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- Werkp l aats i nstructies

ALGEMEEN

Minerale olie in remsysteem.
Ventilatie-opening in dop van reservoir
Oniuiste vrije slag van het rempedaal.
Hoofdremcilinder defect (zie aldaar).
Bekrachtiger defect (zie a ldaa r).

WERKING (afb. l).

Bii indrukken van het rempedaal wordt in de hoofd-
remcilinder (F) een primaire druk opgebouwd. De
remschoenen (G) worden aangelegd. De remvloei-
stof wordt via een bekrachtiger (E) naar de wielrem-
cilinders geleid. Bii verhoogde vloeistofdruk wordt
in de bekrachtiger een klep geopend met als gevolg
dat in de hydraulische cilinder, die op de bekrach-
tiger is gemonfeerd, een zuiger naa r voren wordt
bewogen en de vloeisfofdruk in het secundaire
systeem aa n merkelijk wordt verhoogd.
Als bekrachtigingsmedium wordt vacuum gebruikt,
die door het inlaatspruitstuk (A) of een vacuumpomp
(B) wordt geleverd.
Op de meeste wagens is verder nog een vacuum-
tank (D) en vacuummeter (C) gemonteerd.

STORINGSTABEL.

Rempedaa! etastisch.

Lucht in leidingen. ;

Alle remmen slepen. .

ve rsfo pt.

Een rem sleepf.

Wiellagers defect of met te grote speling.
Zwakke, gebroken of losse terugtrekveer.
Remschoenen te krap afgesteld.
Verstopte remleiding.
Wielremcilinder defect (zie aldaar).

:. I

Te grote slag van het pedaal.

Normale slijtage van de remvoering of verkeerde
remschoenafstelling.
Vloeistofpeil in hoofdremcilinder voorraadtank is te
laag.

Rempedaal zef de remmen aan doch gaaf geleide-
lijk aan tot op de vloer.

U itwendige lekkage.
Hoofdremcilinder lekt (zie aldaar).

Te hoge pedaaldruk benodigd; remwerking onvol-
doende.

Vet, modder of water op de remvoeringen.

2

Gedeel+elilk coniact van de remvoeringen op de
trom mels.
G"g roefde remtrommels.
Bekrachtiger defect (zie a ldaa r).

Vloeisfofverties in voorraadtank.

Hoofdremcilinder of wielremcilinders defect (zie al-
daar).
Hydraulische leidingen enf of slangverbindingen zit-
te n los.
Rembekrachtie;er lekt (zie aldaar).

Rempedaal slaat terug wanneer de remmen worden
gebruikf . '

Rembekrach+iger defect (zie aldaar).

Benzinemotor loopt statíonair onregelmatig mef de
remmen in de geloste stand.

Vacuumsysteem lekt.
Bekrachliger defect (zie aldaar).

Benzinemotor loopt sfationair onregelmatig met de

;T,î"r 
aangelegd, terwijl het pedaal hard aan-

Verstopt luchtfilter van de bekrachtiger.
Bekrachtiger defeci (zie aldaar).

De wagen trekt naar een kant, wainneer er wordt
geremd.

Vet of vlo"iatof op remvoering.
Oniuiste afstelling van remschoenen.
Ongelijkmatige bandenspanning.
Remleiding verstopt.
Defecte wielremcilinder.
Rema n kerplaat zit los.
Verschillende materialen voor de remvoeringen.

Remmen te gevoelig of remmen blokkeren.

Remmen niet goed afgesteld.
Verkeerde remvoering.
Remvoeringen vet.
Remtrommels gegroefd.
Remankerplaten zitten los.

Remmen maken lawaai.

Remvoeringen versleten.
Knomgetrokken remschoenen.
Klinknagels van de remschoenen zitten los.
Remtrommel g"groefd of verslefen.
Loszittende delen.
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- We rkpl a ats i nstructies

TECHNISCHE GEGEVENS.

Fabrikaat
Boring
Slag
Zuigerspeling
Vrije slag rempedaal

Afb. 2.

Hoofdremcilinder torpedofront.

WERKING (afb. 4).

Bii gebruik van de remmen wordt de zuiger (8) naar
voren bewogen en wordt opening (4) door de cup
(5) afgesloten. De voor de zuiget (8) aanwezige rem-
vloeistof wordt via de geopende bodemklep ( l) in

het leidingsysteem geperst.
Wordt het rempedaal losgelaten, dan beweegt de
zuiger (8) door de druk van de veet (3) snel naar
de ruststa nd terug. Aa ngezien de uit hef remsysteem
terugsfromende remvloeistof deze snelle zuigerver-
plaatsìng niet kan bijhouden wordt de ruimte met
remvloeistof uit de voorraadtank via de openingen
(ó) en (7) en langs de cup (5) aangevuld.
De teruqstromende vloeistof moet de grote klep (21

tegen de druk van de conische veer (3) in, openen.
Hiervoor is een druk van -{. l/Z af. nodig. Door deze
overdruk kan geen lucht in het hydraulisch systeem
toetreden. De overtollige hoeveelheid remvloeistof
zal via de opening (4) naar de voorraadtank terug-
stromen.

STORINGSTABEL.

De remmen komen langzaam of helemaal niet los.

Oniuiste afstelling van de rempedaal-verbindingen.
Tuiger van de hoofdremcilinder bliift hangen.

4

HOOFDREMCILINDER

Lockheed
tt/2"
t 3/+"

0,025-0, l3
l2-13 mm.

mm. (0,00 l//-0,005")
(gemefen aan het pedaal)

Afb. 3.

Hoofdremcilinder frontstuur.

Schema *hri.citinder.

Compensatie-opening in de hoofdremcilinder zit
ve rsto pt.
Ventilatie-opening in de dop van het voorraadtankie
is versfopt.
Minerale olie in hei remsysteem.

Re mvl oei stof-verli es.

Hoofdremcilinder lekt langs primaire cup.

Pas na herhaaldelijk intrappen van het rempedaal
de goede remwerking.

Bodem klep lekt.
Gebroken veer.

CONTROLE.

Elke 2000 km remvloeistofniveau controleren. Het
niveau moet 2-3 cm onder de bovenrand liggen.
Gebruik uitsluitend Heavy Duty (SAE 70 RI) rem-
vloeistof .

:O)



Vacuum-Hydraulisch remsysteem vilc

TECHNISCHE GEGEVENS.

Fabrikaat
Boring hydraulische cilinder
Slag

MIDLAND REMBEKRACHTIGER

A{b. 5.

Gemonteerde bekrachtiger.

Midland
25,+ mm (1")
82,5 mm (31/+"1

4f ,3 cm3 (21/z cu. in.)
-r- 280 mm (-+ | l")

Afb. 6.

Schema ,,geloste" stand van de bekrachtiger.

Hydr. slagvolume cilinder
Grootste diameter vacuumcilinder
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Afb. ó ioont de,,geloste" stand van de bekrachti-
ger. Op"ning (l) is de aansluiting voor het primair
hydraulisch systeem, terwijl opening Q) op de va-
cuumbron is aangesloten. In de,,eeloste" sland staat
ruimte (4) via de centrale opening in het membraan
(17) en de omloopleiding (6) in verbinding met ruimte
(5), zodat in beide ruimten hetzelfde vacuum heerst.
De klep (8) wordt bij ,,gelosie" remmen door de veer
(9) van haar zifting gelicht. Mocht het vacuum-
systeem onklaar raken, dan kan er altiid nog mef het
hydraulisch systeem worden geremd, daar de druk
van de remvloeistof via de gleuven in klep (B) en

de centrale openingen in zuiger (lO) en cup (l l) naar
de wielremcilinders kan komen.

Tijdens het remmen planf de remvloeistofdruk zich

voort tot onder de plunier (12).

De centrale opening in het membraan (17) wordt nu

door luchtklep ( l4) afgesloten en de luchtklep (l_4)

wordt van haar zitting gelicht. De lucht van atmosfe-
rische druk kan nu uitsluifend via de omloopleiding
(ó) in de ruimte (4) komen.
Tengevolge van het drukverschil aan de voor- en

achfe nijde van de drukplaat (3) beweegf deze naar
voren. De hydraulische zuiger (10) wordt nu naar
voren bewogen en tevens wordt de klep (B) door de
d ru ksta ng ( | ó) op haa r zitting ged ru kt.
De remvloeistof in het secundaire gedeelte wordt nu

onder een aanmerkelijk hogere druk naar de wiel-
remcilinders geperst.

WERKING (afb. ó).

Hef remmen (afb. 8).

Evenwichtstoestand (afb . 7).

Bii een geringe pedaaldruk beweegt de plunier iets
naar boven. De luchiklqp (14) sluit de opening in
het membraan (17) af en tevens wordt de luchtklep
iets van haar zitting gelicht
Er stroomt nu een kleine hoeveelheid lucht in de
kamerhelft boven het membraan (17) en via de om-
loopleiding (6) ook in de ruimte (4)

In de ruimte (5) en in de kamerhelft onder het mem-

braan bliift constant het vacuum bestaan.
Doon het drukverschil aan weerszijden van het mem-

braan beweegt de plunier iets naar beneden. De

luchtklep ( | 4) komt weer op haa r zitting te rusten

terwijl de opening in het membraan (17) bliifi 9e
sloten. Het bovengenoemde drukverschil heerst ook
aan de voor- en achterzijde van de drukplaat en

membraan (3).Hierdoor wordt een dusdanige be-
krachtiging verkregen als voor de omstandigheden is

ve reist.

Maximale remwerking (afb. B).

Door het rempedaal over de volle slag in te drukken
wordt de rembekrachtiger volledig in werking ge-
steld. De plunier (12) drukt de luchtklep (14) nu vol-
ledig open. De volle atmosferische druk kan nu via
de omloopleiding (6) in de ruimte (4) komen.

6

Lossen van de remmen.

Zodra de druk op het rempedaal wordt weggeno-
men, va lf de remvloeistofd ru k op de plu nier ( | 2)

weg. De drukplaat (3), de complete hydraulische zui-

9er (10), de luchtklep (14) en hef membraan (l 7)

worden nu door hun respectievelijke drukveren in de
ruststand geplaatst. In de ruimte (4) achter de druk-
plaai (3) ontsiaat nu weer hetzelfde vacuum als in
ruimte (5).
Een eventueel teveel aan remvloeistof in het secun-
daire gedeelte kan nu via de opening in de zuiger
(10) en de geopende klep (8) naar de hoofdremcilin-
der terugstromen.

STORINESTABEL.

Remvloeistofverlies.

Lekkende delen in de rembekrachtiger. .

Remvloeistof in vacuumruimte
tiger.
Lekkende vloeistofkeerring bii
Lekkende plunier.

van de rembekrach-

de drukstang.

Motorolie in vacuumruimte van de rembekrachtiger.

De terugslagklep lekt, waardoor in de ruststand via
de vacuumpomp olie uit het carfer wordt gezogen.

Benzinemotor loopt stationair onregelmatig met niet
ingedrukt pedaal.

De luchtklep sluit niet goed af.
De drukveer op de luchtklep is gebroken.

Benzinemotor loopi onregelmatig met het rem-
pedaal ingedrukt, terwijl het pedaal hard aanvoelt.

De zitting van de plunier sluit niel goed op de luchf-
klep af.
Het membraan in het regelklephuis lek+.

De drukplaat en/of het membraan is defect.

Onvoldoende remkrach+.

Het membraan in het regelklephuis lekt.
De zitting van de plunier sluit niet goed
lu chtkle p af .

Luchffilter in cabine vervuild. De klep in de
lische zuiger sluit niet goed af.
De plunier zit vast.

op de

hyd ra u-

Rempedaal slaat terug wanneer de remmen worden
ge bruikt.

Het kogelklepie in de hydraulische zuiger sluit niet
goed af .

Remmen komen moeitijk los.

De plunier komt niet terug.
Luchtklep defect.
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Afb. 7. Schema ,,evenwicht" stand van de bekrachtiger.
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Af b. 8. Schema ,,maximum" stand yan de bekrachtiger.
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DEMONTAGE.

Opmerking :

Alvorens tot het uit elkaar nemen yan de rembe-

krach+iger over fe gaan moeten merktekens op de

twee vacuumkamer-helften en op de flenzen van het

regelklephuis en de hydraulische cilinder worden

aangebracht, teneinde later een iuiste monfage te
vezekereJì.

De vacuumkamer (afb. 9).

l. Verwijder de omloopleiding (9).

2. Maak de bout (4) en de moer (ll) los en verwij-

der de klemband (21.

3. Verwijder de vacuumkamerhelft (8) en het mem-

braan met drukplaat (6), veel. (5) en de ring (3).

4. Maak de moer (71 los en verwijder de drukstang

(10).

5. Verwijder, indien nodig, de drukveer (5) door de

bevestigingsbeugels een beetie omhoog te bui-

gen.

De hydraulische cilinder (afb. l0).

Verwijder de vijf bouten (l) mef de veerringen

(2) 
"n 

verwijder de vloeistofkeerringhouder (3) en

druk, indien nodig, de vloeistofkeerring (4) uit de

houder (3).

Verwijder de pakking (5), de kamerhelft (e) en de

pakkine (7).

Verwijder de lagerbus (8) en de cup (9) uit de

hydraulische ci'linder (10).

De hydraulische cilinder (vervolg) (afb. I l).

l. Verwijder de eindstop (l), de ring (21 en de veer

i:).
Druk met de drukstang de veerhoude, (4) de cup

(5) en de zuige, (ó) uit de cilinder.
Verwijder de borgveer (9), de klep (B) en de veer
(7) uit de zuiger (6).

Verwijder de plrg (10) met ring (ll) en de ont-
luchtingsnipp"l (12).

Het regelklephuis (afb. l2l.

| . Verwijder de vier bouten ilt met veerringen (21

en neem het deksel (3), de pakking (4), de lucht-

klepveer (5) en de luchtklep (ó) weg.

2. Verwijder de fwee boufen (71 met moeren (l ó) en

veerringen (15) en de 
'vier 

tapbouten (8) met
veerringen (9) en neem het regelklephuis (10)

weg.

3. Verwijder de membraanveer ( | 2) en het mem-

braan mel de bedieningszuiger (13) uit de cilin-
der ( | 4).

4. Verwijder, indien nodig, het kniestuk (l l).

I

Afb. 9. De Yacuumkamer.

@
Afb. 10. De hydraulische cilinder.

t.

2.

3.

2.

3.

4.

rfY

Lry.,

Afb. 11 . De hydraulische

@
cilinder (vervolg).

@
Alb. 12. Het regelklephuis.
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CONTROLE.

Controleer van het regelklephuis de luchtklep en het
membraan. Indien een van deze delen lekt of be-
schadigd is moelen hef membraan, luchtklep, veren
en huis worden vervangen.
Alle rubber onderdeleÀ moeten zo mogelijk worden
vervangen. Kan dit nief, dan de onderdelen reinigen
in spirìtus of schone remvloeistof. Reinig elke 8000
km het luchtfilter, dat zich naast de chauffeurs-zit-
plaats bevindt en dompel het element even in rem-
vloe istof .

Opmerking:

Gebruik hiervoor geen motorolie.

Bii het ontluchten moet de onderstaande volgorde
worden aangehouden:

a. Hoofdremcilinder.
b. Rembekrachtiger.

c. Wielremcilinders.

MONTAEE.

Opmerking:

Alvorens tot het samensfellen van de rembekrachti-
ger over te gaan moeten de hydraulische cilinder,
de complete hydraulische zuiger, de plunier en alle
rubber keerringen en rubber cups in een bakie met
schone remvloeistof worden o,ndergedompeld. Deze
onderdelen moeten nat in elkaar worden gezet om
een eerste smering te verkrijgen.

Het regelklephuis (afb. l3).

t. Monteer het membraan (13), compleei mef cups
en plunier.

Monteer de membraanvee r (12) en het regelklep-
huis (10).

3. Bevestig het regelkleph uis met de twee

l1l,^ T::iiln !',u)r,î : Jiil ["'il .'',3ì
4. Breng de luchtklep (ó), de luchtklepveer

ni9xli[:: ?tr ?:t'il?"î"|, i"kser 
(3)

bouten
met de

(5), de
met de

De hydraulische cilinder (afb. l4).

l. Breng de cup (9), met de lip naar voren gericht,
in de hydraulische cilinder.

2. Bneng de lagerbus (B) in de cilinder.
3. Breng de pakking V) op haar plaats.
4. Monteer de kamerhelft (ó) tegen de cilinder (10).

5. Breng de pakking (5) op haar plaats.
ó. Pers de vloeistofkeerring (4) voorzichtig in de

houder (3).

7. Monteer de vloeistofkeerring met houder (3).

B. Breng de vijf bouten (l) met de veerringen (21

De hydraulische cilinder (vervolg) (afb. l5).
l. Breng de veer (7), de klep (8) en de borgveer (9)

in de zuiger (ó).
2. Breng de zuiger (ó),de cup (5) met de lip naar

achteren gericht en de veerhouder (4) in de ci-
linder.

3. Breng de veer (3) in de cilinder en breng de
pakking (2) en eindstop (l) aan.

4. Breng de eindstop (10), de ring (ll) en de ont-
luchtingsnipp"l (12) aan.

Afb. 13.
Het regelklephuis.

@
Afb. 14.

De hydraulische cilinder

@r
Afb. 15.

De hydraulische cilinder (vervolg).

2.

,,'*t -l
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t.

2.

De

TECHNISCHE GEGEVENS.

Fabrikaat

Boring vacuumcilinder

Slag , t

I nhoud ,,

Boring hydraulische cilinder

Slag , r ,l

Hydr. slagvolume cilinder

Diameter bedieningszuiger
Effecfieve diameter membraan

10

vacuumkamer (af b. | 6).

Breng de drukstang (10) in de drukplaat (ó) en

bevestig de stang met de moer (7).

Breng de drukveer (5) met de grootste diameter
naar de drukplaat gericht, door middel van de
bevestigìngsbeugels op de drukplaat (ó) aan.

Breng de ring (3) op huar plaats en druk de druk-
sfang (10) door de keerring en lagerbus totdat
ze tegen de hydraulisch e zuiger stuif.

Breng de buitenste rand van het rubber mem-

braa n (ó) in de g leuf va n de vacu u m ka merhelft
(t).
Druk het achterste gedeehe van de vacuum-
kamer tegen hef voorste gedeelte en maak het
geheel mef de klemband (2), bout (4) en moer
( | l) vast.

Bevestig de omloopleiding (9).

3.

+.

5.

Afb. 16.

De Yacuumkamer.

6.

LOCKHEED REMBEKRACHTIGER

@
Afb. 17.

Gemonteerde bekrachtiger.

Lockheed

l9ó,9 mm

82,5 mm

I 507 cm3

28,6 mm

82,5 mm

53 ,3 crn 3

ll,ll mm

57, I mm

(73/+")

(31/+")

(9 1.8+23 cu.in.)

(tt/a"l
(3t/+")

(31/+" cu.in .)

(î /ra")
(2t/+"1

V
Nr
\th/



Vacuum-Hydraulisch remsysteem vilc

Afb. 18.

Schema ,,geloste" stand van de bekrachtiger.

WERKING (afb. lB).

Afb. I B toont de ,,Qeloste" stand van de bekrachti-
ger.Op"ning (l) is de aansluiting voor het primair
hydraulisch sysfeem.
Het piipi" op het deksel (2 l) is aangesloten op de
vacuumbron. In de ,,Qeloste" stand staat ruimte (4)

via de opening (43) de geopende klep (12) en de
omloopleiding Q) in verbinding met ruimte (5), zodat
in beide ruimten hetzelfde vacuum heerst.
De kogelklep (35) wordt bii ,,Qeloste" remmen door
de vork (32) van haar zifting gelicht. Mocht hel
vacuum-systeem onklaar raken, dan kan er altijd nog
met het hydraulisch sysfeem worden geremd, daar
de druk van de remvloeistof vanaf het primair hy-
draulisch gedeelte via de centrale opening in de
zuiger Q\ en de geopende kogelklep (35) in het
secundair hydraulisch gedeelte kan komen.

Het remmen (afb. | 9).

Tijdens het remmen plant de remvloeistof zich voort
lot achter de bedieningszuiger (l l). Hef membraan
(45) wordt nu legen klep (12] gedrukt, en luchtklep
(13) wordt geopend. De lucht van atmosferische
druk kan nu via de omloopleiding (2\ in de ruimte (5)

komen.

Tengevolge van hef drukverschil aan de v66r- en
achterzijde van de zuiger (3) beweegt deze naar
voren. De hydraulische zuiger (24) wordt nu naar
voren bewogen en tevens komf de kogelklep (35) op
haar zitting te rusten, daar vork (32) even achter
bliifr.
De remvloeistof in het secundaire gedeelte wordt nu

onder een aanmerkeliik hoger'e drrI naar de wielrem-
cilinders geperst.

Evenwichtstoestand (af b. | 8).

Bij een geringe pedaaldruk beweegt de bedienings-
zuiger (l l) iets naar rechts. De vacuumklep (12) sluit
nu de opening in het drukregelmembraan af en
luchtklep (13) wordt iets geopend. Er stroomt nu een
kleine hoeveelheid luchf in de kamerhelft (B) en via
de omloopleiding (2) ook in ruimte (5) achter zuiger
(3). In ruimte (4) en kamerhelft (9) bliiff een constant
vacuum bestaan. Door het drukverschil aan weers-
zijden van het drukregelmembraan (45) beweegt de
bedieningszuiger (l l) iets naar links. Luchtklep (13)
komt weer op haa r zitting te rusten en vacuum klep
( | 2) blijft gesloten. Het bovengenoemde d ru kver-
schil heerst ook aan de voor- en achterzijde van de
zuiger (3). Hierdoor wordt een dusdanige bekrachti-
ging verkregen als voor de omstandigheden is ver-
eist.

11
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Afb. 19.

Schema,,maximum" stand van de bekrachtiger.

Maximale remwerking (afb. l9).

Door het rempedaal over de volle slag in te druk-
ken wordt de rembekrachtiger volledig in werking
gesteld. De bedieningszuiger (l l) drukt de luchtklep
(13) nu volledig open. De volle atmosferische druk
kan nu via de omloopleiding A in de ruimte (5)

komen.

l-ossen van de remmen.

Zodra de druk op het rempedaal wordt weggeno-
men, valt de remvloeistofdruk op de bedieningszui-
ger (l l) weg. De zuiget (3), de complete hydrau-
lische zuiger Qal (die aan de drukstang (6) vast zit),

de luchtklep (13) en het membraan (45) worden nu

door hun respectievelijke drukveren in de ruststand
geplaatst. In de ruimte (5) achter de zuiger (3) ont-
staat nu weer hetzelfde vacuum als in ruimte (4).

Een eventueel teveel aan remvloeisiof in het secun-
daire gedeelte kan nu via de opening in de hydrau-
lisch e zuiger (24) en de geopende kogelklep (35) naar
de hoofd remcili nder terugstromen.

STORINGSTABEL.

Remvloeistofverlies.

Lekkende delen in rembekrachtiger.

Remvloeistof in vacuumruimte van rembekrachtiger.

Lekkende vloeistofkeerring bii zuigersfang.
Lekkende bedieni ngszuiger.

12

Motorolie in vacuumruimte van de rembekrachtiger.

De terugslagklep Iekt, waardoor in rusistand via de
vacuumpomp olie uit het carter wordt gezogen.

Benzinemotor loopt stationair onregelmatig met niet
ingedrukt pedaal.
Drukregelmembraan defect.
Luchtklep sluit niet goed af.

Onvoldoende remkrachf.

Vuil fussen zitfing en kogel van hydraulische zuiger.
Luchtfilter in cabine vervuild.
Lekke mem braa n.

Lederen manchet van vacuumzuiger lekt.
Bedieningszuiger zit vast.

Remmen komen moeilijk los.

Bedieningszuiger komt niet terug.
Luchtklep defect.

Rempedaal slaat terug \ryanneer de remmen worden
gebruikt.
Het kogelklepie in de hydraulische zuiger sluit niet
goed af.

Benzinemotor loopf ornregelmatig met het rempedaat
ingedrukt, terwijl het pedaal hard aanvoelt.

Het membraan sluit niet goed op de vacuumklep af.
Het membraan lekt.



Vacuum-Hydraulisch remsysteem VII C

DEMONTAGE.

Opmerking:

Merk de randen van de aansluitflenzen van hef ci-
linderdeksel (17) (afb. 20l' met luchfklepdeksel (10)
en van cilinderdeksel (l 7) mef vacuumcilinder (2 l);
dit om laier een iuiste monfage te verge'makkefijken.

l. Plaats het apparaat in vertikale stand op twee
houten blokies, teneinde beschadiging van de
omloopleiding te voorkomen en het uit elkaar
nemen te vergemakkelijken.

2. M aa k de sch roeven (ó) (af b . 20lt va n de sla ng-
klemmen (7\ los en schuif de verbindingsslang (8)

over de luchtpifp (9) erop letfend, dat de piip
niet verbogen wordt.

3. Verwijder de onfluchtingsnippels ( l) en (3).

4. Verwijder de plug en pakking aan de onderzijde
van het cilinderhuis.

Het regelklephuis (afb. 20).

| . Verwijder de vijf
(tó).

Waarschuwing:

Let erop, dat het
hoog schiet.

sch roeven ( | 5) en veerringen

deksel door veer (5) niet om-

Neem het deksel (10) van het regelklephuis, com-
pleet met kleppen af.

Neem membraanveer (5) en het complete mem-
braan (+) uit het huis.

Verwijder pakkìngring (2).

Neem de verende borgring (14) los en verwijder
de schijf en piip (13), de afdichtinssring (l l) en
de klepveer (12).

De vacuumcilinder (afb . 20).

| . Maak de zes moeren (l B) los en verwijder de
haakbouten (20) compleet met veerringen (19) en
de moeren (lB).

2. Trek de vacuumcilinder van het cilinderdeksel.

De hydraulische cilinder en -zuiger (afb. 22 en 23lt.

l. Knijp de drukveer samen door op het cilinder-
deksel (l) te drukken en breng de klemmen (afb.
2lll aan zoals in afb . 22 wordt getoond.

2. Verwijder de drie fapbouten (4) met veerringen
(3) en trek de hydraulische cilinder van het cilin-
derde ksel.

3. Verwijder de rubber afdichtingsring 12}.

4. Neem de zuiger (12) (afb. 23) van de zuigerstang
(9) door de verende borg ring (7) te verwijderen
en pen (B) eruit te lrekken.

5. Verwijder de veerring (ó), de veerhouder (5), de
veel" (4) en de kogel (3).

@n
Afb. 21.

De- en montage-klem.

3 4 567 89 tOilt2r3

21 20 19 18 17

AÍb. 20.
Het regelklephuis en de

tLl

@
vacuumcilinder.

2.

3.

4.

5.

Afb. 22.

De hydraulische cilinder.

lît
-@ere@t ÀL

@
Afb. 23.

De hydraulische zuiger.

13



^AÀW
Itff ,rt
w

--z

Werkplaatsi nstructies

Afb. 24.
Aanbrengen van deksel op speciaal gereedschap.

cup (l) van de zuiger

(ll) uit de keerring van
neem de drukveer weg.

A{b.
Het speciaal

Het

ó.

7.
8.

Verwijder voorzichtig de
(2],.
Verwijder de ha ken.

Trek de complete zuiger
het cilinderdeksel (10) en

\
(

Het cilinderdeksel (afb . 26 en 27ll.

| . Klem het speciaal gereedschap (afb . 25lr in een
bankschroef en plaats daarover het cilinderdek-
sel (2l,zoals afb . 24 aangeeft.

2. Verwijder de borgveer (B) en aanslagring (7).

3. Schroef het zuigerbusie (6) los en verwijder de
pa kkins (5).

4. Dru k zuiger (3) uif zuigerbusie (6) en verwijder
voorzichtig de rubber cup (4).

5. Verwijder afdichtingsring (l) van het cilinderdek-
sel (2).

6. Neem de borgveet (7) (afb . 27lr uit het cilinder-
deksel (2) en trek de aanslagring (6), de veer" (5),

de cup (4) en de ring (3) eruit.
7 . Verwijder het cilinderdeksel van het speciaal ge-

reedschap, plaats het op twee houten blokies en

drijf de vloeisfofkeerring ( l) er voo rzichtig uit.

I

Afb. 26.
cilinder-deksel.

De complete zuiger (afb. 28).

| . Klem het zeskante gedeelte van de dru kstang
( l0) in een bankschroef.

2. Maak de vierkante moer (l) los.

3. Verwijder de opsluitplaat (2),de veerring (4), de
viltring (3), de voorste zuigerplaat (5) en de lede-
ren zuiger (ó).

4. Rol de afdichtingsring (7) van de drukstang en

verwijder de achterste zuigerplaat (B) en de ring
(e).

CONTROLE.

Controleer van het regelklephuis de kleppen en het
mem braa n. Indien één va n deze delen lekt of be-
schadigd is moei hef membraan compleet met ve-
ren, kleppen en huis worden vervangen.
Alle rubber onderdelen moeten zo mogelijk worden
vervangen. Kan dit niet, dan de onderdelen reinigen
in spirifus of schone remvloeistof.

14
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Afb. 27,

Het cilinder'deksel (vervolg).

Afb. 28.
De complete zuiger.

6



Vacuum-Hydraulisch remsysteem vilc

Verwijder de niveauplug (l) (afb. l7) en spuit er rem-
vloeistof in totdat het eruit loopi. De inhoud be-
draagt 25 cc.
Reinig elke 8000 km hef luchtfilter, dat zich naast de
chauffeurs-zifplaats bevindt, en dompel hef element
even in remvloeistof.

Opmerking:

Gebruik hiervoor geen moforolie.

MONTAGE.

Opmerking:

Alvorens tot het monferen van de rembekrachtiger
over te gaan moeten de hydraulische cilinder, de
complete hydraulische zuiger, de vacuumzuiger en
de vacuumcilínder alsmede alle rubber keerringen en
rubber cups in een bakie met schone remnlóeistof
worden o,rrdergedompeld; deze onderdelen moeten
nat in elkaar worden gezet om een eerste smering
te verkrijgen. '

De complete zuiger (afb. 29).

l. Klem het zeskante gedeelte van de drukstang (10)
in een bankschroef.

2. Schuif de ring (9) un daarna zuîgerplaat (B) 
"p 

de
drukstang. Let erop, dat de schuine rand van
deze plaat naa r het deksel wijst.

3. Rol een nieuwe keerring (7) op zíjn plaats en
breng de lederen manchet (6) op de zuigerplaat
(s).

4. Breng de zuîgerplaat (5) met de afgeschuinde
rand van de boring naar de keerring (7) wijzend,
op de drukstang aan.

5. Breng de viltring (3) met daarin de veerring (4),
de opsluitplaat (2) en de moer^ (l) dan. Maak de
moer goed vast en borg haar, met een drevel,
op de drukstang.

Het cilinderdeksel (afb. 30 en 3 l).

l. Plaats het cilinderdeksel op 2 houten blokies en
druk de vloeistofkeerring (l) in de boring van
het deksel mef de lip van de keerring naar de
hydraulische cilinder gericht.

2. Klem het speciaa lgereedschu p in een ba n ksch roef
e! plaats daarover het cilinderdeksel (2) zoals
af b . 24 aa ngeeft.
Breng de cup (4),de veer^ (5) de aanslagring (ó)

en de borgveer (7J in het deksel aan. Let erop,
dat de ring (ó) goed in de veer (5) geplaafsf
wordt en niet'in ó" veer vah.
Breng de aanslagring V) en de borgveer (B) in
de zuigerbus (ó) aan (afb. 3 l).
Breng de rubber keerring (4) voorzichtig op zui-
ger (3) aa n (zie afb. 3 | ) en plaats de zuiger in
de zuigerbus met de geboorde zijde naar het
klepdekselhuis gericht.

Bij het onlluchten moet de onderstaande volgorde
worden aangehouden:

a. Hoofdremcilinder.
b. Ontluchtingsnipp"l (2), zie afb. 17.

c. Ontluchtingsnipp"l (3) , zie afb. 17.

d. Wielremcilinders.

Afb. 29.

De complete zuiger.

@
Afb. 30.

Het cilinder-deksel.

r@!il
Afb. 31 .

Het cilinder-deksel (vervolg).

î 1î

!l
@-@..,

re
3. JJ

4.

5.

*l\A
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6.

7.

t.

2.

4.

5.

Afb. 32.

De hydraulische zuiger.

Breng een nieuwe koperen pakking (5) onder de

zuigerbus aan en schroef de zuígerbus in het ci-

linderdeksel (afb. 33).

Verwijder het cilinderdeksel van het speciaal ge-

reedschup en breng de afdichtingsring (l) aan.

De hydraulische cilinder en -zuiger (afb. 32 en 34).

Plaats de drukveer over de drukstang (9) met zijn

kleinste diameter naar de zuiger gerichf.

Druk de drukstang voorzichtig door de vloeistof-

keerring in het deksel.

3. Druk de veer samen en breng de haken (afb.2ll

ilJ;g de kosel (3), de vee,^ (4), de veerhouder (5)

en de borgveet (ó) in de hydraulisch e a)iger aan.

Breng de cup (l) voorzichtig op de iuiste wiize

aan.

Plaats de zuiger op de d ru ksfa ng en breng de

pen (8) en de borgveer (7) over de pen in de

g roef aa n.

Breng de rubber afdich+ingsring (2) (afb. 34) in

de uitsparing van het deksel aan.

Breng de hydraulische cilinder over de hydr. zui-

ger tegen het deksel aan en bevestig de cilinder
'tegen het deksel met de bouten (4) en veerrin-

een (3).

9. Neem de haken los door op het deksel te druk-

ken. Laat daarna het deksel langzaam opkomen.

De vacuumcilinder (af b. 3 ó).

Breng de zuiger zodanig in de cilinder (schuine

stand) dat de lederen manchet niet omkrult of
beschadigd wordt.

t.

6.

7.

8.

Afb. 33.
Montage van zuigerbus.

Afb. 34.
De hydraulische cilinder.

A{b. 35.
De geleidepen.

ú'flw':lrg

60
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Vacuum-Hydraulisch remsysteem VII C

2. Bevestig nu de cilinder op het cilinderdeksel met
de haakboulen (20), veerringen (19) en de moe-
ren ( | B). Haa I de moeren geleidelijk en gelijk-

matig aa n.

Het regelklephuis (afb. 3ó).

l. Maak 3 geleidepennen volgens afb. 35.

2. Draai de geleidepennen losies in de getapte ga-
fen van het cilinderdeksel.

3. Schuif hierover de pakking (2) en het membraan
(4).

Plaais veer (5) over de opstaa nde ra nd in het
regelklepdeksel en schuif het deksel over de ge-
leidepennen terwijl erop gelet moet worden dat
de leiding (9) rechf tegenover de omloopleiding
komt.

Verwijder een geleidepen en breng daa rvoor in

d" plaats schroef (15) met veerring (ló). Doe ook

zo met de overige pennen. Plaafs nu de 3 laatste
schroeven en veerringen. Haal de schroeven ge-
leidelijk en gelijkmatig aan.

Breng de afdichtingsring ( | I ), de klepveer ( I 2)

en de schijf met piip (13) in hei regelklepdeksel
en borg dit alles met de borgveer (14).

Schuif de slang (B) over de twee luch+piip-"inden
en haal de schroeven in de slangklemmen aan.
Breng de onlluchtingsnippels (l) en (3) aan en

monteer de plrg met pakking aan de achtezijde
van de vacuumcilinder.

6.

7.

B.

4.

flt2t3

LI
@

Afb. 3ó.

Het regelklephuis en de vacuumcilinder.

5.

6 I
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VACUUM REMBEKRACHTIGER

(BENDIX)

SERVO A DEPRESSION

(BENDIX)

SAUG

Doo rsn ede
Verdraaid getekencl
Aansluiting luchtfilter
Diep
Voor bevestiging
Leveranciersnummer
Voor piipaansluiting

=t

=l

3/8" NPT

Irii
_l_i;l 5l-l-l
.n 1 rrr'iNl ol=ll
iL_

DOORSNEDE A.A

155 MAX. 1rz.so)



vilc

EPRESSION

)rx) (BENDIX)

Coupe
R"présenté à de
Vers le filtre à air
Profondeur
Pou r fixation
No. de livraison
Pour raccordement d'

(BENDTX)

Sch n itt
U m ged reht
Lufteinlass mit Filter
Bohrungstiefe
Zur Befestigung
Lieferantennummer
Fiir Rohranschluss

VII C

Sectio n

Tu rned
Air inlet port with air filter
Bore depth
For attachment
Maker's number
For tubing

SAUGLUFTBREMSGERAT VACUUM BRAKE BOOSTER

Doorsnede
Verdraaid getekend
Aa nsluiting luchtfilter
Diep
Voor bevestiging
Leveranciersnummer
Voor piipaansluiting

sa position réelle =

=
=
=

une conduite

14?oi-_2_o UNE-_28

l_

t3.75 0.72)

E
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