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- Werkp la ats i n stru cti es

TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat

Wielremcilinder:
u itvoe rin g

aantal p"r wiel

diameter
maximale zuigerspeling

Diameter remtromrnel (nieuw)

Dia meter remtrom mel (max.)

Maximale slingering remoppervlak van trommel

Remvoerino oppervlak per schoen

Dikte remvoering (nieuw)

SAMENSTELLING EN WERKING (fie. l)

De DAF hydraulische voorwìelrem heeff twee in

beide richtingen oplopende (primaire) schoenen. De

voorwielrem is hiertoe voor^zien van twee cilinders,

die respectievelijk \/oor en achter de as tegen de

remankerplaat zijn bevestigd. Teneinde de remcilin-

ders te beschermen ziin deze voorzien van een stalen

ka pie.

De remschoenen (13) rusten met de einden in de

gevorkte drukpennen (19), die op hun beurt tegen
de zuigers in de wiellremcilinders drukken. Twee trek-

veren (3) zorgen elvoor, dat de remschoenen in de

,,geloste" stand van de remtrommel af liggen. Een

van de einden van de remschoen, waartegen gehar-

de stalen stootnokken zijn gelast, ligt in de ,,eeloste"
stand in het gevorkte gedeelte van de legen de

ankerplaat gelasfe reactiesteun.

Het andere einde van de remschoen ligt in het ge-

vorkte gedeelte van de afstelpen (12).

De remschoenen worden door dubbelwerkende wiel-

remcilinders via drukpennen tegen de remtrommel

aangedrukt. De drukpennen voorkomen, dat dwars-

krachten op de metalen wielremzuigers worden uit-
geoefend, wanneer de remschoenen zich in de rem-

trommel centreren. Hierdoor wordt een eventueel

klemmen van de zuigers in de boringen voorkor-nen.

STORINGEN.

Slepende remmen:

Te stra k afgestelde remschoenen.

Restdru k in het hydraulisch systeem te hoog.

Losse of beschadigde wiellagers.

Wielremcilinders defect.
Vu il in remvloeistof .

DAF.

hydraulisch.

twee.

lt/+" (3 1,75 nrm).

0.005" (0, 125 rnm)

16" VA6,4 mm).

ló.102" (409 mm).

0,2 mm.

3 70 cm2.

l0 mm.

De rernmen werken ongelijk, maken lawaai, blokkeren

of voelen hard aan:

Teveel stof en vuil in de gaten van de remnagels.

De trommel is excentrisch.

De remvoeringen hebben een glazig oppervlak.

Vet op remvoeringen.

Geen originele remvoering.

Cniuiste afstelling van de remschoenen.

Geen remwerking:

Lucht in het remsysteem.

Lek in het hydraulisch systeem.

Abnormale remschoenspeling.

ONDERHOUD.

Voor onderhoud va n de wielremmen wordt verwezen

naar de betreffende onderhoudstabel in hoofdstuk

xil t.

UIT ELKAAR NEMEN.

l. Neem wiel met naaf en remtrommel af . Zie hier-

voor groep Xl.

3.

Atr.

Draai de wartelmoer van de remleiding bij de

centrale aansluiting (2, {ig. 5) los en voo rzie de

leìding va n een schone prop om ìnwendige ver-

vuiling en remvloeistofverlies te voorkomen.

Merk de remschoenen ten opzichte va n de rem-

ankerplaat.

Veiwijder de afstandsbouten (17, fig. l) uit de

rema n kerplaten en neem de schoenen kom pleet
af (dus ook de drukpennen).

5. Verwijder eventueel de drukpennen door de split-

pen te verwijderen.
6. Neem de a n kerplaat af .
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Voorwielrem, type 16 x 4 VII H

MONTAGE-OVERZICHT
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19. Drukpen
2C, Bout
21 . Veerring
22. Schroef
23. Veerring
24, Bladveer
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1. Ankerplaat
2, Remcilinder kompleet
3. Veer
4 Inspectieplaatje
5. Ri ng

6. Veer

Fig. 1 .

7 . Ring

B. Moer
9, Stelbout

10. Splitpen
1 1 , A{stelmoer
12, Pen voor afstelmoer
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13. Komplete remschoen
14, Remschoen

15. Klinknagel
16, Sluitring
17 , Bout
18. Splitpen
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17, Pakkingring
18, Ban jo

19, Pakkingring
20. T.-stuk

21 . Veerring
22, Bout

11, Pakkingring
12. Banjobout
13, Ontluchtingsnippel
1 4. Ba n'jo

15, Remleiding

16. Banjobcut
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1, Wielremcilinderhuis
2. Veer
3. Vulstuk voor cup

4, Zuiger
5. Crp

5. Stofrlng
7, Beschermkap

B. Veerring
9, Bout

10, Pakkingring

IN ELKAAR ZETTEN.

Pas hierbii d" omgekeerde volgorde van het uit el-

kaar nemen toe. Let er op, dat het remschoeneinde,

rzaa rbij de remvoering niet tot he I cinde door-

loopt aan de instelzijde moet worden gemonteerd.

Tijdens het in elkaar zetten moeten de schoenen

horizontaal worden qesteld. Zie hiervoor onder ,,Af-
stellen".

AFSTELLEN.

| . Zet de handrem aan.

2. Crick de vooras onder een veerstoel op.

3. Demonleer de remtrommel en coniroleer de rem-

voe rin g .

4. Stel met het specia le gereedscha p ó-99-53 52 | |

de remschoenen evenwijdig aa n de asstom p

door de afstandsbout te verdraaien (zie ook fig.

3 en 4).

5. Monteer de remtrommel.

ó. Geef het wiel een voorwaarts draaiende bewe-

ging en trap op het rempedaal, teneinde de

schoenen in de trommel te centreren.

4

Fig. 3.

aan de asstomp afstellen van de bovenste

remschoen.

5

Fig. 2.

Het evenwijdig



Voorwielrem, type 16 x 4 VII H
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Fig. 4.

Het evenwijdig aan de asstomp afstellen van de onderste
nschoen.

7. Draai met een sleufel de stelbout (4, fig. 5)

rechtsom, totdat de remschoen aa n ligt.

B. Dr"aaì de stelbout nu zoveel nokken terug, tot-
dat de remschoen iuist van de remtrommel vrij
komt te liggen,

9. Herhaa I bovenstaa nde afstelling bi1 de tweede
wielremcilinder.

10. Ga bij het tweede wiel op gelijke wijze te werk.

I l. Verwijder de crick en los de handrem.

Opmerking:

Fig.6.
Controleren Yan remvoering.

Fig.5.

Achterzij,de renrankerplaat.

Voor het controleren van de voering

ka n het plaatie ( | , fig. 5) worden ver-

wijderd, waarna eventueel de speling

tussen remvoering en trommel met een

voelermaat kan worden opgemeten.
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Fig. 7 .

Afstelmal voor het horizontaal stellen van de remschoenen

op alle types hydraulische remsystemen.
(Besteln r. 6-99-535211 .)
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