop rechts ligt (aan de zijde van de delinggleuf).

4. De harl{ijn van de evenaar (S, afb. 24) moef

WIELSP POS 2 MAAT A POS 1 MAAT B
'! 685 187144 264 2o^2214 255
1V26 1 90î 65 265 1 81 643 255
1792 1A1642 267 1 45584 257

792BETONM. 208869 252 20aa74 244
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5.

evenwijdig lopen met de harflijn van het voer-

tuig (ó, afb . 24lt.

De hefbomen moeten zo ingesteld worden, dat
de ha rtlijn va n de dubbele hefboom een hoek

van -f- 30o maa kt met de hartlijn van de eve-

naar welke evenwijdig lig+ aan de hartlijn van

het voertuig.
Vervolgens moeten de trekstangen (7 en 8, afb.
24) op de iuiste lengte worden gebracht, zodat

bij het aanbrengen de stand van de hefbomen

en evenaar nief wordt veranderd, waarbij de rem

in ,,geloste" stand moet staan.

Afb. 25.

Stangenstelsel op achterbrug.

Indien er nog ruimte in de bowdenkabel of gaffels
van de stangen aanwezig is, zal de handrem bij de

bestuurder nog teveel vrije slag overhouden. Stel

dif bii door de kabel en/of stangen in te korten,

doch let hierbíj op de stand van de tussenhefbomen.

Indien een complete remankerplaat wordt aange-

brachf, dient op het volgende te worden gelet: de

kniehefboom scharniert bij de nieuwe remuitvoering

in een U-vormige beugel,die afzonderlijk van de

remankerplaat onder vier van diens bevestigings-

bouten aan de asflens is bevestigd.

Arb. 26.

Spie bij kniehefboom.

ó.

Tussen aslichaa m en

(afb . 26lr te worden

las aan de as wordt
de beugel door de

aantrekken van de

genoemde beugel dient een'spie

aangebracht, die mef een punt-

vastgehecht, ter voorkoming dat
g rote optredende krachten bij

ratelrem zal gaan verbuigen.

WIELREMCILINDERS

De werking van de hydraulische wielremcilinders is

eenvoudig. In hef midden van het huis mondf de

hydraulische leiding uit. Wordt de druk hierin opge-
voerd, dan zal de remvloeisfof het vulstuk, de cup

en de zuiger naar buiten verplaatsen. Hierdoor gaan

ook de twee drukpennen (14, afb. I en 2l naar bui-
ten, welke op hun beurt de remschoenen zullen aan-

drukken. De wielremcilinder heeft een inwendige

diameter van ll/2".

Uit elfraar nemen

Neem de wielrerncilinder cr)rnpleet af door de fwee

bouten te verwij,Jeren.

Druk rru trdrì één zijde mot de vinger het vulstuk,

de cup en de zuíger zover uif, dat de ene cup rìrlf
de hand uitgenomen kah ,*(",rden.

Druk nu in tegenovergestelde richting de tweede

cu p eruit, zodat de cu ps en de zuigers niet bescha-

digd kunnen worden door de inlaatopening van de

hydraulische leiding.

Reinigen en controleren

Reinig de onderdelen van de wielremcilinder, de

cups moeten in zuivere en in voorgeschreven soort
remvloeistof worden gereinigd, dit om aantasten

tegen te gaan.

Controleer de boring van de wielremcilinder. Een

overmatig gegroefd, gescheurde of anderszins be-

schadigde wielremcilinder moet wortJen veryangen,

inciien in rler 1ge nrate gegrc>efd (an deze door
honen of me ' behulp van fijn p,rlijstliînen opcJe-

zuirerd worden. Controleer de zuigers op gro€Ver'ì

op de draagzijde; beschadigde zuigers moeten wor-

11
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den vervangen. Een geroeste drukveer dient zonder
meer te worden vervangen. Controleer de stofkapies
op deugdelijkheid.

In elkaar zetten

Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog en

schoon zijn. Dompel de veer, de vulstukken, de cups

en de zuigers in schone en voorgeschreven remvloei-

stof-en smeer ook de boring van de cilinder hiermee
in.

Ontluchten van hydraulisch systeem

Alvorens te ontluchten dienen de beide remschoe-
nen eerst geheel teruggesteld te worden m.b.v. de

vierkante stelnokken, pas daarna mag het ontluchten
plaats vinden. Begin hiervoor bij de hoofdremcilinder
en de bekrachtiger, vervolgens de wielremcilinders,

Breng de onderdelen in de iuiste volgorde en in de

iuiste stand aen in de cilinder. Dus aan weerszijden
inbrengen.
Plaafs de siofkappen over het cilinderhuis, de ver-

dikte rand moet in de groef van het cilinderhuis
va llen .

Druk de drukpennen op hun plaats tegen de zuigers.

Draai de ontluchtingsnippel in de cilinder.
Ontlucht de remmen na moniage; zie hiervoor onder

,,Ontluchten''.

te b"ginnen bii diegene welke het verst verwijderd
ligt van de bekrachtiger. Na het ontluchten moeten

de remschoenen op de hierboven besch reven wíjze

worden gestgld. Indien dan bij controle van de rem-

men mocht blijken dat zich.toch nog lucht in hel

remsysteem bevindt, moet opnieuw worden gehan-

deld zoals hierboven is aangegeven.

ONTLUCHTEN VAN HYDRAULISCH SYSTEEM

DAF-GEREEDSCHAP
(De bestelnummers zijn tussen haakies geplaatst)

Alstelmal voor evenwijdig stellen van remschoenen
(ó-99-535211',)

Afstelsleutel

95C0357

voor hydraulische achterwielremmen
(ó-99-53531 1)

12
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Wielremcilinders

Op de vooras vanaf chassis nr. 56845, op achteras

| 3 2 B va naf chassis n r. 56020 en op achteras | ó3 5

vanaf chassis nr. 5ó040 zijn de wielremcilinders uit-

gerust met o.a. manchetzuigers. Bii montage van de

manchetten, deze goed insmeren met schone D.A.F.

remvloeistof (SAE 70 Rr ).

oSco 349

Afb. 27.

Wielremcilinder (oud type)

Afb. 28.

Wielremcilinder (nieuw type)

oSco 3so

13


	Hydraulische achterwielremmen systeem Daf
	Inhoud
	Technische gegevens
	Samenstelling en werking
	Montage overzicht
	Doorsnede remplaat
	Doorsnede remplaat 

	Onderhoud en controle
	Uit elkaar nemen
	Uit elkaar nemen
	uit elkaar nemen

	In elkaar zetten
	In elkaar zetten

	Afstellen
	Afstellen voetrem
	Afstellen handrem
	Afstellen handrem en stangenstelsel

	Wielremcilinders
	Wielremcilinders
	Ontluchten van het hydraulisch systeem
	Daf gereedschap
	Wielrem cilinder oud type
	Wielrem cilinder nieuw type

