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Mech. met hydr. bekrachtiging

Tandwiel overbrenging
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Worm overbrenging
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Totaal overbrenging
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itslag stuurarm

:l

760

Toelaatbare voorasbelasting

4

Zuigerkracht (bij druk van 70 kg/cmz)

s550 ke.

Draaimoment v. d. sectoras (hydr. druk van 70 kg/cmz|

322 mkg.

Oliesoort
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Automa tische-tra

ns m
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welke moet voldoen aan een

AQ-ATF typ" A
ringsmerk
I
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4,5 liter

Stuurwieldiameter

550 mm
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Dikte van opvulringen voor afstelling drukstift
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Dikte van opvulringen voor afstelling worm tagering
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goedkeu-
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Dikte van opvulringen voor montage tandwiel op stuuras
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Dikte van opvulringen voor montage bedieningsblok
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Dikte van opvulringen voor montage kruiskoppeling

0,9 mm
1,0 mm
l,l mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm

in

koppelingshuis

ONDERHOUD
De hvdraulisch bekrachtigde stuurinrichting

be-

hoeft weinig onderhoud

Het hvdraulisch medium is tevens smeermiddel.

Het dient te worden ververst na de
2000 km en daarna iedere 24.OOO km.

eerste

Het filterelement in het oliereservoir moet iedere
4B.0OO km worden vernieuwd.
Vul altild met dezelfde olie en meng nooit twee
merken door elkaar. De olie is een automatischetransmissie olie en moet voldoen aan een "AO-

ATF" goedkeuringsmerk.

Oliepeil controle
Controleer het oliepeil iedere

2000 km

bij '

stilstaande motor.

Het niveau zal hierdoor dalen, zodat weer olie
moet worden biigevuld tot aan de bovenste

Vul blj stilstaande motor zonodig olie bij tot
het niveau 1 à 2 cm boven de bovenste merkstreep komt te liggen.

Zet de motor af ; het olieniveau moet nu tot
1 à 2 cm boven de bovenste merkstreep

Laàt de motor vervolgens stationair draaien.

merkstreep.

reiken.

Werkplaatsinsbucties

WERKING

A.

Mechanisch gedeelte

De mechan ische stuuroverbrenging bestaat uit een
worm en een rol met sectoras. De sectoras is met
naafdlagers in het stuurhuis gelagerd. In het deksei
van het stuurhuis bevindt zich de stelschroef, waarmee het tandcontact tussen rol en lvorm zonder speling kan worden ingesteld. Het stuurhuis behoeft

hierbij niet te worden geopend, de tandrol moet zich
echter in de middenstand bevinden. Aan de verlengde lageras van de worm is een tandwiel gemonteerd.
Dit tandwiel is in aangrijping met een ander tandwiel, dat gemonteerd is op het onderste gedeelte
van de stuurstang. Deze wordt onderbroken door een
kruiskoppeling, waardoor het onderste gedeelte een
pendelende beweging kan uitvoeren.
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1. olietank

2. oliepomp
3. terugvoerleiding
4. drukleiding

5. linker verdeelklep
ó. bedieningsblok

7. stelschroef

8. rechter verdeelklep
9. kruiskoppeling

Type 7470
10. pendelas
11. stelring
12. tandwiel
13. rechter reactieklep
14. linker reactieklep
15. worm
1ó. cilinder
17. zuiger
18. stuurarm

vilt c
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B.

den ingesteld. Aan de beide zijkanten van het

Hydraulisch mechanisme

Het bedieningsblok van de kleppen is op

naaldlagers aan het onderste gedeelte van de pendelas gemonteerd. Tussen het bedieningsblok en het hiervoren genoemde tandwiel is een stelring aange-

bracht, waarop de instelschroef drukt. Met deze
stelschroef kan het tandcontact zonder speling wor-

be-

dieningsblok bevinden zich twee regelkleppen. Door
een mof met kerfvertanding vormen het onderste en
bovenste gedeelte van de stuuras één geheel. De
stuurkolom bevindt zich op de flens van het kleppenhuis. De stuurstang is aan de bovenzijde door een
kogellager in de stuurkolom gelagerd.

Fig. 3.

Werkplaabinstructies

Flg.

C.

1.

De drukcilinders

De hydraulische druk wordt via twee zuigers overgebracht op een hefboom, die met de sectoras een

ó

Typo 7184

geheel vormt. De twee zuigers zijn door een verbindingsstuk vast met elkaar verbonden en lopen in
cilinders, die in het stuurhuis zijn geschroefd.

vilr c
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Ter verkrijging van een spelingsvrije, nauwkeurige
beweging zonder wriiving, zijn in de zuigers geharde drukstiften geperst, die de druk via een in
naalden gelagerde drukrol overbrengen op de hefboom van de sectoras. De zuigers passen in de
cilinders met een vooraf nauwkeurig bepaalde speling en worden door een speciale zuigerring afge-

dicht. De zuigerring bestaat uit twee delen:

nl.

een O-ring van synthetische rubber en een polyamide afdichtring, die hoofdzakelijk voor de afdichting
zorgt en waardoor een vroegtijdige slijtage van de
rubberring worcjt voorkomen.
De regelkleppen
De regelkleppen worden in werking gesteld door het
bedieningsblok. Dit blok bevindt zich op een pendelas waarvan de heen en weer gaande beweging
wordt beperkt door de instelrol. Al naar het gebruiksdoel worden de vier regelkleppen in twee groe-

pen verdeeld: de eerste groep omvat de twee verdeelkleppen, d.w.z. de kleppen, die het verst van de
pendelas zijn gemonteerd en die in het bedieningsblok tegenover elkaar liggen. De tweede groep bestaat uit de reactie- resp. de smoorkleppen. Deze
zijn in de nabijheid van de pendelas gemonteerd en
kenbaar aan de centraal gemonteerde drukveer.
Elk (diagonaal tegenover elkaar liggend) paar verdeel- en reactiekleppen regelt de hoeveelheid olie
en de oliedruk voor één cilinder. ledere drukcilinder
is daarom via een leiding verbonden met een verdeel- eh een reactieklep. De openingen van alle klep-

pen ziin

na

uwkeurig bepaald, zodat

de

pendelas

slechts over de vooraf bepaalde afstand, welke voor
het openen en sluiten van de kleppen noodzakelijk is,
zijdelings kan uitwijken. Deze kfeppen zijn, in overleg

met de betreffende a utomobielfabriek, steeds dusdanig geconstrueerd, dat de hydraulische besturing
geheel is aangepast aan het karakter van de wagen.
ln alle situaties wordt dan een goed contact met de
weg bereikt.
De kleppen bevatten kleine reactiezuigertjes, met behulp waarvan het mogeliik is, een bepaald percentage van de voor de besturing noodzakelijke kracht
op het stuurwiel over te brengen.
Bovendien kan door toepassing van reactie-drukveren het moment van in werking treden van de hy-

draulische bekrachtiging'nauwkeurig worden bepaald.
Functie

ledere op het stuurwiel uitgeoefende kracht heeft
een dr.aaimoment van de stuurstang tengevolge en
zet daardoor een kleine of grotere hydraulische bekrachtiging,die de mechanische besturing ondersteunt, in werking. Wordt nu het stuurwiel en daardoor de pendelas verdraaid, of wordt terwijl het
stuurwiel wordt vastgehouden, de worm door druk
of stoot verdraaid, dan kan de pendelas slechts in
de asrichting van de regelkleppen zijdelings uitwijken, omdat het tandwiel op de pendelas alleen kan
afrollen tegen het wiel op de worm. Deze zifdelingse
beweging van de pendelas wordt dan via het in deze
as gelagerde bedieningsblok op de regelkleppen
overgebracht.

Werkplaatsi nstructies

Fig. 5.

In fig. 5 (links) wordt schematisch voorgesteld, hoe
de doorstroming van de olie bij rechtuit rijden door
het hydraulische systeem wordt geleid.
Uit fig. 5 (rechts) bliikt de werking van de kleppen
in de doorstroming van de olie door het hydraulische systeem bij een bepaalde stuuruitslag.
Wanneer het bedieningsblok zich in de neutrale positie bevindt dan ziin zowel de verdeel- als de reactiekleppen geopend en de olie kan derhalve onder
betrekkelijk geringe druk door de kleppen en cilinders stromen.
De geleidingsvlakken van de kleppen en de klepbegrenzingen zijn zo bepaald, dat een klepbeweging

van enkele tienden mm reeds voldoende is, om de
hydraulische bekrachtiging in werking te stellen. Door

de veren in de reactiekleppen en de reactiewerking
van de hydraulische druk blijft iedere klep in nauw
contact met het bedieningsblok en reageert op de
geringste zijdelingse beweging van de pendelas..lndien nu het stuur wordt verdraaid, dan zullen de
wrijving van de voorwielen alsmede de tijdens het
rijden van bochten optredende krachten, die door
het stuurmechanisme worden overgebracht, oorzaak
zijn, dat het tandwiel op de worm aanvankeliik weerstand biedt aan de draaiende beweging.
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fengevolge van de draaiende beweging van het bor':nste gedeelte van de stuurstang, zal het op de
pendelas zittende tandwiel proberen zich tegen het

andere tandwiel

af te rollen; daardoor wordt het

bedieningsblok vanuit de neutrale positie ziidelings
verschoven. Door de beweging van de kleppen
vrordt dus de richting van de stromende drukolie
bepaald. Door de verschuiving van het bedieningsblok (fig. 5, rechts) kan de van de oliepomp komende drukolie ongehinderd via de linkse, geheel geopende, verdeelklep in de rechter drukcilinder stro'

men. De drukolie duwt de zuiger in pijlrichting, om-

dat de terugioopleiding door de bovenste

rechter

klep is gesloten. De linker zuiger wordt evenveel verplaatst als de rechter. Daardoor wordt de zich in de
cilinder bevindende olie weggeduwd; deze kan via
de zich links boven bevindende, geheel geopencie
reactieklep naar het stuurhuis en vandaar naar de

olietank terugvloeien. Nieuwe drukolie kan bii de
aldus beschreven stand van de klep niet naar de lin-

ler cilinder worden eeleid, omdat de zich rechts

be-

ncden bevindende verdeelklep is gesloten.

A

B

@
Neutraal

grote stuurkracht

geringe stuurkracht

volle stuurkracht

Fis. ó.

Onr de functie van de kleppen en de verschillencie
standen van het bedieningsblok

te onderscheiden,

weging het stuurwiel vast, dan blijft de hydraulische
druk en daardoor de stand vèn de voorwielen ge-

zijn in fig. ó de klepstanden vereenvoudigd voorgesteld. De kleppen zijn schematisch als eenvoudige

handhaafd.

zuigerkleppen getekend om de klepfunctie duideliiker

7-odra het stuurwiel wordt losgelaten, valt de hydraulische druk weg, zodat alle delen in de neutrale positie terugkeren. De beide cifinders zijn nu weer kort-

voor te steilen.
Door de constructie van het klepmechanisme behoeft

de besturing vereiste kracht op te brengen. Houdt

gesloten en het stuurmechanisme kan tengevolge van
de sporing van de voorwielen in de rechtuitstand

de berijder na het beéindigen van de draaiende be-

terugva llen.

de berijder zelf slechts een gering deel van de voor
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STORINGSTABEL
De speling ín de utormlagers is te groot.
Wormlagers opnieuw instellen.

Stuurwiel draait zwaar.
De kleppen sluiten niet goed al
ol de Hepbod,etn uq,n de reactieklep is aerstopt.

Kleppen demonteren en controleren. Daarna
klep weer monteren of eventueel vervangen.

De tandrol heet't

en deze vervangen indien beschadigd. Controleren of de binnenwand van de cilinders onbeschadigd is. ls dit niet het geval, dan cilinders
vervangen. In geen geval mogen grove slijpmiddelen worden gebruikt.

De lagers aan de kruiskoppeling zijn uersleten.
Kruiskoppef

ing vervangen.

Een tandwi,el zít los op de as.
Tandwiel vervangen en goed vastzetten"
Olieverlies.

De olíekeerring ín de llens uan het kleppenlruis
shút niet af.
Keerring vervangen; soms is het voldoende, verontreinigingen van de rand te verwijderen.

Er beaindt zích te weiní.g olí,e in het circu,it.
Olietank openen en controleren. Onderzoeken
waar olie verloren gaat. Bii stilstaande motor de
olie ontluchten en olie bijvullen. Dan stuurmechanisme bii lopende motor ontluchten. Nogmaals oliepeil controleren en eventueel bijvullen.
De pornp leuert niet aoldoende olie.
Controleren of V-snaar voldoende gespannen
en niet slipt.

H

et kleppendeksel dícht niet af.
Bouten aanhalen en eventueel nieuwe O-ringen
aa

De assen aa,n ,beide zíjden uan de kruiskoppling
liggen niet in één líjo.
Klemschroef van verbindingsstuk losmaken. Het
stuurwiel krachtig draaien, waardoor assen in
één lijn komen en daarna klemschroef vast aan-

nbrengen.

De ontluchtíngsschroef is niet wngedraaíd.
Va

is

De regelklep r)a,n de pornp ís niet ín orde.
De regelklep demonteren, uitwassen en controleren. Smooropening mag niet verstopt zijn.
Schroefveren moeten goed werken.

stzetten.

De O-ríngen aan'de ínstelschroel zíjn beschad,ígd.
Instelschroef losdraaien, O-ring vervangen en
tandwielspeling opnieuw instellen.
Een hout ol moer is l.os waardoor de O-ringen niet
aoldoende aanliggen.
Bout of moer vastdraaien.

De aldichtring op de a,s aan de tandrol sluit
niet af.

Afdichtring vervangen, sorns is het voldoende
verontreinigingen van de rand te verwijderen.
Een olíeleí.ding

draaien.

zit

los.

Vastdraa ien.
stuurstang

Het deksel aa,n de olíetank zít los.

draait níet gema,hkelíjk.

Deksel goed vastmaken.

Kruiskoppeling door vaak heen en weer te bewegen gemakkelijk draaibaar maken, zodat deze

In ieder geval moet de olie in de tank tot aan
de bovenste markering van de peilstok worden

door eigen gewicht uitslaat. Indien niet mogelijk, koppeling vervangen.

biigevuld.
D.e

Het stuurviel stoot.
Er is grote spelíng tussen d,rukrol en drukstiften.
Drukstiften opnieuw instellen en zuiger goed
aan het zuigerverbindingsstuk bevestigen (zonder speling tussen drukrol en drukstift).
De nndrol is met te aeel speling gelngerd.
Tandrol demonteren en controleren en eventueel naar de {abriek ter reparatie opzenden.
Het stuurwiel heeft te veel speling.
De speling twssen de tutee tandwielen is te groot.
Speling opnieuw instellen.
10

met

Speling tussen worm en rol opnieuw instellen.

De rubberringen ol aldichtríngen aan d,e zuigers
zijn beschad,igd.
Cilinders demonteren . Zuigerringen controleren

De kruískoppelíng aan de boaenste

bij rechtuit rijden speling

de toorrn.

H

pomp maakt teveel lawaai.
et lilterpatroon is ueritopt.
N ieuwe patroon inzetten.

De afdi,chtring op de WmWs sluít níet af.
Nieuwe ring monteren.

Het círcuít beuat te weínig olie.

Olie bijvullen tot aan de bovenste markering.
Eerst de olie bii stilstaande motor ontluchten,
daarna bii lopende motor opnieuw ontluchten.
Oliepeil weer controleren en eventueel bifvullen.
Controleren waar olie verloren gaat.
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1. Stuurhuis

85. Tandwiel
8ó. Borgring
87. Ring
88. Naaldlager
89. Drukrol
90. Afstandsbus

2. Afdichtring
3. Altapstop

4. Stop

5.
ó.
7.
8.
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t75

1. Wormas
12. Conus conisch rollager
13. O-ring
14. Voordeksel van wormas
15. O-ring

t63
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91. Opvulring
92. Naaldlager
93. Bedieningsblok
94. Borgring
95. Borgmoer
96. BorgrinE
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97. O-ring

Kleppenhu
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18. O-ring

102. O-ring
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39. Borgring
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41.
42.
43.
44.
45.
46.

Paspen

Verbindingsstuk
Bout
Borgring
Keerring

O-ring
Contramoer

O-rins

62. Cilinder

71. Kruiskoppeling
72. Naaldlager
73. Kogellager
74. Borgring
75, Koppelingshuis
76. Oliekeerringhuis
77. Ollekeerring
78. Borgring
79. O-ring
80. Viltrins
81. Opvulring
82. Borgring
83. Opvulring

7.

23. Stuurklep
24. O-ring
25. O-ring
26. O-ring
27. Ring

28. Kleppendeksel
29. Ring
30. Bout
31. Bout
32. Afdlchtring
33. RinE
41. Leiding
42. Leiding
43. Leiding

54. Zuiger
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21. Ontlastklep
72. O-ring

u.

49. Paspen
51. Drukstilt
52. Stelring
53. O-ring

U.

08. Bout

109. A{dichtring
110. Huis, ontluchtingsschroel
111. Ontluchtingssch roef

Tapeind

48. Contramoer

Spie
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rc7. Ring
1

Zildeksel
Naaldlager

Pakkins
BorgrinE
47. Bout

55.
5ó.
57.
58.
59.
ó0.
ó1.

.

Bout

M, Leiding
45.
46.
47.
48.
49.
50.

O-ring
Banjobout
Klembeugel
Klembeugel
Borgring

Moer
ór. Stuuras
62. lsolatiebus
ó3. Contactring

u.

ó5.
óó.
67.
ó8.
ó9.

Claxonkabel
Koppelstuk
Bout
Borgplaatje

Moer
Stuurpijp

70. Klembeugel
71, Bout
72. Veerring

73. Moer
74. Kogellagerbus

75. Centreerring
76. Veer
77. Spie

78. Moer
79, Sleepcontact
80. Stuurwiel
81. Claxondrukknop
9U. Typeplaatje

99. Boutje

2W. Pitmanarm

1î
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UIT ELKAAR NEMEN VAN STUURHUIS

m

-ke7
H--!--

vrì

Fis. 8.

Fig. 9.

Verwijderen van sleepcontact.

Stuurhuis met algenomen stuurkolom.

Maak de aansluiting van de claxon aan stuurzijde los en
verwijder het stuurwiel en sleepcontact alvorens de stuurkolom te demonteren. Maak de klembouten van de stuurpijp los en verwijder de stuurpijp. Om de stuurstanq te verwijderen eerst onderste klembout uitnemen.

t

12

Fig. 10.

Fis. 11.

Verwijder alle leidingen.

Verwijder het kleppenhuis.

Sturen 7 47O en 7184

VIII C

rturril

lFftEET
Fis. 12.

Fig. 13.

Verwijder tandwiel van wormas

Verwijder paspennen uit zijdeksel (trekker lig,73 blad 33).

Fis. 14.

Fis. 15.

Verwijder zijdeksel door stelbout naar rechts te draaien.

Verwijde; beide cilinders met een dubbele haaksleutel
(dubbele haaksleutel

fig.88 blad

36).

13
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a,!-o

úc,

r@
Fig. 1ó.

Fis. 17.

Stuurhuis met algenomen cilinders.

Draai d.m.v. de wormas, de sectoras eerst helemaal naar
rechts o{ naar links en verwijder dan, hE aan één zijde
van het verbindingsstuk een zuiger te hebben gedemonteerd, het verbindíngsstuk met zuiger

Fis. 18.

Fis. 19.

Tik voorzichtig met een zachte (rubber) hamer de sectoras
uit het huis. Let erop dat de oliekeerring door de splines
van de sectoras niet wordt beschadigd. (Gebruik eventueel
een beschermbus fig. 74 blad 33).

Tik voorzichtig met een zachte (rubber) hamer de wormas

14

uit het

huis.

vilr c

Sturen 7170 en 7481

\

Fis. 20.

Verwijder de lagers en oliekeerring d.m.v. een drijver
(drijver Íis. 76 blad 3a).

UIT ELKAAR NEMEN VAN KLEPPENHUIS

Fis. 21.

Fis. 22.

Verwijder de kleppendeksels
Denk aan de verenl

Verwijder de O-ringen.

15
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Fig. 23.

Fis.24.

Verwijder de stelplaat van stelbout.

Verwijder de stelbout.

\_
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Fis.25.

@

Draai conlramoer van koppelingshuis los met een dubbele
haaksleutel (dubbele haaksleutel fis. 89 blad 3ó)

r6

Fis.26.
Draai het koppelingshuis uit het kleppenhuis met een
haaksleutel (haaksleutel fig. g0 blad 3ó).

vilr c

Sturen 7470 en 7484
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Fis. 27.

Fis. 28.

Verwijder het koppelingshuis.

Verwijder de veerschotel van de ontlastklep.

r(

(:
lI

Sq)

---\e

)Yt+

|

:rÀki

lYz\

\

-'/

\

@
Fig. 29.

Fis. 30.

Monteer de ontlastkleptrekker (trekker {ig. 91 blad 37).

Verwijder met de trekker de ontlastklep.
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Fis. 31.

Fig. 32

Monteer de trekker (trekker fiq. 92 blad 37)

Verwijder met de trekker de stuurklep.

UIT ELKAAR NEMEN VAN KOPPELINGSHUIS
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Fis. 33.

Fis. 34.

Koppelingshuis compleet.

Verwijder bedieningsblok, rol en tandwiel.

structies

Sturon 7170

.n

vilr c

7+91

@
Fis. 3ó.

Fig. 35.

Verwijder de lagers van de kruiskoppeling.

voorzichtig met een rubber hamer de kruiskoppeling

uit het

huis.

Fig. 37.

Verwijder'":lffJi'?1,.,,1'J,.

oliekeerringhuis met een
1:J 79 blad 35).
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CONTROLE
Kleppenhuis.

Worm.

l.

Controleer of het bedieningsblok vrij kan draaien
op het stuuraseinde.

l. Controleer of het tandwiel goed op de wormas
zit bevestigd, de tandflanken geen overmatige

2.

Controleer of de stelrol voor de tandwielspeling
vrij draait en geen slijtage of beschadiging vertoont.

indrukken vertonen

digd

schadigd

4.

Controleer of de gangen van de worm niet zijn
beschadigd. Let vooral op het midden ge-

3.

Controleer de conische rollagers

deelte.

Controleer of de tussenas licht en zonder radiale
speling in zifn lagering loopt.

Controleer of de stuurashefften door hun eigen
gewicht om de kruiskoppeling kunnen scharnieren
en controleer de lagers op slijtage.

ó.

Controleer

of alle afdichtringen

l. Controleer of de sectorrol vrij kan draaien
er geen speling in de lagering is.
2.

onbeschadigd

of de

ontluchtingsschroef niet ver-

Controleer

3.

of de pf unjer met een zuigpassing
de

plun

jer en het klephuis op

5.

ó.

Controfeer of de klephuls met een zuigpassing
over het klephuis kan schuiven en bij verdraaien
in geen enkele stand klemt.

2.

Controleer de lagering van de sectoras op beControleer of de afstelbout een maximale speling van 0, I mm niet overschrijdt.

3.

Controleer
stopt zijn.

of de boringen in de klep niet ver-

4.

4.

Controleer

of de

veergeleidingshufs licht

in

Controleer of bii montage geen speling tussen
drukrol en drukstiften aanwezig is.
I

Stuurassen.

op

beschadi-

ging.

l. Controleer de kruiskoppeling op speling.
2.

Stuurhuis.
J.

Controleer de draad voor de bevestiging van

de cifinderbussen, op beschadiging.

beschadiging.

of de stuuras bij het draaien geen
speling heeft maar ook niet kfemt.

Controleer

Controleer

of de bovenste

stuuras geen axiale

speling heeft.
+.

Controleer de naaldlagers van de lagering van
de sectoras op beschadiging en slijtage.

3. Controleer de oliekeerringen op

Controleer of de drukstiften met een zuigpassing in de zuigers zitten.

het

klephuis loopt.

Controleer huis, plunier en huls

Controleer de cilinderwand en zuigerringen op
beschadiging.

Controleer of de aanslag zonder speling met
een borgring in de huls is bevestigd.

20

drukrolas vast in de sectoras

l. Controleer of de zuigers met een zuigpassing
in de cilinders lopen.

2.

2.

of de

schadiging en slijtage.

3.

l.

Controleer

Cilinderc en zuigers.

Ontlast*fep.

5.

of de drukrol geen radiale speling

be-

schadiging.

l.

Controleer

zit.

enkele stand klemt.

Controleer

of de gangen van de sectorrol niet

heeft en licht kan draaien.
4.

in het klephuis gliidt 'en bii verdraaien in geen

2.

Controleer

en

zijn beschadigd.

Stuurklep.

l.

beschadi-

Sectoras.

zijn.

Controleer
stopt is.

op

ging.

is.

5.

7.

onbescha-

2.

3. Controleer of het tandwiel op de stuuras goed
is bevestigd en of de tandflanken geen overmatige indrukken vertonen en de borgring onbe-

en de borgring

is.

5.

Controleer of de sleepring en
goed op de as zijn bevestigd.

de isolatìebus

Controleer of de sleepring geen contact met de
stuuras maakt.

vilc

Sturen 7470 en 7484

IN ELKAAR ZETTEN VAN

STUURHUIS

Fig. 38

Fig. 39.

Monteer lagers van sectoras in stuurhuis met drijver
(drijver fig. 77 blad 34)

Monteer oliekeerring van sectoras in stuurhuis met drijver
(drijver lig. 76 blad 34).

Fis. 40.

Fis. 41.

Monteer de wormas in het huis. Draai de bouten van het
achterdeksel zo aan, dat de wormas nog gemakkelijk,
maar spelingvrij kan draaien. Meet de opening tussen huis
en deksel. De verkregen maat geeft de gezamenlilke dikte
aan van de shims die tussen huis en deksel moeten worden
geplaatst. Draait de wormas nu te zwaar, dan moeten er
shims worden toegevoegd. Heeft de wormas daa rentegen

Plaats de sectoras in het stuurhuis.
Gebruik een beschermbus (beschermbus {ig. 74 blad 33)
om beschadiging van de oliekeerring door de splines van

de sectoras te voorkomen.

nog een axiale speling dan moeten er shims worden
verwijderd.
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Fig. 42

Fig. 43.

Gebruik bij het monteren van de O-ring op de druksti{t
een geleidebus (geleidebus fig. 84 blad 35).

De drukstilten moeten zo zijn a{gesteld, met behulp van
shims, dat de zuigers compleet met verbindingsstuk en
druksti{ten, aan de drukrol kunnen worden opgetild.
Stel ze nièt te vast af!

Fis. 44.

Fig. 45.

Plaats het verbindingssluk met één 2uiger in het stuurhuis
en zorg dat het geslepen gedeelte (dit wordt op de afbeelding aangewezen) aan de zijde van het zijdeksel komt te
zitten.

Monteer de zuiger aan het andere einde van het

22

verbindingsstuk.

vilt c

Sturon 7 47O en 7184

Fie. 4ó.

Fis. 47.

Gebruik bij het monteren van de O-ring op de stelbout
van de sectoras een geleidebus (.geleidebus {ig. 83 blad 35)

Monteer de stelbout ín de sectoras. Controleer of de axíale
speling niet meer dan 0,1 mm is. Dit is bil te stellen door
het plaatsen van shims.
Hierna dient de tandrol t.o.v, de worm te worden a{gesteld.

Door de wormas te draaien kan het totaa! aantal om-

wentelingen worden bepaald dat benodigd is om de sectoras van de uiterst linkse stand naar de uiterst rechtse stand

te bewegen. Draai vanuit deze uiterst rechtse stand de
wormas de helft van dit benodigd aantal omwentelingen
terug en de middenstand ís bereikt. Draai de stelbout van
de sectoras zover uit, dat aan de wormas een lichte
weerstand voelbaar is als de sectoras de neutrale stand
Passeert'

Fig. 49

Fis. 48.
Plaats op de sectoras een
(fig.75 blad 34). Bepaal de neutrale stand van de
en plaats een aanwiizer op 0o

afstelflens en een qradenboog
sectoras

Door aan het tandwiel te draaien kan de linker zuiger naar

buiten worden bewogen en wel zover dat op de schaal
van de afstelf lens een waarde van 38" -+- 1o wordt afgelezen. De linker cilinder moet daarna worden aangedraaid
tot de cilinderbodem juist de zuigertop raakt, Tussen de
sectoras en de binnenzijde van het stuurhuis moet in deze
uiterste stand een afstand van 1 mm blilven bestaan.
Voor type 7 484: 40o + 10
23
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Fig. 50.

Draai de rechter cilinder zover uit totdat de maximum
uitslag naar rechts is bereikt. (38"). De a{stelltng geschiedt,
op dezelfde wijze als de afstelling van de linker cilinder.
Voor type 7 484: 4Oo

<D {--J
\<.D (D

(D

CD

t

Fis. 51.

Monteer het sectoraslager in het zijdeksel met een
driiver (drijver fig.77 blad 34).

@1
Frg. 52.

Monteer de paspennen in het zijdeksel met een drijver

(drijver {ig. 81 blad 35).

Fig. 53.

Zet de cilinders vast met een contramoer, maar zorg
de twee banjobouten.

24

dat

de leidingaansluitingen evenwijdi'g komen te liggen met
het hart van de wormas. Plaats daarvoor een stalèn rij op

vilt c

Sturen 7470 en 7484

Fig. 54.

Gebruik bij het monteren van de O-ring op de stelbout
van de tandwielspeling, een geleidebus (geleidebus fig. 8ó
blad 3ó).

IN ELKAAR ZETTEN VAN KOPPELINGSHUIS

/_

@
Fig. 55.
Plaats kruis

in kruiskoppeling en monteer de

Fis. 5ó.
lagerbussen

met een drijver. (Drijver fig. 82 blad 35). De borgringen
boven de lagerbussen moeten van een zodanige dikte zijn,
dat deze zonder speling kunnen worden gemonteerd.

Monteer de

i;,i;'?'ffjJ:, [1

met een
?l"keerrinsshuis
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Fis. 58.

Fis. 57.
Plaats eerst een beschermbus over

kruiskoppeling (beschermbus

n

de splines van de

fig.80 blad 35).

de oliekeerring met huis en tik voorzichtig
met een drijver (drijver lig. 87 blad 3ó) de oliekeerring in

Plaats daarna

het

kopoelingshuis.

@
Fig. 59.

Fis. ó0.

Controleer of er geen axiale spelinE tussen kruiskoppeling
en koppelingshuis aanwezig is. Indien dit wel het geval is,
een dikkere opvulring onder de borgring plaatsen

Het tandwiel moet vast op de as worden geplaatst, d.w.z.
er mag geen ruimte tussen bor,gring en tandwiel aanwezig

26

zijn' lndien

*;:'

[? ff:*,.'i' j"'.i,i;kkere

opvulrine

vilr c
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Fis. 62.

Fis. ó1.

Kies de dikte van de opvulring tussen bedienin'gsblok en
borgring zo, dat er geen axiale speling meer aanwezig is.

Lj3

Plaats het koppelingshuis

kleppenhuis.

-, ì

\

ù,

Fis. ó4.

Fis. ó3.
Schroe{ het koppelingshuis in het kleppenhuis. (Te
ken haaksleutel fig. 90 blad 3ó).

in het

gebrui-

Het koppelingshuis moet zover in het kleppenhuis worden
geschroe{d dat het bedieningsblok in het midden van de
klepgaten komt te zitten.
27
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Fig. ó5.

Fig. óó.

Afstellen van de tandwielspeling. Plaats op de as van de
l..ruiskoppeling een stelwiel (stelwiel fig.85 blad 35r en
draai stelschroef zover mogelilk in. Draai nu het stelwiel
heen en weer. De speling die dan eventueel voelbaar is,
is de speling in de kruiskoppeling. Draai nu de stelbout
zover uit, en tevens het stelwiel heen en weer, totdat juist
geen tandwielspeling waarneembaar is. Onderscheid vooral goed de tandwielspeling van de kruiskoppelingspeling.

ls de speling nog niet juist, dan kan door middel van het
stelplaatje de juiste speling worden ingesteld.

IN ELKAAR ZETTEN VAN KLEPPENHUIS

Fts. 67.
Controleer

28

o{

het

gaatje in de ontluchtingsschroef
verstopt

ís.

Fig. ó8.
n

iet

Monteer het lager in het kleppenhuis met een drijver
(drijver fig. 78 blad 35).

vilt c

Sturen 7 47O en 7 491

Fis. ó9.

Druk de ontlastklep in het kleppenhuis.

Fig. 70.

Druk de stuurklep in het kleppenhuis en monteer
O-ringen en kleppendeksels.

de
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AFSTELLEN

Afstelling van speling tussen worm en sectorrol.

l. Verwijder stuurstang van stuurarm.
2. Plaats het stuur in ds neutrale stand (rechtuitsta nd).

3.

4.
5.

Draai contramoer (48) los en draai de stelbout
(37) rechtsom tot een lichte weerstand merkbaar is.
Draai de stelbout niet te vast aan.
Draai contramoef (48) weer vast.
Draai het stuurwiel een paar maal heen en weer

en ga na of bii het passeren van de neutrale
stand een lichte weerstand merkbaar

is.

9.

Afstelling drukstiften t.o.v. drukrol.

l.

dingsstuk van stuurhuis.

aan verbin-

d ingsstu k.

4.

Plaats de drukrol tussen de stiften. Deze moet
met een klempassing tussen de stiften passen.
Verbindingsstuk met zuigers en stiften, moeten
aan de drukrol op te tillen zijn. Deze passing is

te verkrijgen door tussen zuiger en drukstiften
vulringen te plaatsen. Stel de klemming niet te

l. Verwijder stuurstang van stuurarm.
2. Verwijder stuurkolom met stuuras van stuurhuis.
3. Maak borgbout (108) van stelplaat (106) los.
4. Stel, door de stelbout met stelplaat te draaien,
de tandspeling in.
Controleer de tandspeling door de kruiskoppeling (7 l) heen en weer te draaien. De tandspe-

Verwijder sectoras, cilinders, zuigers en verbin-

2. Verwijder drukrol van sectoras.
3. Monteer de drukstiften en zuigers

Afstelling van de tandwielspeling.

5.

zwaar draait, een tussenlegring toevoegen of indien nog een axiale speling aanwezig is, een tussenlegring verwijderen.
Stuur weer opbouwen en op de wagen monteren.

zwaar in, het gewicht van verbindingsstuk, zuigers en stiften mag maar net aan de drukrol
blijven ha ngen.
Afstelling van de radiale speling in kruiskoppeling.

ling moet minimaal zijn. Een te grote speling
geeft een te grote stuurspeling en een te enge
afstelling zal de hydraulische werking beTnvloe-

Indien een radiale speling in de kruiskoppeling
aanwezig is, moeten dikkere borgringen
kruiskoppeling worden geplaatst.

in de

den.

Onderscheid bii het heen en weer draaien van
de kruiskoppeling vooral de tandspeling van de
koppelingsspeling.

ó.
7.

Borg stelplaat met borgbout.

Afstelling van afstelbout in sectoras.

l.
2.

Be'vestig stuuras met stuurkolom weer aan stuurhuis.

Verwiider het zijdeksel van stuurhuis.
Plaats tussen borqring en bout een vulring, die
een dikte heeft welke zo gekozen moet zijn, dat
de stelbout een maximum axiale speling heeft
van 0, I mm.

3.

Monteer het zijdeksel weer.

Afstelling van de wormlagering.

l. Verwijder stuurhuis van wagen.
2. Verwijder het kleppenhuis van stuurhuis.
3. Verwijder het achterdeksel (20) en tussenlegrin4.
5.
ó.

een ( l9).
Bevestig het achterdeksel (20) met 2 diagonaal
tegenover elkaar liggende bouten weer aan het
stuurhuis, zonder opvulringen.
Draai de bouten zo aan, dat er geen axiale speling meer aanwezig is en de worm iets zwaarder
draait.
Meet de afstand, tussen het achterdeksel (20) en
het stuurhuis. Deze afstand is de totale dikte van
de aan te brengen tussenlegringen.

.

Achterdeksel (20) afnemen en weer monteren

8.

met tussenlegringen. Bouten goed vastzetten.
Speling nogmaals controleren. Indien de worm

7

30

Afstelling speling van tandwiel op stuuras.

l.

Verwijder stuuras met kruiskoppeling uit kleppenhuis.

2.

Pfaats achter het tandwiel een opvuiring,

3.

dikte heeft, welke zo is gekozen dat het tandwiel vast op de as kan worden bevestigd.
Plaats stuuras met kruiskoppeling weer in klep-

die een

penhuis.

Afstelling axiale speling van kruiskoppeling in koppelingshuis.

l. Verwijder stuuras met kolom van koppelingshuis.
2. Plaats onder borgring (82) een opvulring van een
3.

dikte welke de axiale speling opheft.
Monteer stuuras met kolom weer op koppelingshuis.

vilt c

Sturon 7170 en 7184

ONTLUCHTEN
1 . Crick de voorwielen van de grond af.
2. Vul het reservoir tot boven aan de rand.
3. Laat de motor stationair draaien. Het oliepeil
zal nu dalen , zodat moet worden bijgevuld

5.

motor en ontlucht systeem niet meer onder de
bovenste merkstreep op de oliepeilstok za kt.

tot aanslag, opdat de aanwezige lucht kan

Het systeem is volledig ontlucht, wanneer bil
draaien aan het stuurwiel geen luchtbellen meer
opstijgen in het reservoir en het olieniveau na het
afzetten van de motor tot 1 à 2 cm boven de

ontwijken via het reservoir.

bovenste merkstreep op de oliepeilstok stijgt.

6

tot het niveau niet meer daalt.

4

Vul olie bij tot het olieniveau bij draaiende

Draai het stuurwiel meerdere malen van aanslag
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STUURPOMP
Werking
De stuurpomp is een tandwielpomp, waarvan de bui-

tenrotor, welke een inwendige vertanding heeft,
exentrisch om de binnenrotor, voorzien van een uitwendige vertanding, loopt. De binnenrotor is op de
aandriifas gemonteerd.
In de pomp is een regelventiel aanwezig, dat zowel

cje druk als de hoeveelheid pompende olie regelt.
Delen van de pomp ziin op elkaar ingeslepen €r,
daar voor een goede afstelling en montage speciale
apparaturen nodig zijn, moet de pomp voor repara-

tie of revisie naar de fabriek worden

Fig.72.

32

opgestuurd.

vilr c
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DAF-GEREEDSCHAP
De bestelnummer zijn tussen haakjes vermeld.

Fig.

73.

Paspen trekker.

(7 -99-535108)

Fig.

I r,t.oo-o+

I

74

Beschermbus, oliekeerring.
(7 _99_5351 00)

Werkplaatsi nstructi es

Ffs.

75.

Gradenboos (7-99-5351 11) en alstelllens (7-99-535302)

\>

F
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o

\ts
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ìt

Fig. 76. Oliekeerrins-drijver

(7-9c)-535099).

Fig. 77 . Laser-drijver (7-99-535î 09).

vilr c
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Fig.

78.

Laser-drijver

(7 -99-5351 13).

\

Ct

JilII-Ef
Fig.

79.

Oliekeerrins-drijver (7-W-535104).

Fig.

80.

Beschermbus. oliekeerring Q-99-535105).

C'
?

Fig.

81.

Paspen-drijver

(7 -99-5351 01 ).

Fig. 82. Laser-drijver (7-99-5"510ó).

Fig. 83. Geleidebus
voor montage O-ring.
(7-99-535110).

I

l

@

Fig. 84. Geleidebus
Yoor montage O-ring.
(7-W-535102).

Fig.

85.

Stelwiel O-99-535112).
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Geleidebus

Yoor montage O-ring.
(7-99-535103).

Fig.

Fig.

88.

Dubbele-haaksleutel

87.

Drijver (7-99-535107).

(7 -99-5351 15).

@
Fis.

89.

Dubbele-haaksleutel (7'99'53511ó).

Fig.

90.

Haaksleutel voor 75 @ (7-99-535117).

vilr c
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Fig. 91. Ontlastkleptrekker (7-99-535143).

Fas.

92.

Stuurkleptrekker 0-99-5351421.

