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Werkp laatsi nstructi es

TyP*

U itvoering
Draagvermogen

ryP"
Uitvoering

Draagvermogen

ryP"
U itvoering
Draagvermogen

ryp"
U itvoering
Draagvermogen

(op de grond) 2800 kg.

A5o (N 7o).

Rechte of con ische

fuseepennen.

(op de grond) 3500 k9.

N BO.

Conische fuseepennen.

(op de grond) 4000 kg.

Nt00.
Conische fuseepennen.

(op de grond) 5400 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

A30 (N55).

Rechte fuseepennen.

-L,r

Atb. 2
Fuseepenhelling (King-pin

A

r@
inclination).

Afb. 1

Vlucht (camber).

Afb. 3
Na loop (caster)

Afb. 4
Toespoor.



Voorassen 430 (N 55), A50 (N 70), N 80, N 100 VI A

As typu

N55 (A3o)

N 70 (Aso)

N80

N t00

Voorwiel

aandrijving

Vlucht

(ca mber)

Fuseepen-

helling

N a loop

(ca ste r)

2030' -+- 30'

2030'-1- 30'

2030' -r- 30'

2030' + 30'

2030' + 30'

2030' + 30'

2o30'-l- 30'

2o30' + 30'

_2o
2030'

2030'

2o30' + 30

I 
t'30' -1- 30'

20 + 30'

20 +- 30'

2o -+ 30'

2030'

M ax.

wiel-

uitslag

bin nenwiel

360

400

360

3go

3óo

3óo of 38"

3óo

38o30'

39"
3go

40"^

4lo
400

40"

4lo

440

280.

lo
lo
lo
lo

lo
lo

30'

30'

30'

30'

30'

30'

lo + 30'

lo -+- 30'

go

go

go

go

BC

BO

go

5030'

5030'

5030'

5030'

5030'

5030'

5030'

5030'

5030'

5o

40ó0

+-

+
+
-{-

Toespoor

VOORAS MET RECHTE FUSEEPENNEN

Wagen
type

A|00
A | 100 (serie 'ó0)

T 1300

Atz-T t2-At 3-T | 3

T r5-T t5l2-A | óDA

Ar300-4 1500-4 1502

A | 300 (serie 'ó0)*

A ló00DA (serie 'ó0)*

G I 300-G t500

T r500-T 1502

G 1502-A3000
B t300-8 1500

B t502

A I688-A I6DD

Ars
A ró008B-G ló00

A ró00DD-A lB00

ArB02-T lB02

A3200-T 1800

B ró00

Aló02
TB r00-42000
T2000-T8300
TBIóO

(11.00 x 20 banden)

TBIóO

(10.00 x 20 banden)

vró00

l-3 mm

l-3 mm

l-3 mm

l-3 mm

l-3 mm

l-3 mm

l-3 mm

l-3 mm

l-3 mm

l-3 mm

l-3 mm

t-3
t-3
t-3

t-3

t-3

mm

mm

mm

mm

mm

0mm

VOORAS MET CONISCHE FUSEEPENNEN

-i-

+

lo
1o

lo

lo
lo
lo

30'

30'

30'

-+ 30'
-r- 30'
-+ 30'

+
+
-+-

+ 30'
-+- 30'
+ 30'

lo +- 30'

lo -{- 30'

lo -+- 30'

Wielbasis 3ó00 mm en

4ó80 mm

mm. 3 80

3óo



Werkp I a atsi n structi es

r.6
é@

Vooras met

Afb. 5

rechte fuseepennen A30(N55) en A50(N70).

1. Fusee
2. Aa nslagbout
3. Stu u rsta nqa rm
4. Bouten van spoorstang
5. Spoorsta ng
6. Aslichaam

4

@
Afb. ó

Vooras met conische fuseepennen (N80 en N100).

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.

Fusee
Aa nslagbout
Spoorsta nga rm
Bouten va n spoorstang
Spoorsta ng
Aslichaam
Stuurstangarm

@
Afb. 7

Vooras met conische fuseepennen (N70)



Voorassen 430 (N 55), A 50 (N 70), N 80, N 100 VI A

3

MONTAGE OVERZI CHT

Afb. I
Fusee met rechte fuseepen,

Fusee met

1, Expansieplaat
2, Fuseepen
3. Lagerbus
4. Fusee
5. Axiaa I lager
6. RinE

1, Expansieplaat
2. Fuseepen
3. Borgpen
4. Lagerbus

@
Afb. 9
conische fuseepen.

7, Lagerbus
B. Opvulbus
9. O-ring

10. Houder, O-ring
1 1 , Kroonmoer
12, Splitpen

Afb. 10
Kogelgewricht.

1. Spoor- of stuurstang
2. Kogelbout
3. Onderste lagerschaal
4, Bovenste lagerschaal
5. Opslu itka p
ó, Smeern ippel
7. Veer
B. Borg ring
I . Sto{ka p

1 1. Kroonmoer (kogelbout)
11a, Kroonmoer (spoor- of stuurstang)
12. Splitpen (kogelbout)
12a. Splitpen (spoor- of stuurstang)
17. Huis
1 9. Bout (spoor- of stu u rsta ng)

5. Fusee
6, Axiaa I lager
7 , Lagerbus
8. Expansieplaat

I

I

I

\

l-t -,tt,,- - |



Werkp I aatsin stru cti es

STORINGSTABEL

ABNORMALE BANDENSLIJTAGE

TE LAGE OF TE HOGE BANDENSPANNING.

Banden op juiste spanning brengen.

TEVEEL OF TE WEINIG TOESPOOR.

Sporen.

VLUCHT (CAMBER) NIET JUIST.

Vooras uitlijnen en fusee controleren. Indien

verbogen, gebroken, gescheurd of beschadigd,

vernieuwen.

SHIMMYEN

WIELEN, BANDEN OF REMTROMMELS IN ONBA-

LANS.

U itbalanceren.

BANDENSPANNING TE LAAG.

Banden op spanning brengen.

SLIJTAGE IN STUURINRICHTING.

Versleten onderdelen vernieuwen.

TEVEEL SPELING IN STUURINRICHTING.

Bíjstellen.

TEVEEL SPELING IN FUSEEPENBUSSEN.

Indien radiale speling, bussen en fuseepen ver-

n ieuwe n.

Indien axiale speling, opvulring tussen fusee en

axiaal-lager plaatsen.

SCHOKBREKERS WERKEN NIET JUIST.

Schokbrekers reviseren of vernieuwen.

VOORVEREN DOORGEZAKT OF GEBROKEN.

Veerbladen vernieuwen.

NALOOP (CASTER) N|ET JUTST.

Veer ophanging controleren.
As uitlijnen en eventueel vernieuwen.

VLUCHT (CAMBER) N|ET JUTST,

Vooras uitlijnen en fusee controleren. Indien

verbogen, gebroken, gescheu rd of beschadigd,

vernieuwen.

TOESPOOR NIET JUIST.

Sporen.

WIELEN NIET GOED GECENTREERD,

Centrering controleren, eventueel conische

veerringen vernieuwen.

ó

I./.OTOR VERBINDINGEN LOS.

Vastzette n.

VERSLETEN OF DROGE KRUISKOPPELING.

Kruisstuk en lagering vernieuwen en/of smeren,

GEBROKEN FRAME.

Repareren en uitliinen.

MOEILIJK STUREN

TE LAGE OF ONGELIJKE BANDENSPANNING

Banden op f uiste spanning brengen.

FRAME SCHELUW OF GEBROKEN.

Repareren en uitlifrìen.

NALOOP (CASTER) NIET JUIST.

Veer ophanging controleren.
As u itlijnen en eventueel vern ieuwen.

STUURSTANG VERBOGEN.

Nieuwe stuurstang monteren.

TOESPOOR NIET JUIST.

Sporen.

STUURREDUCTIEGROEP NIET GOED,AFGESTELD

Afstellen.

WAGEN TREKT NAAR EEN KANT

TE LAGE OF ONGELIJKE BANDENSPANNING.

Banden op iuiste sPanning brengen'

ACHTERAS SCHEEF ONDER HET CHASSIS.

Achteras centreren en uitliinen.

SLEPENDE REMMEN.

Remmen bijstellen of eventueel trom mels en

voering slijpen.

NALOOP (CASTER) NIET JUIST.

Veer ophanging controleren.

As uitlijnen en eventueel vernieuwen.

VEREN DOORGEZAKT OF GEBROKEN.

Veerbladen vernieuwen.

FRAME GEBROKEN OF SCHELUW.

Repareren en uitlijnen.



Voorassen 430 (N 55), A 50 (N 70), N 80, N 100 VI A

VERWIJDEREN

RECHTE FUSEEPEN

Atb. 11

Verwijder de borgpen met een

@
zacht metalen drijver.

CON ISCH E

Afb. 12

Verwijder de fuseepen met een zacht metalen drijver.

FU S EEPEN

Af b. 13

Verwijder de kroonmoer.

Alb. 14

Verwijder de fuseepen met een zacht metalen drijver.

l*r - or -'órl
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- Werkplaatsi nstructies

CONTROLE

WIELEN EN BANDEN,

l. Controleer alle banden op de juiste spannìng.

2. Controleer de voorwielen op slingeren en

hobbe len.

STUU RINRICHTING.

l. Controleer alle verbindingen van de stuurin-

richting op speling.

2. Controleer de stuurreductiegroep afstelling.

WIELLAGERS.

l. Controleer de wiellagers op speling of slijtage.

FU SEE'S,

I. Controleer de fuseelagering op speling.

De bovenkant van de remankerplaat mag bij
controle niet meer dan 0,8 mm bewegen.

VEREN.

l. Controleer of de voor- en achterveren niet

doorgezakt of gebroken ziin.

2. Controleer of de veerstroppen goed vast-

zitten.

FUSEEPENHELLTNG (KING-PlN INCL|NATON).

l. Controleer de fuseepenhelling.

TOESPOOR.

| . Controleer de toespoor.

Opmerking: EJke controle te verrichten met on'

beladen wagen.

CHASSIS

l. Controleer de

2. Controleer of
scheluw is.

3. Controleer of
chassis zitten.

VLUCHT (CAMBER).

l. Controleer de

NALOOP (CASTER).

I . Controleer de

chassis-uitlijning.

het chassis n iet gebroken of

de assen niet scheef onder het

vlucht.

n a loop.

Afb. 16

de f useepenhelling (King-pin inclination).Meten Yan

Arb. 15

Controle van verbui'ging van de ashalzen in het
horizontale vlak.

Afb. 17

Controle yan verbuiging van de ashalzen in het
verticale vlak.



Voorassen 430 (N 55), A50 (N 70), N 80, N 100 VI A

AANBRENGEN

\
(

Alb. 18

Plaats de lagerbussen met een zacht metalen drijver
in de fusee. As type

A3o (N55)
A50 (N70) rechte fuseepen
A50 (N70) conische ),
NBO ,, t,
l'.Ji 00 ,, ,,

Afb. 20

Haal de kroo"'"?lé":,0ffi"1ìji'5:oo.l 40 - 50 mkg

Afb. 19

De lagerbussen naruimen.

Inwendige diam. lagerbus
32,01 -32,03 mrn
35,01 -35,03 mm
3ó,50 - 3ó,55 mm (buitenbus)
38,00 - 38,05 mm (bu itenbus)
41 ,00 - 41 ,05 mm (buitenbus)

INL-or - 
,erl
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Werkpl aatsi nstructies

AFSTELLEN

De vlucht (camber), naloop (caster) en fuseepenhel- De max. wieluitslag is in te stellen door de aanslag-

ling (King-pin inclination) ziin vaste waarden en zijn bout (2 afb. 5 en ó) in of uit te draaien.
dus niet instelbaar.

Afwijkingen kunnen alleen ontstaan door vervor- De max. wieluitslag is de max. toelaatbare uitslag-

ming of breuk. hoek van het binnenwiel en deze bepaalt tevens de

De toespoor is wel in te stellen, n.l. de spoorstang straal van de kleinste draaicirkel van oe wagen.

verlengen of inkorten door de spoorstangeinden in De uitslag van de voorwielen moet naar beide zijden

of uit te draaien. gelijk zijn.

Opmerking: Controleer eerst de wagen op abnor- Een kleinere uitslaghoek vergroof de draaicirkel van

male spelingen, breuk of verbuigingen de wagen en een te grote hoek geeft abnormale

alvorens tot het sporen over te gaan. slijtage van de stuurinrichting.

10



Werk p la atsi n stru cti es VI B

AANGEDREVEN VOORAS VOOR V.SERIE

INHOUD

Technische gegevens

Storingsta bel

BIad

2

2

Ondgrhoud. . . . , . o . . 2

Montage-overzicht van de fusee. . . . 3

Uit elkaar nemen van de fusee . . . . 4

In elkaar zetten van de fusee . . . . . 5

Montage-overzicht van de steekas . . . 7

Uitelkaarnemenvandesteekas. . . . 8

Inelkaarzettenvandesteekas. . . . 9

DAF gereedschap . O . . . . l0
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- Werkplaatsi nstructi es

TECHNISCHE GEGEVENS

Differentieel : type ló35 (zie Hfst. VD)

Vlucht : lo r- 30'
Fuseepenhelling : 5o

Nalooo : 2o 30'
Toe-spoor : 0 mm

Maximum wieluitslaq binnenwiel : 28o.

STORINGSTABEL

Voorwielaandrijving werkt niet:

| . Storing in tussenbak (zie Hfst. lll G).

2. Storing in differentieel (zie Hfst. V D).

3. Steekas gebroken.

4. Kruiskoppeling defect.

Voor abnormale bandenslijtage, shimmyen, moeilijk

sturen en het naar een kant trekken van de wagen:

zie Hfst. Vl A.

ONDERHOUD

ledere 2000 km. of 80 bedrijfsuren fusée's en kruis-

koppelingen doorsmeren met multy purpose vet.
ledere ló000 km of ó00 bedrijfsuren de olie van het

dif{erentieel verversen. Gebruik hypoidolie.



Vooras V-serie VI B

21 19 17

MONTAGE-OVERZICHT

25 5 4 2e14 3
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- Werkplaatsi írstructi es
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UIT ELKAAR NEMEN VAN DE FUSEE

Fig. 3

Fig. 5

Fuseepennen verwijderen.

@

Het verwijderen van de steekasllens

Fig. ó

Steekas demonteren.



Vooras V-serie VI B

IN ELKAAR ZETTEN VAN DE FUSEE

Fig. 7

Met vloeibare pakking monteren

Fis. 9

Het monteren van de drukringen.

@
Fig. I

Binnen diameter van de lagerbussen (geruimd):
30,4 -30,425 mm.

Fis. 1 0

Gebruik van sleutel nr. 23W-53.

\_ \

E@

NL, 05 - 62
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Werkplaatsi nstructi es

Fig. 11

Onderste fuseepen monteren.

Fis. 13

Pakking en steekasflens monteren.

@
Fig. 12

Ankerplaat, keerring, naaf en remtrommel m,onteren.

Fig. 14

Centrale moer borge,,.

r@
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---é
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Fig. 15
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MONTAGE-OVERZICHT VAN DE STEEKAS

16
I

19 17 1g

w

Fig. 15
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UIT ELKAAR NEMEN VAN DE STEEKAS

Fig. 1ó Fig. 17

Het demonteren van het kruisstuk.

@@

Fig. 18

Naalden verwijderen en pen

Fig. 19

uít kruisstuk persen.

o

:



Vooras V-serie VI B

IN ELKAAR ZÉTTEN VAN DE STEEKAS

Fig. 20

Rubberrand aan lagerzijde. Kruisstuk in elkaar zetten.

iO-:

@
tl =il/

TH
::42

@il

t@

Fis. 22

Kruisstuk monteren.



Werkplaatsi nstr.ucties

DAF-GEREEDSCHAP

Fig. 24

Bestelnummer 23W-53.

10



Werkpl aatsi nstructies vr c

AANGEDREVEN VOORAS, TYPE 1635

INHOUD

Technische

Onderhoud

gegevens

U it elkaa r

Controle

nemen van de fusee

ln elkaar zetfen van de fusee

(D"-)montage van de koppeling

blz.

Printed in the Netherlands



Werkpl a atsi nstructies

TECHNISCHE GEGEVENS

Diffe re ntieel

Ove rb re n gi ngsverhoudi n g

Vlucht

Fuseepenhelling

Naloop

Toespoor

Max. wieluitslag binnenwiel

typ" ló35 (zie Hoofdstuk V D)

ó,33 : I

lo
go30'

2"

0mm
360

t
Ic_4
?

1

(O,O76rnt l
(0,127 mm ) 

|

(O,254mm ) l--
(Qsoornm ) 

|

(1,OOOmm))/
3

I
5

AANHAALSPANNINGEN

A. 23,4-26 mkg (1ó8 -187 ft.lbs)
B. 16,5 - 18 mkg (120 - 130 ft.lbs)
C. 16,5 - 18 mkg (120 - 130 ít.lbs)

De complete f usee

1 . Fuseepen (2^)

2. Vulplaat
3. O-Rins (2^)

4. O-Rinshouder (2^)

5. O-Rins (2*)
6, Oliekeerring
7 . Borgveer

B. Rollager
9. Asstomp

10. Fuseeschaal

Fig. l.
in onderdelen getekend.

11. Oliekeerring
12. Borgveer
13. Sluitring
14, Rollager
15. Oliekeerring
16. Con. rollager (2^)

17. Fuseedrager
18. Afsteunbout
19. Aanslagbout
20. Smeernipoel

;.Y



Aangedreven vooras, type 1ó35 VI C

ONDERHOUD

Doorsmeren

Vetsoorf

Aantal smeernippels

Olie-in houd

elke 2000 km of 75 bedrijfsuren

(deze iermijnen zonodig i.v.m. de bedrijfsomstandig-

heden bekorten)

m u ltipu rpose vet

fusee : I

koppeling : 2

ll liter

UIT ELKAAR NEMEN VAN DE FUSEE

(zie Fie. l)

L Verwijder de borgdraad en de beide borgbou- pen bijeen.

ien van de steekasfl'ens. 7. Neem de fuseeschaal van de fuseedrager 17 af.

2. Verwijder de sleekasflens door middel van de 8. Neem de grote oliekeerring | | uit de fusee-

twee drukboulen. drager; demonteer de borgveer 12 en verwijder

3. Demonteer wiel, remtrommel en naaf. sluitring 13, rollager 14 en de kleine oliekeer-

4. Neem de asstomp 9los van de fuseeschaal 10. ring 15.

5. Trek de complele koppeling met de steekassen 9. Neem de oliekeerring ó uif de asstomp, demon-

uif het voorashuis. teer de borgveer 7 en verwijder het roll'ager 8.

ó. Demonteer de fuseepennen I met behulp van 10. De fuseedrager behoeft alleen bij vervanging te

de drukbouten. Houd de vulplaaties 2 per fusee- worden losgenomen van het voorashuis.

CONTROLE

Controleer alle onderdelen op beschadigingen en worden vervangen.

slijtage-verschilnselen. Reparafie is niel mogelijk, zo- Gebruik altijd nieuwe ol'iekeerringen, afdichtringen

daf beschadigde of versleten onderdelen moefen en O-ringen.



Werkp laatsi nstructies

Fig. 2.

De voorwielaandrijving in onderd:elen getekend.

21 , Steekas (di{f .zijde)
22. Lagerstoel (a^)

23. Lagernaa lden
24, Afdichtrins (a^)

25. Smeernippel (2^)

26. Meenemer
27. Bout (4^)

28. Afdichtrins (4")
29, Bout (2^)

30. Veerring
31. Steekasf lens

32. Pa kkins
33. Steekas (wielzijde)
34. A{dichtrins (4^)

35. Kruisstuk (2^)

3ó. Lagerpen (2^)

37. Drukrins (a^)

38. Moe r (2x)
39. D ru kbo ut (2^)

l.

AANHAALSPANNINGEN

A. 7,1 -7,8 mkg (52-56 ft.lbs)
B. 6,6 -7 ,3 mkg (48 -52 ft.lbs)

C. 4,3 - 4,7 mkg (31 -34 ft.lbs)
D. 10 mkg (72 ft.lbs)

IN ELKAAR ZETTEN VAN DE FUSEE

2.

3.

Monteer de kleine oliekeerring l5 en pers het

roll'ager l4 in de fuseedrager 17. Breng de

sluilring | 3 en de borgveer 12 aan. Monteer de

g rote oliekeerring I I in de fuseed rager (f ig. 3).

Pers de cups van de fuseepenlagers ló in de

fuseedrager | 7 (fi g. +).

Maak de pasvlakken van fuseedrager en voor-

ashuis goed schoon. Smeer de vlakken in met

vloeiba re pa kking alvorens de onderdelen op

elkaar te bevestigen.

4. L"g de O-ringhouder 4 rondom de fuseepen l;
de brede rand van de houder moet zich aan de

kant van het fuseependeksel bevinden.

5. Pers de lagerconussen op de fuseepennen.

6. L"g de O-ring 3 in de groef van de fuseepen

en de O-ring 5 rondom de hou der 4.

7. Schuif de fuseeschaal over de fuseedrager.

B. L"g de bii de demontage bijeengehouden vul-

plaaties 2 op de fuseeschaal l0 en monteer de

fuseepennen door de bevestigingsmoeren mef

32

35
36
37



AangedreYen Yooras, type 1ó35 VI C

213 1t, 15 17

Fig. 3.

De lagering van de binnenste steekas in de fuseedrager.

11. Of iekeerríng (groot) 15. Oliekeerring (kleín)

12. Borgvee r 17. Fuseedrager
13. Sluitríng 20. Smeernippel
14, Rollage r 21 , Steekas

de voorgeschreven aanhaalspanning vasi te
zeften.

Pers het rollager B in de asstomp 9, breng de

borgveer 7 aan en monteer de oliekeerring ó

(f iq . 5).

Steek de compleet afgemonteerde koppeling in

het voorashuis. Let er op,de oliekeerringen in

de fuseedrager niet te beschadigen door de

langsgroeven van de binnenste steekas.

Maak de pasvlakken van asstomp en fuseeschaal

goed schoon.

Schuif de assiomp over de buitenste steekas.

Let er daarbij op, de oliekeerring in de asstomp

niet te beschadigen. Maak de asstomp aan de

fuseeschaal vasi.

Beweeg de asstomp heen en weer. De kracht,

welke aan hel einde van de asstomp moet wor-

den uitgeoefend om deze in beweging te hou-

den (dus niet de aanzet-kracht) moet B à l0 kg

bedragen. Monteer zo nodig een dunner of
dikker vulplaatie. Houd de dikte der vulplaaties

zo mogelijk voor de bovenste en onderste fusee-

pen getijk.

Doorsnede-tekening

1. Fuseepen

2. Vu lplaatjes
3. O- ring (g root)
4. O-ringhouder

E+fir| l
Fig. 4.

van de fuseepen-lagering.

5. O- rins (klein)

10. Fuseeschaal

16. Con. rollager
17 , Fuseed rager

9.

r0.

il.

t2.

t3.

De lagering van

ó. Oliekeerring
7 , Borgveer

B. Rollager

76
fo+EEaED

Fis. 5.

de buitenste steekas in de asstomp.

9. Asstom p

33. Steekas

NL-10-ó5



Werkpl aatsi nstructi es

(DE-)MONTAGE VAN DE KOPPELING

t. Ha k de borglassen op de ka rfelmoeren 3 I weg

en verwijder de moeren en bouten 29.

Pers de lagerpennen 3ó uit de kruisstukken 35 en

verwijder de beide steekassen 2l en 3 3.

Verwijder de bevestigingsbouten en moeren van

de lagerstoelen 22.

Neem de kruisstukken 35 met de lagerstoelen los

van de meeneme r 26.

5. Neem lagerstoel, afdichfring en kruisstuk van

elkaa r af .

ZeI de koppeling in elkaar in omgekeerde volgorde

als hierboven voor de demontage is aangegeven.

Monteer de afdichtring 34 mel de holle zijde aan

de kant van de steekas. Na het vastzetten van de

ka rtel'moeren moeten deze worden geborgd door

enkele punllassen aan te brengen tussen moer en

bouteinde.

2.

3.

4.
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