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Werkp aatsl n structl er
I

ALGEMEEN
Vloeistofpeil

Werking. (Afb. l).
Samengeperste lucht, opgewekt door de compressor

(l) wordt achtereenvolgens via de olieafscheider (2)
tevens bandenvulapparaat de drukregelaar
(3) en de vorstbeveiliger (4) naar de luchtketels (5)
gevoerd; deze laatsten staan d.m.v. een overstroom-

klep (6) met elkaar in verbinding. Vanaf de luchtketels stroomt de samengeperste lucht naar de remklep (71 en vervolgen ofwel rechtstreeks ofwel
via een regelklep (8) (naar gelang de uitvoering)
naar de lucht-hydraulische cilinder (9). ln de luchthydraulische cilinder wordt de luchtdruk tot hydraulische druk omgevormd. Deze hydraulische druk
plant zich voort naar de wielremcilinders (10) welke

la

in

hoofdremcilinder voorraadtank te

ag.

Stangenstelsel naar remklep moet worden afgesteld.
REMPEDAAL ZET DE REMMEN

AAN DOCH

GAAT GELEIDELIJK AAN TOT OP DE VLOER.
itwendige lekkage.
Hoofdremcilinder lekt (zie aldaar).

U

REMWERKING ONGELIJK.

Vet op remvoeringen.
On ju iste ba ndenspa

nn

ing.

Onjuiste afsteliing van remschoenen.

de remschoenen in werking stellen.
Afs lu iter
) Alleen bij de combinatie trekkerKoppelingskop
I opl"gger of truck-aanhangwagen.

Remleiding verstopt.
Defecte wielremcilinder.
Remankerplaat zit los.
Verschillende materialen voor de remvoering.

Tweode u itvoerin q (afb. 2).

TE HOGE PEDAALDRUK BENODIGD; REMWER-

De remklep
remklep

(7ll,

zie afb.

|

, is vervangen door de

(9).

Het leidingsfilter (7) is aan het systeem toegevoegd.
Handremklep
) Alleen bij combinatie trekker-op-

iter

\

Koppelinsskop

I

Afslu

legger of truck-aanhangwagen.

Storingsta bel.
REM

KING ONVOLDOENDE.
Vet, modder of water op de remvoeringen.
Gedeeltel;jk contact va n de remvoeringen op de
trom mef s.

Gugroefde remtrommels.
Bekrachtiger defect (zie aldaar).
Remklep defect (zie a ldaar).
VLOEISTOFVERLIES

PEDAAL ELASTISCH.

IN VOORRAADTANK.

Hoofdremcilinder en/of wielremcilinders defect

Lucht in leidingen.

aldaar).

ALLE

ten

(zie

Hydraulische leidingen en/of slangverbindingen zitREM M

EN

SLEPEN.

Minerale olie in hydraulisch gedeelte.
Ventilatie-opening in dop van reservoir verstopt.
On juiste vriie slag van het rempedaal.
Hoofdremcilinder defect (ri." aldaar).
Bekrachtiger defect (zie aldaar).
EEN REM SLEEPT.

Wiellagers defect of met te grote speling.

los.

REMMEN TE GEVOELIG OF REMMEN
BLOKKEREN.
Remmen niet goed afgesteld.
Verkeerde remvoering.
Remvoeringen vet.

Remtrommels gegroefd.
Remankerplaten zrtten los.

Zwakke, gebroken of losse terugtrekveer.
Remschoenen te krap afgesteld.

Remklep defect (zie aldaar).

Verstopte remleiding.
Wielremcilinder defect (zie aldaar).

REMMEN MAKEN LAWAAI.
Remvoeringen versleten.
Kromgetrokken remvoeringen.
Klinknagefs van de remschoenen zitten los.

TE GROTE SLAG VAN HET PEDA,\L.

Normale sli,itage van
re msc h oe n af ste llin g.

2

de remvoering of

verkeerde

Remtrommel gegroefd
Loszittende delen.

of

versleten.

Luchtdruk hydraulisch remsysteem
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Werkpl aatsi nstructi es

lltli*rir
AÍb.

2

1 Compressor

Schema remsysteem (tweede uitvoering)

2. Olie- en wateralscheider
3. Drukregelaar
4. Vorstbeveiliger

5. Luchtketels

ó. Overstroomklep

7. Leidinglilter
8. Meter
9. Remklep

10. Lucht-hydraulische

OLIE. EN WATERAFSCHEIDER
Techn ische

Afblazen:
Plaatsing

:

G"gevens.

bij ll k9/cmz klep dicht.
bij | 3 kglcmt volledig af blazen.
min. afstand tot de compressor 2 m
hoger da n de ketels en de af blaasopening naar beneden.

Algemeen.

De functie van de olieafscheide. is het verwiideren

cilinder

11.
12.
13.
14.

Voorwielremmen
Achterwielremmen
Handremklep

A{sluiter

15. Koppelingskop

(BANDENVULFLES)

van olie en water uit de samengeperste lucht welke
door de compressor naar de luchtketels wordt gepomPt.

Door middel van een speciale aansluiting

kunnen

tevens de ba nden worden opgepompt. Alvorens de
banden op te pompen moet eerst het apparaat

worden afgeblazen.
Tevens is in het huis de veiligheidsklep vdn het gehele luchtdruk systeem aangebracht. Afb.3 en +

geven de twee verschillende tyoen olieafscheiders
weer^ welke kunnen ziln aangebracht.

@
Afb 3 Olie- en waterafscheider (Type 33 St)
OLIE- EN WATERAFSCHEIDER VOLGENS AFB. 3.
Werking (zie afb.

5).

De handgreep welke zich aan'de bovenzijde van het
4

Afb 4. Olie- en watera{scheider (Type 76 F4)
huis bevindt kan in twee stancJen worden geplaatst,
t.w. ,, Fa hrt" (riiden) en ,, Fúllen " (urllen). Normaal
moet de handgreep zich in de stand ,, Fahrt" bevinden, terwijl de stand ,, Fijllen ' wordt gebruikt wan-

Luchtdruk hydraulisch remsysteem
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neer de olieafscheider als bandenvulapparaat dienst
doet en wanneer het olie- en watercondens (bij lo-

Montage overzicht.

pende motor) wordt afgeblazen.

Afb 5. Doorsnede olie- en

waterafscheider

a) Stand,,Fahrt".

De door de compressor geleverde samengeperste lucht stroomt tussen de wanden van het huis en het filter naar beneden
hetgeen een gedeeltelilke reiniging van de lucht
tengevolge heeft en daarna door het'tilterelement (4) weer naar boven en wordt, aldus
gerein igd, naa r de luchtketels gevoerd.
Bij eventuele verstopping van het filter wordt
de vei ligheidsklep door de luchtdruk tegen
de veerspanning in, naar beneden gedrukt en
atroomt de lucht meteen n&ar buiten.

b) Stand,,Flillen". Om het appdraat af te blazen
moet de handgreep in de stand ,, Fúllen " worden
geplaatst waardoor de verbinding met de luchtketels wordt afgesloten. Door de drukverhoging
in het h u is wordt de af blaasklep geopend en het
olie- en watercondens afgeblazen.

@
A{b.

1

2,

Huis
Ha ndg

reep

2a, Stift

2b. Kraanp!ug
3. A{dichtring
4, Aansluitnippel

5. Afdichtring

11

7,

12. Filterhouder
i3 FilterCeksel
14. Filterelement

6, Vleugelmoer
Ketting

8. Typ"-plaatje

9.

Drukveer

10. A{sluitplaat

15
1ó

Optlu itmoer

D ru

kveer

Afdichtring

h roefdeksel
Klep

17, Sc
18.

19. D ru kvee r

20. Afslu itring
21 Klep kompleet
,

.^A À

o-_zs-g
-lfail\/

W erkpl

Banden vullen. Nadat het apparaat is afgeblazen (zie poven) wordt de handgreep in de stand
,,

Fahrt" geplaatst, de dopmoer van de banden-

vulaansluiting afgeschroefd en de bandenvulslang
aangebracht. Vervolgens wordt de handgreep in

"

geplaatst, waardoor de lucht
door de bandenvulaansluiting wordt gevoerd.
Na het banden pompen wordt de handgreep in
de stand,,Fahrt" geplaatst, de bandenvulslang
verwijderd en de dopmoer op de aansluiting

de stand

gesch

,,

Fúllen

roefd.

Storingsta bef .
DE OLIEAFSCHEIDER BLAAST CONSTANT AF.

De veiligheidsklep sluit niet goed op haar zitting af.
DE LUCHTDRUK LOOPT TE HOOG OP.

a

atsi n stru cti es

Onderhoud.

Het condens moet dugelijks worden afgeblazen.
Elke drie maanden het filterelement reinigen.
Bij lekkaqe van de veiligheidskl"p, deze verwijderen,
schoonmaken en afstellen op I I kglcmz afblaasdruk.
OLIE- EN WATERAFSCHEIDER VOLSENS AFB. 4.
Werking (zie afb.

8).

De door de compressor geleverde samengeperste
lucht stroomt bij binnenkomst in de olieafscheider
tegen een stootvlak, waardoor een gedeelte van de
stof- en oliedeeltjes wordt afgescheiden. Vervolgens
stroomt de lucht tussen de wa nden va n het h u is en
het filter naar beneden en daarna door het filterelement weer naar boven en wordt, aldus gereinigd,
naa

r de luchtketels

gevoerd.

Afgescheiden water en olie verzamelt zich onder

in

het huis boven de afblaasklep.

Bij eventuele verstopping van het filter wordt de
veiligheidsklep door de luchtdruk, tegen de veer-

Het filterelement zit verstopt.
HET APPARAAT BLAAST SLECHT OF HELEMAAL
NIET AF.

spanning in, naa,r beneden gedrukt en stroomt de
lucht meteen naar de ketels.

De kraanplug dicht niet goed af.

E@
A{b. 7. Sleutel voor opsluitm oer (24W-50ó)
Reparati e-richtl

ij ne n.

De opsluitmoer (l l) (zie afb. ó) kan met behulp van
af b. 7 weergegeven sleutel worden gemonteerd.
Merk de plaatsing van de afsluitplaat (l0l t.o.v. het
huis. Bij montage moet de plaat in dezelfde stand
worden geplaatst.

de in

Merk de kraanplug (2b) t.o.v. het huis. Ook de
kraanplug, moet bij montage in dezelfde stand worden geplaatst.
ó

Afb,8.

Schema olie- en watera{scheider

Afblazen: Bij het afblazen moet bii lopende motor
de drukknop (l) tot aan de aanslag worden ingedrukt, waardoor de klep (21 op de achterste zitting
komt te ,rsten en dus de verbinding naa r de drukregelaar verbreekt. Tevens voorkomt de rubber ring
(3),welke op haar zitting komt, dat er Iucht langs
de vleugelmoer (4) kan ontsnappen. De druk in het
apparaat loopt nu op tot I I kglcm2 waarna de veilig heidsklep (5) opent èn het verza melde condens

VIID

Luchtdruk hydraulisch remsysteem

wordt afgeblazen. Wanneer de knop wordt losgelaten, drukt de veer (8) de klep (2) op de voorste

Montage overzicht.

zitting en opent de verbinding naar de drukregelaar.

vullen: Het apparaat afblazen (zie boven).
Verwijder de vleugelmoer (a) en de drukknop (l) en
Banden

breng hiervoor de bandenvulslang aan. Hierdoor
wordt de klep (2) via de stang (ó) en veer (7) vdn
haar zitting gelicht en de lucht stroomt in de bande nvu lsla

t5

=t

g.

n

Storingsta bel.
DE OLIEAFSCHEIDER BLAAST CONSTANT AF.

De veiligheidsklep sluit niet goed op haar zitting af.
DE LUCHTDRUK LOOPT TE HOOG OP.

Het filterelement zit verstopt.

I
I

HET APPARAAT
N I ET A FB LAZEN.

WIL SLECHT OF HELEMAAL

I
I

-t

I

De opening naar de drukregelaar wordt niet goed

I

afgesloten.

I

De rubber rìng van de drukstang is defect.

I

-f

I

I

I

Onderhoud.

-t

I

Het condens moet dagelijks worden afgeblazen.
Elke drie maanden het filterelement reinigen.Bij lekkage van de veiligheidsklep (5), deze verwijderen,
schoonmaken en afstellen op ll kglcmz afblaas-

I

I

I

l.-

druk.

Afb. I
1. Huis

1

2, Filterhuis
3. Opsluitring

1

4. Filterelement
5. Dru kveer
ó. Aansluitstuk
7, Veer
B. Klep

I,

1. Bandenwielaansluiting

12. A{dichtring

3,

14,

Naa ld

Veer '

15. Kerfsti{t

16, Knop
17. Vleugelmoer
1

B, Ketting

19, Klep

Klephuis

20 Klep

10, Afdichtrins

kompleet

DRUKREGELAAR
Plaatsing: min.

Technische Gegevens.

Regeldru

k

:

u

itscha

kelen

5,3-5,5

afstand va n

de compressor: 2

m

hoger dan de ketels en de
opening naar beneden.

af blaas-

De drukregelaar heeft tot taak de in het

systeem

kglcm2.

inschakelen 4,8 kg/cmz.

De tijdsduur tussen uit- en inschakelen

bedraagt

l-

|

,5

min.

Algemeen.

l

-vAAA
\,tFl-

o==!r7îSN:9
Werkp

I

a

atsi n structi es

aanwezige bedrijfsdruk binnen vastgestelde grenzen

te regelen.
Afb. l0 en I I geven de twee verschillende

typen

drukregelaars weer welke kunnen ziln aangebracht.

Afb 10.

Afb. 11. Drukregelaar (Type 41

Drukregelaar (Typ" 33 Pr )

Pr.)

Wanneer de druk in de ketel tot 5,3 kg/cmz is gestegen wordt het membraan (10) omhoog gedrukt
tegen de spanning van de veer in. De lucht stroomt
Werking (zie afb. l2l.
nu door kanaal (3) in de zuigerkamer ( | 3) en drukt
De druklucht welke van de compressor komt, gaat
de omschakelzuiger (14) omlaag. Deze laatste drukt
stroomt
aan de gesloten afblaasklep (l) voorbij
op zijn beurt de afblaasklep (l) open en de door de
"n
vervolgens door het kanaal (5) en langs de terugcompressor geleverde lucht stroomt nu door het
kanaal (15) in de buitenlucht. T"gelijkertiid sluit de
terugslagklep (71 onder invloed van de keteldruk en
11 het wegvallen van de druk in kanaal (5).Deze toestand duurt voort totdat de druk in de ketels
tengevolge van drukverlies via de ontluchtopening (12)
DRUKREGELAAR VOLEENS AFB. IO.

veerspanning sluit. De hieruit voortvloeiende drukval in kanaal (3)
de zuigerkamer (13) heeft tot

"n

7

gevolg dat de omschakelzuiger (la) door de zuigerveer (ló) omhoog wordt gedrukt en de afblaasklep
zich sluit. De lucht stroomt nu weer door kanaal (5)
naar de luchtketels, waarbij de terugslag klep wordt
geopend.

te

dat op het omschakelmoment door zich nog in de zuigerkamer bevindende druklucht een tegendruk op de zuiger
Teneinde

2
Afb

12.

Schema drukregelaar

voorkomen,

wordt uitgeoefend en de werking van de zuigerveer
wordt beînvloed, staat de zuigerkamer via een kleine
ontlastopening (12) in verbinding met de buitenlucht waarlangs deze lucht kan afvloeien. Dit heeft
echter tot gevolg, dat ook bij onbelaste werkinq van

welke tegen de spanning van veer
slagklep (7)
f8) in omhoog wordt gedrukt - naar de luchtketels.
De lucht verplaatst zich ook door kanaal (ó) naar de
cirkelvormige uitdraaiing (9) onder het membraan
(f 0), hetwelk door de spanning van de afstelbare

com pressor de lucht voortd u rend via deze opening ontsnapt en aldus drukval in de ketels veroorzaakt. Vandaar, dat bii niet gebruik van de remmen
de drukregelaar (bij werkende compressor) van tiid
tot tijd in werking treedt om dit drukverlies te com-

veer ( | l) wordt neergedrukt.

Penseren.

I

de

VIID
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Montage overzicht

1. Huis

2. Tapeind

3
4

5.

Membraan

Zuiger
Dru kveer

ó. Veerschotel

7, Huis stelinrichting
8. Veerring
9. Moer
10. Contramoer
11

. Stelbout

12, Klep kompleet

13. Drukveer

14

Afdichtring
15. Opsluitmoer
1ó. Slagnippel
17 . Zeel
18, Tapeind
1 9. Veerring

20. Moer
21

.

22.
23,
24,
25,

26

Afb

13

Drukveer

Zuiger
Manchet

Afdichtring
Opsluitmoer
Ontlastklep

Werkp aatsi nstructi er
I

Controle :

Storingstabel.

.

Controleer de drukregelaar op de
iuiste regeldruk (zie techn. gegev.).

Opmerking: In vele gevallen is vervuiling van de
drukregelaar de oorzaak van storingen.
Vervuiling kan het gevolg zijn van het
gedurende lange t;id niet reinigen van

2.

de olieafscheider of van olieverlies door

de

|

Controleer de leidingaansluitingeh,
het huis en de opsluitkappen op
lekkage door middel van een zeepoplossing. Deze controle moet geschieden terwijl de compressor de
keteldruk van 4,8 op 5,3 kg/cmz
brengt.

com pressor.

DRUKREGELAAR BLAAST BIJ WERKENDE COM.
PRESSOR VOCRTDUREND LUCHT AF.
Omschakelzuiger klemt.

DRUKREEELAAR VOLGENS AFB. I I.

Ontlastopening in zuiger verstopt.
Afblaasklep sluit niet af.
SNELLE DRUKVAL
AFBLAZEN.

IN DE

Werking (zie afb. l4).

KETELS BIJ HET

f

- de luchtketels.
gedrukt naar

Terugslagklep is defect.

DRUKREGELAAR BLAAST BIJ STILSTAANDE
EN BIJ EEN DRU K ONDER 4.8
KG/CI.Az NOG LUCHT DOOR DE ONTLASTOPEN ING AF.

COM PRESSOR

Membraan sluit niet

De ucht welke van de compressor komt, gaat aan de

gesloten afblaasklep voorbij
stroomt langs de
"n
welke door de lucht omhoog wordt
terugslagkl"p
De lucht verplaatst
zich ook door het kanaal naar de ruimte onder het
membraan, welke door de spanning van de afstelbare veer wordt neergedrukt.

af of membraanzitting is ver-

vu ild.

DRUKREGELAAR SCHAKELT NIET UIT; DE DRUK
STIJGT TOT DE VEILIGHEIDSKLEP VAN DE OLIEAFSCH EIDER AFBLAAST.
Omscha kelzu

iger klemt.

Af blaasklep defect.
Membraa n defect.
DRUKREGELAAR SCHAKELT
TUSSENPOZEN IN EN UIT.

I.1

ET ZEEIì KORTE

Een grote ontlastopening (hetgeen kan worden veroorzaakt door ondeskundig reinigen).
Lekkage in het remsysteem.

DRUKREGELAAR SCHAKELT NIET UIT BIJ EEN
DRUK VAN 5,3 KG/CM2.

Stelbout te ver ingeschroefd.
DRUKREGELAAR BLAAST
DRUK 5,3

AF VOORDAT EEN

Ke/CMz is BEREIKT.

Stelbout niet ver genoeg ingeschroefd.
Onderhoud en controle.

Onderhoud: Afgezien va n een period ieke u itwendige rein iging behoeft de drukregelaar geen speciaal onderhoud.
10

Afb. 14. Schema drukregelaar
Wanneer de druk in de ketel tot 5,3 kgm/cmz is gestegen wordt het membraan omhoog gedrukt. De

lucht stroomt nu door het kanaal in de zuigerkamer en drukt de omschakelzuiger omlaag, waardoor de af blaasklep wordt geopend. Tegeliikertijd
sluit de terugslagklep onder invloed van de keteldruk. De door de compressor geleverde lucht
stroomt nu via de afblaasklep in de buitenlucht.

Luchtdruk hydraulisch remsysteem
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Deze toestand duurt voort totdat de druk in de
ketels, tengevolge van het drukverlies via de ontlast-

7

opening in de omschakelzuiger, is gedaald tot.+,8
kglcmz waarbij het membraan zich onder invloed
van de veerspanning sluit.
De b"gintoestand wordt eerst dan bereikt, wanneer
de boven de omschakelzuiger opgesloten lucht via
de ontlastopening is weggelekt.
Montage overzicht.

.

2A. Afdichtring
, Zuigergeleider

Contra moer

9, Veerschotel
1 0. D ru kveer

21

12, Drukschiif

22. Klep
23. Borgring
24. Sla.gnippel

13. Ring

27, Bout

14. Membraan
15 O-ring

28. Afdichtring

11

1

. Veerschotel

ó. Ontlastk

lep

17. Zuiger
1

8.

Af d ichtring

19. Drukveer

29

Klep

30.
31.
3?,
35.

Conische veer
Afdichtring
Klepdop
Stop

Storingstabel.

Opmerking: In vele gevallen is vervuiling van de
dru kregelaa r de oorzaa k va n storingen.
Vervuiling kan het gevolg zijn van het

f-- -

o-@

gedurende lange

I

de

tijd niet reinigen van
of van olieverlies

olieafscheider

door de compressor.

I

-T-

e€

@-B

s€

'€

@--g

I

@_g
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DRUKREGELAAR BLAAST BIJ WERKENDE COM.
PRESSOR VOORTDUREND LUCHT AF.
Omschakelzuiger klemt.
Ontlastopening in zuiger verstopt.
Af bla a sklep

slu

it n iet af

SNELLE DRUKVAL
AFBLAZEN.

.

IN DE KETELS BIJ HET

Terugslagklep is defect.
DRU

KREGELAAR BLAAST BIJ STILSTAAN DE
BIJ EEN DRUK ONDER 4.8

COMPRESSOR EN

KG/CM? NOG LUCHT DOOR DE ONTLAST.
ING AF.

OPEN

Membraan sluit niet
vu

af of

membraanzitting is ver-

ild.

DRUKREGELAAR SCHAKELT NIET UIT; DE DRUK
STIJGT TOT DE VEILIGHEIDSKLEP VAN DE OLIE-

@
@

AFSCH EIDER AFBLAAST.
Omscha kelzu

iger klemt.

Afblaasklep defect.
Membraan defect.
DRUKREGELAAR SCHAKELT MET ZEER KORTE
TUSSENPOZEN IN EN UIT.

Te grote ontlastopen ing (hetgeen ka n worden veroorzaakt door ondeskundig reinigen).
Lekkage

in het

remsysteem.

KREGELAAR SCHAKELT
DRUK VAN 5.3 KG/CM2.

DRU

Afb.

N

IET

U

IT BIJ EEN
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1. Hu is

4.

2. Tapeínd
3. Veerring

5

Moer

Veerhu is
ó Stelsch roef

Stelbout

te ver ingeschroefd.

Veerschotel en stelveer geroest door fekwater.
11

*-f8ìt'
AlÀ
\.lnt)

I

\u/

Wcrfrplaatsl nstructi or

DRUKREGELAAR BLAAST AF VOORDAT
DRUK VAN 5.3 KG/CMz IS BEREIKT.

EEN

Controle

f.

Controleer de drukregelaar op de
juiste regeldruk (zie techn. gegeve n s).

Stelbout niet ver genoeg ingeschroefd.
2.

Onderhoud en controle.

Controleer de leidingaansluitingen,
het huis en de opsluitkappen op
lekkage door middel van een zeepoplossing. Deze controle moet geschieden terwiil de compressor de

Onderhoud: Afgezien van een periodieke uitwendige reiniging behoeft de drukregelaar geen speciaal onderhoud.

keteldruk van 4,8

op 5,3 kg/cmz

brengt.

VORSTBEVEILIGING
Algemeen.

OPM ERKING.

De vorstbeveiliger dient om bevriezing van de door
de samengeperste lucht meegevoerde waterdamp

Bii de toepassing van het eerste type vorstbeveiliger
werd deze geplaatst d irect na de olie- en waterafscheider. Bovendien is in de leiding tussen deze

en de hiermee gepaard gaande storingen in het
luchtdruksysteem te voorkomen
Afb. ló en 17 geven de twee verschillende typen
vorstbeveiligers weer welke kunnen zijn aangebracht.

vorstbeveiliger en de drukregelaar een driewegkraan

aangebracht, welke alleen bij het vullen van de
vorstbeveiliger in een sta nd moet staan, waarbij d"
leiding naar de luchtketels is afgesloten.

@@

r@Eq
A{b. 1 ó

Vorstbevei

liger (Type 2 Fs)

VORSTBEVEILIGER VOLGENS AFB. Ió.
Technische Gegevens.

Vulling: 250

cc

methylalcohol

of

aethylalcohol

(bra ndspiritus).

Werking.

de temperatuur beneden het vriespunt
moet
de vorstbeveiliger in werking worden gedaalt
stefd om het bevriezen van kfeppen en buisleidinqen
Wanneer

te
12

voorkomen.

A{b.

17

, Vorstbeveiliger (Typ" 2 Fs-04)

In het inwendige van de vorstbeveiliger is om een
veerbelaste stang een katoenen kous aangebracht,
welke zich in de vloeistof bevindt en deze opzuigt.
La ngs het boveneinde va n deze kous stroomt de
sa mengeperste lucht, welke eventueef de alcoholdamp opneemt en in de leidingen en luchtdrukapparaten voert.
De bedieningsknop aan de onderzijde van het huis
kan in drie standen worden geplaatst (zie afb. l6).

l.

Uitgetrokken (onderste| stand. Deze stand is
voor temperaturen boven het vriespunt. De kous
bevindt zich dan niet in de luchtstroom en het

VIID
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contact tussen de vloeistof en de luchtstroom
door een metalen schijf verbroken.

2. Middenstand. In deze stand, welke gebruikt
het
wordt bij droge kou (beneden 4o C)
n de atmospherische lucht neemt
beneden [o C snel af steekt het boveneinde van de kous half in de luchtstroom, zodat het
mengsel mager en het vloeistofverbruik evenre-

vochtgehalte

dig gering

3.

VORSTBEVEILIGER VOLGENS AFB. 17.

is

Technische Gego'venr.

Vulling: 300

is.

Ingedrukte (bovenste|

stand. In deze stand welC en 40 C steekt

ke gebruikt wordt tussen 0o

het boveneinde va n de kous geheel in de lucht'
stroom zodat de luchtstroom een rijk alcoholmengsel meevoert.
Nadat de uitgetrokken- of middenstand is ingesteld moet de bedieningsknop 90o worden gedraaid, waardoor de stand wordt vergrendeld.
Onmiddellijk naast de vorstbeveiliger is een afsluitkraan gemonteerd waarmee v66r het vullen
de eventueel aanwezige druklucht wordt afgeblazen. Behalve tijdens het vullen moet de bedieningshefboom van de afsluitkraan zich steeds in

cc

methylalcohol

of

aethylalcohol

(bra ndspiritus).

va

Werking.

Warìneer de temperatuur beneden het vriespunt
daalt moet de vorstbeveiliger in werking worden
gesteld om het bevriezen van kleppen en buisleidingen te voorkomerî.

In het inwendige van de vorstbeveiliger is om een
veerbelaste stang een katoenen kous aangebracht,
welke zich in de vloeistof bevindt en deze opzuigt.
Langs het boveneinde van deze kous stroomt de samengeperste lucht, welke eventueel de alcoholdamp

opneemt en in de leidingen en luchtdrukapparaten
vcert.

De ha ndgreep aa n de bovenzijde van het huis
in drie standen worden geplaatst (zie afb. l7l.

l.

kan

Ingedrufrte rtand. Deze stand is voor temperaturen boven het vrienspunt. De kous bevindt zich

de richting van de vostbeveiliger bevinden.
Opmerking:

In tegenstelling met het schema {zie
blz. 3) is dit typ" vorstbeveiliger v66r
de drukregelaar gemonteerd.

Vullen.

Het vullen dient steeds bij stilstaande motor te geschieden. De bedieningsknop moet in de uitgetrokken (onderste) sta nd staa n.
Onderhoud.
Voor het begin van de winter moet het aPParaat uit
elkaar worden genomen, grondig worden gereinigd

en met 250 cc

metha

nol of

bra ndspiritus worden

gevuf d.

Bij vorst moet het vloeistofniveau met behulp van
de zich aan de vulplug bevindende peilstok iedere

dug worden gecontroleerd en zo nodig biigevuld.
Controleer de vorstbeveiliger op eventuele lekkage
van alcohol via de keerring van de bedíeningsknop.
Re

I@

paratie-richtliinen.

In het onderste gedeelte van het reservoir bevindt
zich een keerring. lndien tijdens de controle lekkage
van afcohol werd geconstateerd moet de keerring
worden verwijderd en bij het opnieuw samenstellen
van de vorstbeveiliger worden vervangen. In het
,tegenovergestelde geval behoeft de keerring niet te

worden uitgenomen,

A{b.

18.

Doorsnede vorstbeveiliger

dan n'iet in de luchtstroom en het contact tussen
de vloeistof en de luchtstroom is door een meta len schijf verbroken.

2. Middenstand. In deze stand, welke gebruikt
wordt bij droge kou (beneden lo C)
het
13

Werkplaatsi

vochtgehalte van de atmospherische lucht neemt
beneden 4o C snel af
steekt het boveneinde van de kous half in de luchtstroom, zodat het

mengsel mager

redig ger ing

3.

en het vloeistofverbruik

even-

----

n

structi es

,

t

is.

Uitgetrokken stand. In deze stand welke gebruikt
wordt tussen 0o C en [o C, steekt het boveneinde van de kous geheel in de luchtstroom zodat de luchtstroom een rijk alcoholmengsel mee-

voert. Nadat de u itgetrokken of m iddensta nd ís
ingesteld moet de handgreep 90o worden gedraa

id, waardoor de stand wordt vergrendeld.

Vullen.

Het vullen dient steeds bij stilstaande motor te geschieden. De handgreep moet in de onderste stand
staa n.

Onderhoud.

Voor het begin van de winter moet het apparaat
uit elkaar worden genomenr grondig worden gereinigd en met 300 cc methanol of brandspiritus worden gevu ld.

Bij vorst moet het vloeistofniveau met behulp van
de zich aan de vulplug bevindende peilstok iedere
dug worden gecontroleerd en zo nodig biigevuld.

I

Afb. 19. Expl. view van vorstbeveiliger

LUCI{TKETELS EN AFBLAASKRAAN
Technische Gegevens.

Aantal:

2.

Elke ketel heeft een inhoud van 40 l.
waarvan één ketel gedeeld is in 2 x20 l.
Max. drukval per remming 0,3 kglcm2.

Plaatsing: Zo laag mogelijk; lager dan de
regela

a

druk-

r.

Onderhoud.

Het in de luchtketels verza melde condens moet na
iedere 2000 km worden afgeblazen. In de winter
moet dit in verba nd met het bevriezingsgevaar
iedere dug geschieden.
Reinig de ketels regelmatig uitwendig en voorkom
roestvorming door de lak in goede staat te houden.
14

De ketels zijn inwendig gefosfateerd en beha ndeld
met roestwerende verf. Aan de ketels mag derhalve
niet worden gelast.

Afblaaskraan.

Bii eventuele lekkage de
rubber zitting
vernieuwen.

Verder geen onderhoud.

@
Afb.20.

Afblaaskraan

VIID
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OVERSTROOMKLEP
Montage overzicht.

Technische Gegevens.

Openingsdruk: 4,5 kglcm2 in pijlrichting.

r@

Alb. 21 . Overstrooml<lep (Type 73

R-04)

Werking (afb. 22;.
De overstroomklep zorgt ervoor, dat eerst de helft
van de eerste ketel tot op een druk van 4,5 kg/cmz
wordt gevuld, zodat de werkdruk in het remsysteem
zo snel mogelijk wordt bereikt. Zodra de druk van

de lucht in d it gedeelte va n de eerste ketel tot
4,5 kglcmz is gestegen wordt het membraan in de

@E
A{b. 23

Huis
kompleet
Drukveer
Borgring
Opsluitring
Tapeind
Membraan
Klep

Afb.22.

r@
Schema overstroomklep

overstroomde klep gelicht en wordt de andere helft

van de eerste en tevens de tweede ketel gevuld.
Wanneer de druk in de eerste ketelhelft lager is dan
de druk in de overige keteldelen wordt tengevolge
hiervan de terugslagklep geopend en stroomt de
lucht onbelemmerd in het eerste gedeelte terug.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stelveer
Veerschotel

Huis stelinrichting
Veerring
Moer
Borgmoer

Bout stelinrichting

Zuiger

Storingstabel.

DE DRUKLUCHT STROOMT

IN

DE

TWEEDE

KETEL VOORDAT EEN DRUK VAN 4,5 KG/CM2
IN DE EERSTE KETEL IS BEREIKT.

Stelschroef niet ver genoeg ingeschroefd.
Terugslagklep dicht niet goed af.

f5

Werkpl aatsi n structi es

DE OVERSTROOMKLEP LAAT GEEN

LUCHT

DOOR NAAR DE TV/EEDE KETEL.
Stelschroef is te ver ingeschroefd.
DE REMMEN

stroomt.

)

Afstelling.

VAN DE AANHANGWAGEN

De juiste afstelling van de overstroomklep op 4,5

LOSSEN SLECHT.

De overstroomklep is foutief gemonteerd. (D. overstroomklep moet zodanig worden aangebracht dat

de lucht in de richting van de pijl,die op het huis
is aangebracht, van de eerste naar de tweede ketel

kg/cmz kan men op de dubbele manometer controleren, doordat tijdens het vullen van de ketels de

zwarte wijzer en ige tiid op de bovengenoemde
waarde bliift staan tot het tweede gedeelte ook tot
deze druk is gevuld.

LEIDINGSFILTER
Werking.

Het leidingsfilter reinigt de leidingen van overtollig
vu il.

Onderhoud.
Elke ló.000 km het filterelement schoon blazen.
Aansluiting.
Doorstroomrichting van 2 naar

l: ,,uîten" =

onder.

Afb.26, Aanzicht leidingsfilter
Montage overzicht

@
Afb, 24. Leidings{ilter (Type Y F4)

2
3

_0

Afb. 27
1. Huis

Hu is

Afb. 25. Leidingsfilter (Typ. U F4-O2)
3. Drukveer
5. Afdichtring

Ker{sti{t

1ó

4, Filter

ó. Afdichtstop

2. Filter
3. Drukveer
4. Afdichtrtng
Afdicht'toé

G
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METER
welke de remdruk aangeeft.

Technische Gegevens.
Aanslu iting

Af

:

V (Vorrat) voor de zwarte wijzer
welke de keteldruk aangeeft.

l. Aa

:

B (Bremse) voor de rode wijzer

2.

b 28

nslu

itklem

aansluiting zoemer.

Klemmen

@
Meter

verlichting wijzerplaat.

Afb. 29. Meter achteraanzicht

vooraanzicht

REMKLEP
Afgemeen.

De remklep dient om de luchtdruk, benodigd voor
de bekrachtiging van de hydraulische reminstallatie,
van de vrachtwagen en van de eventuele aanhangwagen te regelen.
Afb. 30 en 3 | geven de twee verschillende typen
remkleppen weer, welke kunnen zijn aangebracht.

o

I
I

l tY)a
r-7

d
O

c

4

uc019 3

A{b

30

Remklep (Type 174F1)

Afb.

31. Remklep (Type 3V4)
17

l

--.
\rn o€Z
\#
.ò.
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W erltp laatsi n structi es

REMKLEP VOLGENS AFB. 30.

Werkins (afb.

de luchtketels. In de niet geremde stond staat kamer
l2?l via klep (2 l) en kanaal (20) in verbinding met
kamer (19), welke met de aanhangwagen-remleiding

321.

De remklep bestaat hoofdzakelijk uit twee regelkleppen (afb. 32) het onderstq voor de luchtdrukregeling
van de vrachtwagen en het bovenste voor de luchtdrukregeling van de aanhanger.

In de cilinder boven beide kleppen bevinden zich
twee veren welke een compenserende functie
hebberr.

Kamer l22l van de remklep staat in verbinding met
luchtketels van de vrachtwagen. Kamer (22) is
tevens open verbonden met ka mer ( | 8), zodat in
deze beide kamers steeds dezelfde druk heerst als in

de

n

in verbinding staat. Daardoor heerst de druk van de
luchtketels van de vrachtwagen eveneens in de aanhangwagenremleiding en in de ketel van de aanhangwagen (dit heeft tot gevolg dat in geval van
breuk va n de remsta ng tussen vrachtwagen en aanhangwdgen, de lucht ontsnap[ en derhalve de aanhangwagenremmen automatisch in werking treden).
Bij het indrukken van het rempedaal wordt door middel van hefboom (21 de zuiger (4) naar links bewo-

gen waardoor eerst inlaatzitting (25) van deze klep
wordt geopend. De verbinding van de luchtketels

28 27 26 25 2t,

23
22
21

1g

18

17
16

9
Af

18

10

11 12 13

1L 15

b. 32 Schema remk lep (Typ.

17

4t 1)
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van de vrachtwagen met de aanhangwagenremleiding wordt hierdoor gesloten en de druklucht in deze
laatste leiding stroomt via kanaal (20), de geopende
klep (25), kanaal (5) en filter (6) ndar de buitenlucht.
Door dit wegstromen van de druklucht remt de aanha

ngwa gen.

Door dezelfde pedaalbeweging wordt zuiger (7) naar

rechts bewogen, waardoor eerst uitlaatzitting (12)
van de vrachtwagenklep sluit en daarna inlaatzitting
(ló) van deze klep opent. Langs de geopende klep
(16) stroomt de druklucht uit kamer (18), via kanaal
(f 5) in de vrachtwagen-remleiding waardoor de remmen van de vrachtwagen in werking treden.
Teneinde het z.g. scharen van de aanhangwagen en
de vrachtwagen te voorkomen is het gewenst dat de
aanhangwagen iets vroeger (de z.g. voorijling van
de aanhangwagen) dan de vrachtwagen remt. Dit
wordt bereikt met behulp van veer (9),welke een
aan haar spanning evenredige tegendruk op het
zuigerlichaam (l l) uitoefent en zodoende het latere
tijdstip van opening van de vrachtwageninlaatklep
(ló) ten opzichte van het tijdstip van opening van
de aanhangwagen-uitlaatklep (25) bepaalt. Dit heeft
tot gevolg dat eerst een zekere drukafval in de aanhangwagen-remleiding wordt toegelaten. De spanning van veer (9) kan met behulp van een zich aan
de voorziide van de remklep bevindende bedieningsschijf (8) worden ingesteld. Deze schijf kan in drie
sta nden worden geplaatst t.w.
S (spàt = laat), N (normal - normaal) en F ({rúh
Deze

sta

nden komen overeen met de navolgende

drukverminderingswaarden
d

in de

aanhangwagenlei-

Een soortgelijk proces, echter in tegenovergestelde
richting vindt plaats voor de beremming van de
vrachtwagen. In de kamers (l 3) en (10) heerst v66r
het openen van klep ( | ó) de atmospherische druk.
Wanneer tengevolge van de zuigerbeweging naar
rechts klep ( | ó) wordt geopend stroomt de zich in
kamer (18) bevindende druklucht in kamer (13). Door

het ontstane drukverschil tussen de kamers (13) en
(10), alsmede onder werking van veer (14) wordt het
zuigerlichaam (l l) naar links gedrukt zodat de toevoer van verdere druklucht uit de ketels naar de
vrachtwagen-remfeiding wordt afgesloten en eenzelfde evenwichtstoestand intreedt.
Door middel van de compensatieveren (27} en de
evenaar (3) is de axiale beweging van de zuigers ("n
de hiermede gepaard gaande evenwichtstoestand|
mogelijk zonder dat de stand van het rempedaal
wordt veranderd. Dit houdt in dat met een bepaalde stand van het rempedaal altild een bepaald remeffect overeen komt.
Storingstabel.
DE REMKLEP REGELT DE AFREMMING VAN DE
AANHANGWAGEN NIET MET VOLDOENDE

VOORIJLING AF.
Voorijling van de remklep testen volgens het omsch

revene in ,, afstelling'

' blz. 22.

DE REMMEN VAN DE GELADEN AANHANGBLOKKEREN VOORDAT OP DE
VRACHTWAGEN EEN REMDRUK VAN 4,5
KG/CM? IS BEREIKT.

WAGEN

Voorijling van de remklep testen volgens het om-

ing.

S: 1,0-1,2
N: 1,3-1,ó
F: 1J-2,1

kglcmz
kglcmz
kglcmz

Regeling van de remkracht.
n de niet geremde stand heerst in kamer (24]r eveneens de keteldruk. Door het openen van klep (25)
wordt, afhankelijk van de pedaalstand, de druk in
de aanhangwagenleiding,dus ook in kamer (241, verminderd. Daar in kamer (28) steeds keteldruk heerst
kamer (28) staat via kanaal (23) met kamer (22ll
f

in verbinding wordt, tengevolge van het drukverschil tussen de kamers (241 en (28), alsmede onder werking van veer (29) het zuigerlichaam (26)
naar recht gedrukt tot dit weer tegen klep (25) aanligt en een verder wegstromen van lucht uit kamer
(241 (resp. de aanhangwagenleiding) wordt verhinderd. Daar op dit moment klep (2 l) is gesloten en
dus uit de ketels geen druklucht meer kan toestromen is hierdoor een evenwichtstoestand ontstaan.

sch

revene in , afstellin g' ' blz. 22.

DE

AANHANGWAGEN WORDT BIJ DE GERING-

,

STE PEDAALDRU

Hl';n".';

01"

K TE STERK

AFGEREM D.

.:TH,::"TT:ff ;il"

0"

wier-

BIJ GELOSTE REMMEN ONTSNAPT LUCHT UIT
DE ONDERSTE ONTLUCHTINGSOPENING; NA
AANTREKKEN VAN DE HANDREM IS HET LEK.
KEN OPGEHEVEN.

Uitlaatzitting van de aanhangwagenklep sluit niet af.
BIJ GELOSTE REMMEN ONTSNAPT LUCHT UIT
DE ONTLUCHTINGSOPENINGEN, OOK NADAT
DE HANDREM IS AANGETROKKEN.
Inlaatzitting van de vrachtwagenklep sluit niet af.

BIJ VOLLEDIG

INTRAPPEN

VAN HET REM.

PEDAAL ONTSNAPT LUCHT UIT DE ONTLUCH.
TINGSOPEN INGEN.
19
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Wc rkplaats

1. Huis

2. Drukveer
3, Drukveer
4, Veergeleider

11.
12
13

In- en uitlaatklep
Moer
Veerring

5

14.

P

15

Afdichtring

1ó

Stop

B. Klepkap

17.
1B

Afdichtring
F ilterplaat

Borgring
ó. Moer
7 Rubber deksel

I

A.{dichtring
1C, Drukveer

lug

1g Filterelement
20 Seege rring
21 Aa ns lag ring
.

22.

Veer

23 Rubber manchet
24 Zuigerlichaa m
25. Spi e
26 Veerschote
I

2,7

.

Seegerrin,g

28 Veer - voorijling
29 Drukschijf
30. Alste lm echa n isme
Stof ka p

31

32 Contra moer
33 Z u igersta ng

.Qnit

34. Kerfsti{t
35 Hefboom
3ó Splitpen
37. Koppen
38. Evenaar
39. Trekveer

+t

-C'

o

a-

40. Pen

N

L
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o
o
o
ol
o
a.

.

Stof ka p

42. Veer
43. Sch roefdekse

I

M, Handremhefboom
45

c

o

:

\:l/

-fÈr

&.

Ring

47. Filterelement
48, Houder
49. Pakkingring
50. Manchet
51

.

Drukveer

52. Pen

53.

U.

Pen

Splitpen

55. Trekstang
5ó. Geleidepen
57. Aanslagring

58, Manchet
59

.
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Afb 34 Sleutel voor draadring (23W -524)

itlaatzitting vdn de vrachtwagenklep dicht niet af .
Inlaatzitting van de aanhangwdgenklep dicht niet af.
Zuigermanchet van de vrachtwagenklep dicht niet af.
U

gerlichaam aanhangwagenklep.

De draadring (43) kan worden gedemonteerd met

le sleutel 23W -524 (afb. 3a) ; e) vracht(8- | 2 onderste gedeelte); {) zuigerlichaam vrachtwagenklep i g) ontluchtingsfilter
de

specia

wagenklep
DE WEG VAN HET REMPEDAAL IS ZO GROOI
GEWORDEN DAT BIJ MAX. KETELDRUK DE REM.
DRUK NIET TOT 5 KE/CM2 OPLOOPT.
Spunning van de compensatieveren onvoldoende.

NA
R

DE REMMEN IE HEBBEN GELOST LOOPT
IET IERUG TOT O.

EM DR U K N

Het rempedaal komt niet ver genoeg terug.
Het stangenstelsel is onjuist afgesteld.

vrachtwagenklep.

Na demontage moeten alle

onderdelen grondig

worden gerein igd.
De rubber onderdelen mogen uitsluitend worden gereinigd met remvloeistof.
Indien een rubber zitting van een klep beschadigd
is moet de complete klep worden vervangen.
Het is zeer aan te bevelen tegelijk met de remklep
ook de toevoerleiding van de deksels naar de rem-

te reinigen.
Het monteren moet in tegenovergestelde volgorde
worden u itgevoerd. Alvorens tot montage va n onderdelen in het huis over te gadn, moeten de gliiklep

DE REMKLEP REGELT SLECHT.

Het

mechanische overbrengingsmechanisme is ver-

vuild of verroest.

Het inwendige van de remklep is vervuild of

ver-

vlakken worden voorzien van een dun laagje WEST I.

roest.

Afstelling.

Onderhoud.

Nadat de remklep in het chassis is ingebouwd moet
de remklep worden afgesteld.

Afgezien van een periodieke uitwendige smering van
de draaipunten van het hefboomsteksel en een oP
gezette tijden uitgevoerde uitwendiEe reiniging, behoeft de remklep geen onderhoud.
Reparatie-r ichtl

ii ne

n.

De demontage moet in onderstaande volgorde worden uìtgevoerd (zie af b. 3 3).

a) hefboomstelsel; b) compensatieveren; c) aanhangwagenklep (B- | 2 bovenste gedeelte); d) zui-

Afstelling van de rem-luchtdruk.

De moer va n de compensatieveer-treksta ng wordt
vast of los gedraaid tot de rem-luchtdruk van de
vrachtwagen 4 kglcmz bedraagt. Controleer door
meerdere malen te remmen of deze druk constant
bliift. Na bovengenoemde afstelling moet de moer,
terwiil meerdere malen en snel het rempcdaal wordt
ingetrapt (r.g. snelremmen) zodanig worden aangedraaid dat de remdruk 5-5,2 kglcmz bedraagt.
21

Werkp laatsi nstructi es

5-5,2 kgicm:l afstelling wordt nogmaols gecontroleerd door het rempedaal meerdere malen ge
deeltelilk in te trappen waarbij gelijktijdig op de
De

juiste werking van de remklep wordt gelet. Na iedere
gedeeltelilke remming mag de wijzer van de manometer niet terugvallen.

(r

I

Afstelling van de voorijling.
Waarschuwing: Gedurende

de hierna volgende

af-

stelling van de voorijling mag de
af stelmoer va n de compensatieveer
niet meer worden verdraaid.
De contramoer en de stelmoer van de instelschroef
worden gelost en de instelschijf op ,, S' ' (laat) gezet.

Door het

dandraa

ien van de stelmoer wordt

7

z

de

vooriiling-veer zodanig voorgespannen dat in de
,,S" stand de remmen van de vrÒchtwagen, Rd een
drukval van 1,0-1,2 atm. in de aanhangwagen-rem!eiding in werking treden.
De andere waarden van de voorijling (zie hoofdstuk ,,Werking ") worden a utomatisch bereikt door

de instelschijf op de standen N en F te stellen.
Nacjat de afstelling is bereikt wordt de contramoer
dangedraaid. De werking van de remklep wordt nu
nogmaals gecontroleerd zoals in het voorgaande is
beschreven.

Vervolgens wordt de keteldruk tot ongeveer 2 à 3
kg/cm.l teruggebracht en gecontroleerd of de remmen in werking treden volgens bovenstaande gegevens.

Tenslotte moet het borgplaatje van de compensatie-

moer worden orngezet waarna het rubber

deksel

kan worden aangebracht.

Af

b. 35. Schema

rem

k

lep (Type 3V4).

ten. Aangezien de buis van zuiger (5) nog op klep
(ló) rust, is ook de afblaasopening afgesloten. Wanneer de voetplaat dieper wordt ingetrapt herhaalt
zich de boven omschreven cyclus, zodat trapsgewijze
tot de maximale luchtdruk kan worden geremd.
Wanneer de druk op de voetplaat wordt weggenomen, bewegen de zuiget (3)
de zuiger (5) naar
"n
boven. De luchtcílinder wordt nu via de aansluiting
(V),de openingen in zuiger (5) en zuiger (4) en het

fiiter

(E) afgebJazen.

REMKLEP VOLGENS AFB. 3 I.

Werfcing (zie afb. 35).

Montage overzicht

De remklep maakt een soepele remwerking vdn de
wagen met

of

zonder

aa

n ha

ngwagen

of oplegger

mogelijk.

Wanneer de voetplaat wordt bediend, wordt via
hefboom (l), drukbout l2l,zuiger (3) en veer (4) een
druk op de zuiger (5) uitgeoefend. De zuiger (5) met
buis beweegt naar beneden en de afblaasopening
(8) wordt gesloten. De veerbelaste klep (ó) wordt nu
geopend en de druklucht stroomt naar gelang de
veerdruk (- voetdruk) uit de ketels via de aansluitingen (V) en (ZI naèr de luchtcilinder. De druk van
de uit de ketels stromende lucht werkt via de doorboring (71 ook op de zu iger (5) en beweegt deze
naar boven, w€rardoor de klep (ó) in de ruststand
terugkeert. De toestroom-opening (V) is nu afgeslo22

(Zie afb.

1. Hefboom

2.

Stof ka p
Dru k pen

3,
4. Koppen
5. Smeern ippel
6. Splitpen
7. Borgmoer
B. Aansla,gschroef

9.

Deksel

10. Zuiger

1. Drukveer
12. Zuiger met geleide1

pen kpl.
13. O-ring
14, O-ring

3ó).

15. Veer
1

ó.

17

Bevesti,g ingsplaat

. O-ring

18,

Hu is

19. Afdichtring
20'. Bout
21

.

Filterdeksel

22, Borgring
23. Filtervulling

24

25.
26.
27,
28,

Klep

Veer
O-ring
Afdichtring
Veerklep

Luchtdruk hydrauf isch remsysteem
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Onderhoud.

1'

De remklep vereist, behalve het smeren vèn

-q)e -a

2
J-_

,.,

,^nKa

8/-

he{-

boom-verbindingen, geen onderhoud.
Een eventuele storing dan de remklep is meestal het
gevolg van inwendige vervuiling.
Bij een eventuele demontage alles grondig reinigen
en daarna de bewegende delen invetten met een
dun laagje WEST
I

{/
6-/
g/

REGELKLEP

îO--

Technirchc Gegc"oni.
Op"n ingsdruk

11-

Volledig open

:
:

0,6-J ,3

4-5

kg,/cm2

kg/cm2

n
\3fr

E\
O

t3
1+
15-i6-

\ \12

,t/'

,"

n
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Afb 37 Reseltlep (Type

Werking (zie afb.
De klepschijf

147S)

38).

(l) wordt door de veerbelaste

plunjer
t4) op de zitting van het klephuis gedrukt. De druk
van de veer (21 kan door de stelschroef worden ge-

248
25-E
26=-(I')
27--:

2g----9
Afb3ó

regeld (0,6- | ,3 kg/crz). De samengeperste lucht
'onder
stroomt via aansluiting (M) in kamer (A)
de
klepschijf (l). Zodra de druk van de lucht de spann ing van de vee , (2) overwint wordt de klep geopend en de lucht stroomt via kamer (B) en aansluiting (Zl naar de lucht-hydraulische cilinder. Tegelijkertijd wordt de plunjer (1) door de luchtdruk
omhoog gedrukt. Bii verdere drukverhoging wordt
de veer (21 naar gelang de stijging van de druk
verder samengedrukt

tot bij

een druk van

4-5
23

.-=p
\Èrl
<lArì

Wt

rk

pleatr I nrtructlor

kglcm2 de klepschijf geheel is geopend en de gecomprimeerde lucht ongehinderd naar de luchtdrukremcilinder kan stromen. De ontluchting geschiedt
door de terugslagklep (3)
Storingsta bel.

VAN DE AANHANGWAGEN

DE VOORIJLING
IS ONVOLDOEN

DE.

De remklep regelt de spanning vdn de aanhangwagen niet met voldoende voor-ijling.
Stelschroet van regelklep niet ver genoeg ingeroefd.
Terugslagklep van klepschijf dicht niet af.

sc h

DE VOORIJLING

VAN DE AANHANGWAGEN

TE GROOT.

Voorijling van de remklep niet in orde.
Stelschroef van regelklep te ver: ingeschroefd.

3
Afb 38

@

Schema regelklep

LUCHT.HYDRAULISCI{E CILINDER
Technische Gegevens.

Diameter luchtcilinder

150 mm

75 mm

sla g

Diameter hoofdremcilinder

||/2"

75 mm
0,025-0,|3 mm (0,00 l"-0,005")

sla g

Tuigerspeling

.

Afb 39

24

,'-_J

Scherna Íucht

ir , <j,

a,rlrsche cif intjer
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Werking (zie afb.

39).

De lucht-hydraulrsche cilinder bestaat uit een hoofdremcilinder en de luchtcilinder, welke met 3 tupeinden en moeren aan hoofdremcilinder is beves-

tigd. Het vloeistofreservoir voor de hoofdremcilinder bevindt zich in de cabine onder de motorkap.
Bii het indrukken van het rempedaal wordt de in de
luchtketels

sa

mengeperste lucht via remklep en re-

gelklep in de luchtcilìnder toegelaten. Wanneer de
druk van de lucht (0,3-0,4 kglcmzl v66r de zuiger
de spanning van de veer overwint worden de zuiger
en de drukstang naar rechts gedrukt. De ruimte achter de zuiger staat via het filter in verbinCing met
de buitenlucht. Tengevolge van de beweging van
de zuigerstang wordt de zuiger van de hoofdremcilinder naar rechts gedrukt. Zodra deze laatste de
compensatie-opening is gepdsseerd wordt de in de
hoofdremcilinder aanwezige remvloeistof via de bo-

demklep naar de remleidingen en wielremcilinders
geperst. Bij het loslaten van het rempedaal valt de
door de samengeperste lucht op de zuiger van de
luchtcilinder uitgeoefende druk weg. Onder invloed
van de terugtrekveren tussen de remschoenen en de
in de lucht- en hoofdremcilinder aanwezige drukveren bewegen alle delen zich in hun oorspronkelijke
sta

nd terug.

Storingsta bef .

ZUIGER VAN LUCHTCILINDER GAAT NA HET
LOSSEN VAN H ET REM PEDAAL N IET OF TE
LANGZAAM TERUG, HETGEEN TOT UITING
KOMT DOOR H ET N IET OF SLECHT LOSSEN
VAN DE R EM M EN.
Zuigermanchet loopt droog

of vet aan de cilinder-

wand is hard geworden.
Luchtcilinderloopvlak geoxydeerd.

IN DE GEREMDE STAND ONTSNAPT LUCHT UIT
DE CILI

BIJ HET IN EEN BEPAALDE STAND INGETRAPT
HOUDEN VAN HET REMPEDAAL VERMINDERT

DE REMWERKING EN HET REMPEDAAL KAN
NA KORTE TIJD VERDER INGETRAPT WORDEN.
Ondichte leidingen of beschadigde manchetten in

de

hoofdremcilinder, luchtcilinder

of

wielremcilin-

ders.

DE REMMEN WORDEN WARM TIJDENS

HET

RIJDEN (REMMEN SLEPEN).

Compensatieopening in hoofdremcilinder vervuild.
Te weinig speling tussen de drukstang van de luchtcilinder en de zuiger van de hoofdremcilinder (moet

zijn

I

mm).

Opgezwollen rubber delen door het gebruik van verkeerde remvloeistof.
Re pa

ratie-richtlii

ne n.

Alvorens de luchtcilinder te demonteren moet het
cilinderdeksel ten opzichte van de cilinder worden
gemerkt. Ga bij demontage voorzichtig te werk
daar het deksel onder veerspa nn ing staat.
Ind ien n iet noodza kelijk moet de zu iger n iet verder
worden gedemonteerd. Verwijder pas de zuigermanchet ("n eventueel de overige onderdelen) indien
blijkt dat ze moeten worden vervangen.
Reinig alle onderdelen uitsluitend in remvloeistof.
Controleer zorgvuldig of de compensatie-opening in
de hoofdremcilinder geheel open is. Voor het open
maken uitsluitend droge perslucht gebruiken.
Alvorens de luchtcilinder samen te stellen moet de
cilinderwand en de zuìgermanchet met een laagje
WEST I worden ingevet.
Alvorens de hoofdremcilinder aan de luchtcilinder te
bevestigen moet de speling tussen de drukstang van
de luchtcilinder en de zuiger van de hoofdremcilinder worden gemeten. De drukstang moet 45-46
mm boven de flens van de luchtcilinder uitsteken
(zie afb. 40).

N DER.

Manchet vdn luchtcilinde r-zuiger dicht niet af.

BIJ HEI INDRUKKEN VAN HET REMPEDAAL
WORDT GEEN WEERSTAND ONDERVONDEN EN
HET REMPEDAAL HEEFT DE NEIGING ZICH ALS
SPONS (VEERKRACHTIG) TE GEDRAGEN.

Lucht in het hydraulische systeem.
Te weinig remvloeistof in de reservoirs.

DE REMMEN WERKEN EERST BIJ HERHAALD
INDRUKKEN VAN HET REMPEDAAL.
Lucht in het hydraulisch systeem.

Zitting van de bodemklep vervuild enlof
d

bescha-

ied.

Drukveer van hoofdremcilinder lam of gebroken.

Afb.40.

A{stelling drukstang
25
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LEIDINGEN EN KOPPELINGEN
Technische G"gevens.

Op het onderhavige remsysteem worden de navolgende leidingen toegepast:
l. Van compressor tot olieafscheider: olie en hittebestendige flexibele leiding,alsmede naadloze
stalen pijpleiding l5 x l8 mm A.

2.

Manometerleidingen: naadloze stalen pijpleiding
4 x ó mm A.
3. Overige luchtleidingen: naadloze stalen pijpleiding l2'x l5 mm A.
4. Hydraulische leidingen: bundy piip 51t6" en l/+"
uitwendig.

5.

Hydraulische flexibele leidingen (naar wielremcilinders): hoge druk rubber slangen.

Reparatie-richtlijnen yan nieuwe leidingen.

Wanneer nieuwe remleidingen worden gemonteerd
moeten deze stevig aan het chassis worden bevestigd
zodat zii niet kunnen trillen.

nen geven. De minimum buigstraal van de luchtleidingen is ó x de piipdiameter.
Om de remleidingen met elkaar of de remleidingen

met de luchtdrukapparatuur te verbinden, worden
twee typen koppelingen gebruikt. Het iin afb. (4 | )
weergegeven type wordt voor de manometerleidingen gebruikt. Afb. (421 geeft de koppeling voor de
overige luchtleidingen weer.
Bij montage van deze koppeling moet erop worden

ffi| ùhMù

@
Afb41

Koppeilng voor manometerleiding

lndren luchtleidingen moeten worden gebogen verdient het òanbeveling deze met een pijpenbuigap-

paraat koud te buigen. Het wordt ontraden de
pijpen warm te buigen (waarbij deze met zand moeten worden gevuld) daar eventueel achtergebleven
zanddeeltles, hamerslug,of stof gemakkelijk tot storingen van de luchtdrukapparatuur aanleiding kun-

26

'l
2
3

Af

b 42 Koppeling

Wartel
F ibrering
Drukring

@
voor luchtleidingen

4. Afdichtring
5. Dopmoer

ó

Piip

gelet, dat de leiding zuiver haaks is afgezaagd en de
bramen ziln verwiiderd.
De koppeling moet eerst zonder de fibrering (2) worden gemonteerd. Draai daarna de wartelmoer weer
los en monteer de fiberring.

VIID
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HANDREMKLEP
(HET DOOR LUCHTDRUK BEDIENDE REGELORGAAN VOOR DE BEREMMING VAN DE VOLGWAGEN)
Technische Gegevens.
Bij de

0,2-0,3 kglcmz remdruk op de truck moet

de

aanhangwagenleiding ontlucht worden en een drukval bereiken van l- | ,3 kglc62. Verdere drukdalingen in trappen van niet meer dan 0,2 kglcrn2. Afb.

43 en 44 geven de twee verschillende uitvoenngen
van de handremklep weer, welke kunnen zijn aangebracht.

@
A{b 43. Handremklep (Typ"

1ó1S-05)

@
A{b.

Afb. 45. Doorsnede handremklep (Typ"

44. Handremklep (Typ" 1ó1S-40)

1ó15-05)

27
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Bij het remmen stroomt lucht uit de ketels van de
truck in de luchtcilinder en gelijktijdig ook in de
ruimte (2ll. Daar het bovenste membraèn een groter
oppervlak heeft als het onderste membraan, is reeds
een remdruk van 0,2-0,3 kglcmz op de truck voldoende om de zuigerbuis (7) naar rechts te doen bewegen waardoor de afblaasopening van de zuiger-

buis wordt geopend en de klep (8) wordt gesloten.
De lucht in de leiding van de aanhangwagen wordt
via de zuigerbuis trapsgewijze met een drukval van
kglcmz afgeblazen. Een voorijling tussen de
|
|
- ,3
aanhangwagen en truckremmen is hiermee bewerkstelligd.

@
Afb. 46. Schema handremklep (Typ"

1ó1S-05)

De hefboom op de handremklep is verbonden met
de handrenì. Wanneer de handrem wordt aangehaald, wordt de lucht in de remleidingen van de
aanhangwagen via de handremklep a{geblazen.
Zowel de truck als de aanhangwagen staan dan geremd.

Werking (zie afb. 4ó).

In de ruststand is ruimte (2), (die met de remklep
op de truck in verbinding staat) ontlucht. Ruimte (l)
staat in verbinding met de buitenlucht. Ruimte (3)
staat via de boring en de aansluiting (V) in verbinding met de luchtketels. De remleiding vòn de aanhangwagen staat, via de aansluitingen (A) en (V) in
de ruststand rechtstreeks in verbinding met de luchtketels.

De veer (5) en de in ruimte (3) werkende druk van
de luchtketels bewegen de zuiget (ó) en de zuigerbuis (7) naar links, waardoor de afblaasopening in
de zuigerbuis wordt gesloten en de klep (B) wordt
geopend. Lucht stroomt in de leiding van de danhangwagen en houdt ook de ruimte (4) via de doorboring in de aansluiting (A) onder druk. De remmen

Werking (zie afb.

471.

dit apparaat komt overeen met die
n de voorafgaa nde u itvoering.
De klep (8), zie afb. 46, is gewijzigd in een dubbele
klep. In de ruststand sluit ook deze klep de afblaasopening van de buis (7) af. Bij het remmen verbreekt
het onderste gedeelte van de dubbele klep (8) de
verbinding tussen (A) en (V). Het bovenste gedeelte
van de dubbele klep (8) maakt bij het remmen de
De werking van

va

afblaasopening vrij.

De kleine mernbraan is vervangen door de zuiger
(ó). Zie voor de werking verder zoals die is beschreven bij de vorige uitvoering.
Onderhoud en controle.

van de aanhangwagen zijn nu gelost en de luchtketel

De handremklep vereist, behalve het smeren van de

op de aanhangwagen wordt gevuld.

hefboomverbindingen, geen onderhoud.
Een eventuele storing aan de handremklep is meestal
het gevolg van inwendige vervuiling.

28
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A{b 47

Scherna handremklep

Opmerking.

Na montage van de bodemklep moet de maat h
worden nagemeten. Als h groter dan 3 mm. is moet

l@

(Typ.

161S-40)

er een afdichtring DAF 3 10255 worden toegevoegd.
ls h kleiner dan 2 mm. dan moet er een afdichtring
worden verwijderd.
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Huis

2. Moer
3. Stilt
4. Schr<

t5

5. Veer
6. Veer
7, Veer

g

B. Veer

9.

l0-

Bout

1C. Filter

11

@

I

Splits

12. Moer
1

3,

Koge

14. Koge

15. Hefbr
1

ó.

Koge

17, Bout
18. Veer
19. Deksr

n,
21

.

Steur
Meml

22. Steur
23. Tusse
24. O-rin
25, O-rin
26. Zuige
27

-21
-22

4

. Steun

28. Mem!
29. Steun
30. Moer

. O-rin
32 Holle

31

33. Stop

U,

Aldicl

35, O-rin
3ó. Veer

37

g_
I

t_

3l
3ó

3t

3f
33

30

2f

Klep
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Montage overzicht
(Typ. 1ó1S-05)

Afb48
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5. Veer

6, Veer
7. Veerkap
8. Veerring

9.

Bout

10. Filter cpl.
11

. Splitpen

12. Moer

|

13, Kogellagerdeksel
14. Kogel

-(

:-

15. Hefboom

19

1

ó.

17

.

Kogel
Bout

18. Veerring

f20

I

I

25

19. Deksel

n. Steunplaat
. Membraan (groot)

21

i
I

2ó

I

I
I
i

I
I
I
I

I

I
I
I

-21

:

I

i

-22

I

I

_21

22. Steunplaat
23. Tussenf le ns
24. O-ring
25. O-ring
26. Zuigernaaf
27. Steunplaat
28. Membraan (klein)
29. Steunplaat
30. Moer

31. O-ring

I
I

32 Holle klepas
33. Stop

I

I'
I
I
I

U.

I

I

-23

I

g_

37
2r

-31

I

t_

32

-31
37

3ó

3t

3f
33

Afdichtring

35, O-ring
3ó. Veer

I
I

_l

Huis

2. Moer
3. Stift
4. Schroe{

Klep
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Montage oYerzicht
(Type

24i

1ó1 S-40)

o : o-27

^-.
fú

lT_26
bt

EI

t,

-_

29-6p

CD(-rrr-25

22-

B-11
I

'13

-20

$-6

/f1rr\
,L:rc.

.i
-12

le18

1-

ffi
f

1_7

v

ó_s

Cps
'à-

1. Huis
2. Zuiger
3. O-ring

fr lll-

4. O-ring
5. O-ring
ó.

OE

-9

33-

Bor'g ri ng

7. Holle zui'ger
8. O-ring
9. Deksel

9-2
<>-.1

o
I

clì)

10. Veerring
11. Bout
12. Membraan kpl.

34ir..r--'

13. Steunplaat

---9-6

Nrg/.i

-=

35r-rrrrr-

14, Borgring

15. Steunplaat
1ó. Schroef
17. Sti{t

ùE-

18. Rins
1

9.

Splitpen

2A, Veer
21 . Veer

Jl-

!@

22, Deksel
23, Veerring

24. Bout (lang)
25. Veerririg
26, Bout (kort)

Afb,

27, Kogel

29, Kogel
30. Kogellagerdeksel

28. Hefboom

31,

@

Moer

32, Splitpen
33. O-ring
34. Klep kpl.

49
35. Veer
3ó. Aldichtring
37. Stop

31

Werkplaablnttructlrr

In elkaar zettcn van handremklep
(Type 1ó1s-40)

Afb. 50. Breng de borgring en de zuiger op

de

Alb. 51 .

Plaats de komplete zuiger met o-ring

zuigerbuis aan

in het

(í

Af b. 52,

32

Monteer de o-ring

in

het huis

Afb.

53.

Breng het deksel in het huis aan

huis
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Luchtdruk hydraulisch remrysteem

@
Afb. Y.

Breng de komplete membraan

in het huis

Afb,55. Monteer de kleine steunplaat, de borgring

aan

de grote steunplaat

en

)Fi
&),

sa
'u

@
Afb.

5ó.

Afb. 57. Breng de 3 kogels, hefboom en het komplete
kogella,gerdeksel aan. Monteer de moer en draai deze
zover aan tot de bovenzijden van moer en schroef op
gelilke hoogte zijn, Breng daarna de splitpen aan

Monteer de schroef, stift, 2 ringen, 2 splitpennen,

2 veren en het deksel

@0ilro@CI
Afb.58. Monteer
NL-1 1-58

@l

de

@
komplete bodemklep
33

l.

(I'tF

-FAr#
\\tz/

Werkplaablnrtructlcr

-

AFSLUITER
Montage overzicht

l!@il
Arb. 59,

A{sluiter (Type 5H41

@
@
ml
(e)

G
mw

(, _i\,

IE@
Afb ó0.

Schema a{sluiter

Werking.

Op de truck is voor de koppelingskop een afsluiter
aangebracht. Wanneer de hefboom in de richting
van de pijl staat heeft de lucht vrije doorgang.
Door de hefboom 90o, tot de aanslag, te draaien
wordt de leiding afgesloten en wordt het gedeelte
tussen de afsluiter en de koppelingskop ontlucht, zodat de klep in de koppelingskop drukloos is en een
gemakkelijk aan- en afkoppelen mogelijk is.

@
Afb.
1. Huís

2. Afdichtschui{
3. Excentriek

4, Sliitring
5. Drukveer
ó, Pakkingring
7. Plus

ó1

8.

Borg ring

9. Borgring

10. Opsluitrin,g
11

.

12

Drukveer
Klep

13. Conische pen
14. l-{andgreep

Waarschuwing: Nadat de aanhangwagen-leiding is
aangesfoten, moet de afsluiter worden geopend, daar ander de aanhangwagen niet

de voor het

rem-

men benodigde lucht krijgt toegevoerd.

KOPPELINGSKOP
Werking (zie afb.

ó3).

De koppelingskop verbindt de luchtdruk reminstalla.
tie van de truck met die op de aanhangwagen.
In het huis (l) is de klep 1f)en de afdichtingsring (-g)
aangebracht. Wanneer geen aanhangwagen wordt
34

meegenomen moet het

huis met het deksel (4)

wo_rden afgesloten.

De koppelingskop is door een veerbelaste klep gesloten en wordt bij het koppelen door een pen in de
koppelingskop op de aanhangwagen geopend.
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Montage overzicht

Afb. 62. Koppelinsskop (Type 69 Kr)

@
Afb. ó3. Schema koppelingskop

Onderhoud.

Zo af en toe de afdichtingsring op afsluiting controle re n.
Eventueel de afdichtingsring vernieuwen.

De afdichtingsring kan vernieuwd worden door ntet
DA F-gereedscha p 24W- | 03 de ring los te

r?ri'rrir

het

draaien.

Atb.
1. Huis
2. Veer

3.

Klep

4. Afdichtring

Afb,

ó5. Sleutel voor afdichtring

64

5.

Houder

ó. Verende ring

7. Deksel
8,

Pen

(24W -103)

35

Wc rlr pf a a trl nrtru

DAF GEREEDSCHAP
De bestelnummers staan tussen haakies

Afb.

Alb.

67.

óó.

aangegeyGn.

Sleutel voor remklep Type 174F (23W-524)

Sleutel voor olie- en waterafscheider Type 33st (24W-506)

Afb. ó8. Sleutel voor koppelingskop Typ. ó9 Ku (24W-103)

3ó

ctbr

