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TECHNISCHE GEGEVENS

') Richtwaarde (afhankelijk van voertuigtype, voertuiggegevens en omstandigheden)

") L = Langzameoverbrenging
S = Snelle overbrenging

Type versnellingsbak 16 S 130 16 S 160

Ingaand koppel max. Nm') 1 400 1 400 1 400

Reductie's 1. versnelling L.

(naar keuze)" ) S.
2. versnelling L.

S.

3. versnelling L.

S.
4. versnelling L.

S.

5. versnelling L.
S.

6. versnelling L.
S.

7. versnelling L.
s.

8. versnelling L.
S.

Achteruit- L.
versnelling s.

1 1,46
9,75
7,96
6,77
5,65
4,81
4,07
3,47
2,81
2,39
1,95
1,66
1,39
1 ,18
1,00
0,85

10,15
8.64

13,85
1 1,79
9,40
8,00
6,73
5,73
4,79
4,07
3,40
2,89
2,31
1,96
1,65
1 ,41
1 ,18
1,00

10,89
9.26

17,28
14,16
11,72
9,61
8,07
6,61
5,59
4,58
3,77
3,09
2,56
2,10
1,76
1,44
1,22
1,00

13,57
11.13

Km teller 1,545 1,545

Gewicht ca. (kg) 325 345

Olie inhoud ca. (dm3) 16 18

Olie soort Zie brandstof- en smeermiddelen
specificatie,0-08

Ol ieverversi ngsperioden
1e verversing Na max. 5000 km, resp. 125 uur
Overige perioden Zie onderhoudsschema 0'04

Smeersysteem Met ingebouwde oliepomp en spatsmering.

Benodige luchtdruk voor het schakelen 6,2 tot max. 7,35 bar.
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1 . Olie af tapplug
2. Olie af tapplug

(magneet Plug)
3. Plug
4. Ontluchter
5. Banjo bout
6. Drossel bout
7. Inbusbout
8. Vergrendelpen
9. Zeskantbout

10. Drosselbout

M 24x1 ,5

M 38x1,5
M 24x1 ,5
M'l 0x1

M 12x1 .5
M8
M 16x1,5
M8
M 12x 1.5

80 Nm

140 Nm
50 Nm
10 Nm
40 Nm
25 Nm
25 Nm
40 Nm
25 Nm
25 Nm

1 1. Tacho aansluitstuk M 30x 1,5 120 Nm
12. Verg rendelpen M 1 6x 1 ,5 40 N m
51 Schakelaar, range-groep M 18x 1,5 50 Nm
52. Schakelaar,

splitter-groep M18x1,5 50Nm
53. Schakelaa(,

neutraalstand M 1P,:.'.,3 50 Nm
54. Sc h ake laar ,

Achteruitrijlamp M 18x1,5 50 Nm
fnbusbouten,aandrijfas M16x1,5 240Nm

ALGEMEEN



BESCHRIJVING

Algemeen
De ZF Ecosplit versnellingsbakserie voor zware
bedrijfsvoertuigen is voor een
ingangsdraaimoment van nominaal 900 tot
1600 Nm uitgefegd en omvat 5 typen, waarvan bii
DAF alléen de typen 16 S 130 in de F 2800 en de
16 S 160 in de N 2800 worden toegepast.

De type-aanduiding 16 S 130 of 16 S 160 heeft de
volgende betekenis:
16 : Aantal versnellingen
S :Gesynchroniseerd
130 : Richtgetal voor het maximum ingaande

koppel

De versnellingsbak 16 S 130 is vrijwel gelijk aan
de 16 S 160.
De 16 S 160 is echter 4,5 cm langer dan de
16 S 130, terwiil het maximum ingaande koppet
ook hoger kan liggen.

Opbouw
De versnellingsbakken van deze serie zijn uit drie
delen opgebouwd.
1 . Een volledig gesynchroniseerde

4-versnellingsbak met een niet-
gesynchroniseerde achteruitversnef l ing.
(Zie B, Fig. 1).

2. Een na-schakelbak, welke als planetair stelsel
is uitgevoerd en eveneens is
gesynchroniseerd. (Zie C, Fig. 1). De na-
schakelbak, die we voortaan ,,range-bak"
noemen, verdubbelt het aantal versnellingen
van de 4-versnellingsbak.

3. Een geintegreerde voorschakelbak, die we
voortaan ,,splitterbak" noemen. (Zie A, Fig. 1).

De splitterbak maakt het mogelijk om de stap
tussen elke versnef f ing te halveren. D.w.z. dat
elke versnelling in een langzame en een snelle
overbrenging wordt onderverdeeld.
Daardoor wordt het totale reductiebereik in
16 f ijne schakelstappen opgedeeld, welke na
elkaar zijn te schakelen.

Geintegreerde
voorschakelbak of
sp litterbak
4-versnellingsbak met
ach leru itversne lf ing
Na-schakelbak of range-bak

B

Fig. 1

1. Aandrijf as
2. Smeeroliepomp
3. Aansluitrng, schakelas
4. Hoofdas
5, Balladeurassen met

schakelgaf f els

6. Planetair tandwielstelsel
voor de range-groep

7. Uitgaande as
8. Aansluitpunt voor P.T.O.
9. H u lp-as

A

A.

B.

c.
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Het krachtverloop van de afzonderlijke
versnellingen - in het langzame en het snelle
bereik van de splitterbak - is gegeven in Fig. 3
voor de overdrive-versie en in Fig. 4 voor de prise-
d irect-versie.
Het verschil tussen de prisedirect en de
overdrive-versie wordt getoond in Fig. 2.
Het 1e en 2e tandwielpaar in de prise-direct bak
worden omgekeerd gemonteerd in de overdrive
bak.

16 S î30, 16 S 160

De overige tandwiefen op de hoofd- en hufpas
van de prise-direct bak hebben een andere
tandverhouding als de tandwielen van de
overdrive bak.
Bif de gesynchroniseerde versnellingsbakken
16 S 130 en 16 S 160 zijn de 4-versnef lingsbak,
de range-bak en de geintegreerde splitterbak
voorzien van een B-spersynchronisatie.
(Zie blz. 8).

DAFTTUdG
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PRISE- DIRECT

DIR.

DIR.

OVERDRIVE

Fig. 2
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N-serie
16 s-l60
prise-direct bak

1E VERSN.

2E VERSN.

3" VERSN.

4C VERSN.

5E VERSN.

6E VERSN.

7E VERSN.

8E VERSN.
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L
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L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H
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Fig. 5
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Fig. 6

B-spersynchronisatie
Met behulp van een B-spersynchronisatie-
inrichting kan zonder dubbele
ontkoppelingsmethode worden opgeschakeld en
zonder tussengas worden teruggeschakeld.
De werking van de synchronisatie-inrichting
berust op het principe, dat af leen kan worden
geschakeld, wanneer de te verbinden onderdelen
ten opzichte van elkaar niet bewegen, dus
dezelfde snelheid hebben.
Bij iedere schakelprocedure, dat wil zeggen bij
het verschuiven van de schakelmof, moet het
inschuiven in de schakefvertanding van het
tandwiel of van een schakelring worden
verhinderd tot het verschil in toerental is
opgeheven.
In de neutrale stand (Fig. 5) bevindt de
schakelmof 7 zich in de middelste stand. De
drukstukken worden door middel van drukveren 5
in een V-vormige uitsparing van de schakelmof
gedrukt. De tandwielen kunnen om de as draaien.
Als de schakelmof 7 uit de neutraalstand naar
rechts of f inks wordt geschoven (in Fig. 6 wordt
de mof naar rechts geschoven), dan wordt de
betreffende synchromeshring door de
drukstukken tegen de wrijvingsconus van de
schakelring 2 gedrukt.
De synchromeshring 3, wordt door het
toerentalverschil direct verdraaid tot aan een -
niet in de f iguur getekende - aanslag op de
schakelmofdrager 4 en spert het doorschuiven
van de schakelmof 7 (Fig. 68).
Door de aanhoudende druk op de schakelmof 7
wordt, via de schuine kanten van de
schakeltanden (bij een gelijk toerentaf) ten
gevofge van het ophouden van de
wrijvingskracht, de synchromeshring 3
teruggedraaid.
De schakelmof 7 kan nu geheel in de vertanding
van de schakelring 2 geschoven worden (Fig. 6C).
De desbetreffende versnelling is daarmee
ingeschakeld.

Tekst behorend bij de Fig. 5, 6 en 7.

1. Tandwiel
2. Schakelring
3. Synchromeshring
4. Schakelmof drager
5. Drukveer (veren)
6. Drukstuk
7. Schakelmof

cA
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WERKING EN BEDIENING

Teneinde een duideliike uiteenzetting te kunnen
geven van de opbouw, werking en bediening van
deze versnef f ingsbak, zijn er een aantaf
principeschema's getekend, die getoond worden
in de Figuren 8 en 10 t/m 29.

Aangezien in deze schema's niet duidelijk kan
worden weergegeven, hoe de verschif lende
onderdelen van het schakelhuis met schakefas er
in werkef ijkheid uitzien, is in Fig. 9 een
onderdelentekening van deze schakelas met
toebehoren opgenomen.

De índeling van dit sub-hoofdstuk is als vofgt:
Algemene beschrijvi ng.
Hierin wordt voornamelijk aan de hand van
Fig. 8 een beschrijving van de functie en de
werking van de voorkomende onderdelen in
het versnef f ingsbak-gebeuren weergegeven.
Bediening.
Uitgaande van een stilstaand voertuig, wordt
stap voor stap opgeschakeld tot in de hoogste
versnelling.
Daarbij is elke schakefstap in een
principetekening tot uitdrukking gebracht in
de Figuren 8 en 10 t/m 29.
Het terugschakelen wordt niet beschreven
aangezien dezelfde procedure, maar dan in
omgekeerde vofgorde, kan worden
aangehouden.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Fig. 8. Neutraal 3f4
Links in de f iguur is de versnellingshendel 29 met
het bijbehorende schakelpatroon getekend. Het
schakef patroon bestaat uit een gedeelte
achteruit (R), 1e, le 3e en 4e versnelling. Tussen
de versnellingen 3-4 en 5-6 bevindt zich een
vergrendeling.
Af s de versnellingshendel door deze
vergrendeling wordt gedrukt, wordt de range-bak
pneumatisch in een hoge overbrenging (prise-
direct) geschakeld en kunnen de versnelf ingen 5,

6, 7 en 8 worden ingeschakeld. Aan de
versnellingshendel is de voorkeuzeschakelaar 30
gemonteerd, die de relaisklep 26 stuurt.
f n het schema ziin de luchtf eidingen, die ontlucht
zijn, blank gef aten.
De luchtleidingen, waarin druk heerst, zijn
gerasterd.
De voedingslucht ,,P", voor de bediening van de
versnellingsbak, wordt meestal afgetakt van kring
1 en soms van kring 4 van het remsysteem en is
beveiligd door middel van een overstroomklep.
In de hier getekende stand van de
voorkeuzeschakelaar 30 wordt de middelste
leiding (de stuurleiding) ontlucht waardoor de
zuiger in de relaisklep 26, door de werking van de

16 S 130, 16 S 160

drukveer bovenop de zuiger, naar beneden wordt
gedrukt.
Zolang het koppelingspedaal 28 niet is ingetrapt,
wordt de splittercilinder 25 door de
hoofdbedieningsklep 27 ontlucht. De zuiger van
de splittercilinder blijft derhalve staan in de
stand, waarin hij stond.
Boven de splittercilinder 25 as - sterk verkleind -
het schema van de versnellingsbak getekend. Het
spf itter-gedeelte van de bak is in de staod ,,laag"
(L) getekend.
De versnellingsbak wordt bediend door de drie, €r
boven liggende, balladeurassen 21 , 22 en 23.
(Zie ook Fig. 6).
Het rechter gedeelte, pos. nrs. 15, 16, 17,18, 19
en 20, is de range-bak, die in het fage bereik is
geschakeld.
De range-bak wordt bediend door de
ger ntegreerde schakelci I inde r 20.
In het lage bereik wordt het ringwief 18 via de
schakelmof 19 verbonden met het huis van de
versnef f ingsbak.
Het ringwiel staat derhalve stil.
Wordt het zonnewiel 15 aangedreven, dan zulfen
de satef lietwielen 16 zich langs de omtrek van
het ringwief gaan afrof fen, waardoor de
satef lietwiefdrager 17, die tevens de uitgaande as'
is, vertraagd worden aangedreven. Haaks op de
schakelstang van de range-cilinder 20 en de
baf f adeurassen 21 , 22 en 23 is een grendelpen 24
aangebracht. Deze grendefpen voorkomt het
inschakelen van één der versnef lingen, zofang de
range-cif inder 20 aan het schakelen is.

Rechts van de versnellingshendel is - sterk
vergroot - het schakelhuis 37 getekend. In dit
schakelhuis bevindt zich de schakelstang 31, die
linksom en rechtsom kan draaien en naar boven
en naar beneden kan worden bewogen.
Op de schakelstang 31 is het grendelblok 32
vastgezet. (Zie ook onderdelentekening Fig. 9).
f n dit grendelblok is, in f angsrichting, een groef
uitgef reesd waarmee een schakelaar (die in de
houder 33 kan worden gemonteerd) wordt
bed iend.
De op deze schakelaaÍ aangesloten controlelamp
brandt alléén dan, als de versnellingsbak in de
neutraalstand staat.
Deze schakelaar wordt uitsluitend gemonteerd
als er op de versnellingsbak een P.T.O. is
aangesloten, w€lke alléén dan mag worden
ingeschakef d als de versnellingsbak in de
neutraalstand staat.
Onder het grendelbfok 32 bevindt zich een twee-
zildig werkende drukveer 35, welke opgesloten
wordt tussen de ring 34 en de ring 36.
De ring 34 ligt aan de boven- en onderzijde aan,
tegen een borst in het schakelhuis en kan
daarom niet verder naar boven worden bewogen;
wel naar beneden.
De genoemde borst in het schakelhuis is in de
principeschema's niet getekend. De ring 36 ligt
aan tegen de borst op de schakelas 31.

W E R KP LAATSI N STRUCTI ES ALGEMEEN
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Wordt de versnef lingshende | 29 van Oe stanO
tussen de 3e en 4e versnelling naar de
achteruitstand R bewogen, dan wordt de
schakelas 31 naar boven gedrukt en daarmee de
drukveer 35 door de borst op de schakelas en de
ring 36 ingedrukt. (Zie ook Fig. 29).

Laten we de versnellingshendel weer los, dan zal
deze door de werking van de veer 35 weer
automatisch in de stand tussen de 3e en
4e versnef ling terugveren.
Wordt de versnef lingshendel door de
vergrendeling heen gedrukt, tussen de 5e en
6e versnelling, dan komt het grendelblok 32 tegen
de ring 34 aan te liggen. (Zie o.a. Fig. 201.

De ring komt tegen het schakelhuis aan te
liggen. Wordt de versnellingshendel vanuit de
stand tussen de 5e en 6e versnelling, tot in de
stand tussen de 7e en 8e gedrukt, dan zal het
grendelbf ok de drukveer 35 indrukken. (Zie o.a.
Fig. 251.

Laten we de versnellingshendel weer los, dan zal
deze door de werking van de veer 35 weer in de
stand tussen de 5e en 6e versnelling terugveren.
Verder naar onder op de schakefas 31 bevindt
zich het schakelsegment 38 dat, middels een
borgbout 56, op de schakelas is vastgezet. In het
schakelsegment 38 bevinden zich vier boringen,
waarin 4 drukveren 55 en 4 drukstiften 56 passen.
Deze drukstiften vaf fen in 4x3 uitsparingen, welke
zich in het blokkeerstuk 39 bevinden.
Bovenop dit blokkeerstuk 39 bevindt zich een nok
(in de tekening aangegeven met een kruis), die in
een sleuf in het schakeldeksel past.
Het blokkeerstuk 39 kan derhalve niet draaien,
maar wel heen en weer worden geschoven.
De neutraalstand wordt gefixeerd, doordat de
4 drukstiften 54 in de middelste 4 uitsparingen
van het blokkeerstuk 39 vallen. De versnellingen
1, 3, 5 en 7 worden gef ixeerd, doordat de
4 drukstiften in de 4 linker uitsparingen van het
blokkeerstuk 39 valfen.
De versnellingen R, 2, 4, 6 en 8 worden gef ixeerd,
doordat de 4 drukstiften in de 4 uitsparingen in
het bfokkeerstuk vallen. Het schakelsegment 38
is aan de rechter zijde voorzien van een
langwerpig uitgefreesde groef. Middefs deze
groef worden de kleppen 49 of 51 van de
schakelklep 48 voor het range-bereik bediend.
f n de hier getekende stand van de
versnellingshendel, tussen de 3e en
4e versnelling, wordt de bedieningsklep 51 door
de drukveer in de groef in het schakelsegment
gedrukt. De hoofdklep 52 wordt door de drukveer
tegen de zitting in het huis gedrukt, waardoor de
ontluchtboring wordt afgesloten. De perslucht
kan middels een boring in de voet van de
hoofdklep 52 langs de bedieningsklep 51 stromen
naar de rechter zijde van de zuiger van de range-
cilinder 20.
Indien de range-cilinder niet in het laag bereik
stond, wordt deze thans in het laag bereik
geschakeld.

12

De f inkerzijde van de zuiger van de range-cilinder
wordt via de gesloten hoofdklep 50, de
ontluchtboring en de ontluchter 53 ontlucht.
Zodra de versnellingshendel in eén der
versnelf ingen wordt gezet, worden de beide
kleppen 49 en 51 gesloten en wordt de range.
cilinder niet meer bekrachtigd, hetgeen ook niet
nodig is. (Zie o.a. Fig. 11 t/m 18).
Wordt de versnellingshendel 29 door de
vergrendeling in de stand tussen de 5e en
6e versnef ling geplaatst dan wordt de schakelas
naar beneden getrokken, waardoor de
bedieningsklep 51 wordt gesloten en de klep 49
wordt geopend. (Zie o.a. Fig. 2Ol.
De range-cilinder schakelt nu om naar het hoge
bereik (prise-direct).
Onder het blokkeerstuk 39 bevindt zich de eerste
meenemer 40, die aan de onderzijde in de gaffels
van de balladeurassen 21,22 oÍ 23 kan grijpen.
(Zie Fig. 1 punt 3).
Aangezien deze situatie niet in één plat vlak is te
tekenen, zijn de gaffels van de balladeurassen in
Fig. 8 rechts naast het schakelhuis getekend.
De meenemer 40 is voorzien van een schuine
opstaande kant waartegen de twee, tegenover
elkaar liggende, grendelpallen 41 rusten. Deze
grendelpallen arrèteren de stand tussen de 3e en
4e versnelling.
De grendelpallen 44 arrèteren de stand tussen de
5e en 6e versnelf ing. (Zie o.a. Fig . 20l.Onder
meenemer 40 bevindt zich een blokkeerstuk 42,
dat aan de bovenzijde voorzien is van een nok (in
de tekening aangegeven met een kruis) die in een
sfeuf in het schakefdeksel valt.
Daaronder volgt de tweede meenemer 43, voor de
baf fadeurassen 21 oÍ 22.
Rechts tegen de meenemer rust de grendef pal 47
voor de achteruitversnelling.
Deze grendelpaf wordt alléén ingedrukt door de
opstaande schuine kant van het daaronder
liggende blokkeerstuk 45, als de
versnellingshendel tot in de stand R wordt
getrokken. (Zie o.a. Fig. 29).
De blokkeerstukken 38, 42 en 45 hebben de
functie om het verschuiven van twee
baf ladeurassen te voorkomen (blokkeren) als de
derde balladeuras wordt (is) geschakeld. lmmers
als het mogelijk zou zijn om twee balladeurassen
tegelijk te verschuiven, zouden er ook twee
versnellingen tegelijk worden ingeschakeld, met
als gevolg; blokkering van de aandrijfas en de
motor.
Als faaste onderdeel bevindt zich een dikke ronde
sf uitring 46 op de schakelas.
Deze ring is op de as vastgezet en dient er voor
om de onderdelen 45, 43, 42, 4A en 39 op te
sluiten en tevens als geleiding voor de
grendelpallen 44.
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WER KPLAATS I N STRUCTI ES

BEDIENING

Flg. 8. Neutraal U{
Bij stilstaand voertuig rust de versnellingshendel
29 tussen de 3e en 4e versnelling in de
neutraalstand.
Daardoor is de bedieningsklep 51 van de

schakelklep 48 geopend en wordt de zuiger 20

van de range-cilinder door middel van de - in de

tekening gerasterde perslucht - naar links
gedrukt, zoals hier getekend.
De bedieningsklep 40 is gesloten, zodat de
tinkerzijde van de zuiger van de range'cilinder 20

wordt ontlucht.

De voorkeuze schakelaar 30 aan de
versnellingshendel 29 staat in de stand ,,Laag",
waardoor de zuiger van de relaisklep 26, door de

drukveer bovenop de zuiger, naar beneden wordt
gedrukt.
Aangezien het koppelingspedaal niet is
ingetrapt, wordt de zuiger van de splittercilinder
25 niet bekrachtigd.
De zuiger blijft derhalve staan in de stand waarin
hij stond. (f n de tekening is aangenomen dat de

zuiger in de stand L stond). Derhaf ve drijft de

hoofdas 1 via de schakelmof 3 en tandwiel 2 de

hulpas 13 aan. Aangezien er geen enkele
versnelling is ingeschakeld, staat de hoof das 12

en de uitgaande as 17 stil.

Fig. 10. Neutraal 3t4 ,,Koppeling in"
Zodra het koppelingspedaal geheel wordt
ingetrapt, wordt de hoof dbedieningsklep 27

geopend waardOOr de ,,geraSterde" perslucht via

de relaisklep 26 naar de rechterziide van de

zuiger van de splittercilinder 25 kan stromen. In

Fig. 8 was aangenomen dat de zuiger al in stand
L stond, zodat de zuiger wel bekrachtigd wordt
maar niet verschuift.

Fig. 1 1. 1e versnelling ,,Loag"
De versnellingshendel 29 wordt nu naar links
getrokken tussen de 1e en 2e versnelling in,

waardoor de schakelas 31 een stap naar boven

wordt gedrukt, tegen de kracht van de drukveer
35 in.
Deze stand van de schakelas wordt gef ixeerd,
doordat de pal 47 van de achteruitversnelling
tegen de opstaande kant van het blokkeerstuk 45

ru st.
Vervolgens wordt de versnellingshendel 29 naar

voren (in de 1e versnelling) gedrukt, waardoor de

schakelas 31 de balladeu ras 22 naar rechts
versch u if t.

Middels deze balladeuras wordt het tandwiel 9

via de schakef mof 8 vast met de hoofdas 12

verbonden.
De ingaande as 1 drijf t via de schakelmof 3 en

het tandwiel 2 de hulpas 13 aan. De hulpas drijf t

het tandwiel 9 en via de schakelmof 8 de hoofdas
1 2 aan.
De hoofdas 12 drijf t het zonnewiel 15 aan. Het

ALGEMEEN

zonnewiel drijft de satellietwielen 16 aan, welke
zich over het ringwiel 18 afrollen. Het ringwiel 18

is via de schakelmof 19 vast met het huis
verbonden en staat dus stil.
Het gevolg is dat de uitgaande as 17 vertraagd
wordt aangedreven.

Fig. 12. 1e versnelling ,,Hoog"
Het overschakelen van 1 ,,Laag" naar 1 ,,Hoog"
geschiedt door de voorkeuzeschakelaar 30 in de
stand H te plaatsen.
Op dat moment wordt er via de schakelaar 30
perslucht gestuurd naar de onderzijde van de
zuiger van de relaisklep 26. De zuiger wordt tegen
de veerdruk in naar boven gedrukt.
Op het moment dat met wil opschakelen is het
voldoende om alleen maar het koppelingspedaal
28 geheel in te trappen en vervolgens weer op te
laten komen.
Zodra het koppelingspedaal geheel is ingetrapt,
wordt de hoofdbedieningsklep 27 gsopend en
stroomt er perslucht via de relaisklep 26 naar de
linker zijde van de zuiger van de schakelcilinder
25 van de splitterbak. De zuiger gaat naar rechts,
waardoor ook de schakelmof 3 mee naar rechts
wordt genomen. Het gevolg is dat de ingaande as
1 nu via de schakelmof 3 vast wordt verbonden
met tandwiel 4.
Tandwief 4 drijft de hulPas 13 aan
De hulpas 13 driift, zoals reeds besproken in
Fig. 11, via tandwiel 19 en schakelmof 8 de
hoofdas 12 aan.
De hoofdas drijft via het planetaire stelsel van de
range-bak de uitgaande as 17 vertraagd aarì.

Fig. 13. 2t Yersnelling ,,Laag"
Het opschakelen van 1 ,,Hoog" naar 2 ,,Laag"
geschiedt als volgt:
Het koppelingspedaal wordt geheel ingetrapt en

de versnellingshendel 29 wordt naar achteren
getrokken, in de 2e versnelling.
Daardoor draait de schakelas 31 rechtsom en

trekt de meenemer 43 de balladeuras 22 naar
links.
De balladeuras zet via schakelmof 8 het tandwiel
7 vast op de hoofdas 12. Vervofgens wordt de
keuzeschakelaar 30 in het lage bereik gezet'
waardoor de relaisklep 26 wordt ontlucht en de

zuiger n aar beneden gaat.
Doordat het koppelingspedaal is ingetrapt wordt,
via de hoofdbedieningsklep 27 en de relaisklep
26, perslucht gestuurd naar de rechterziide van

de zuiger van de splittercilinder 25, waardoor
deze zuiger het lage bereik inschakelt'
Vervolgens kan het koppelingspedaal weer
opkomen

Fig. 14.2e versnelling ,,Hoog"
Het overschakelen van 2 ,,Laag" naar 2 ,,Hoog"
geschiedt. zoals reeds eerder vermeld, door de
schakelaar 30 in de stand H te zetten, waardoor
de relaiskl ep 26 wordt omgeschakef d.
Op het moment dat men wil schakelen dient

I
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alleen het koppelingspedaal even geheef te
worden ingetrapt, waardoor de splittercilinder 25
het hoge bereik inschakelt.

Fig. 15. 3. Yersnelllng ,,Laag"
Het opschakelen van 2 ,,Hoog" naat 3 ,,Laag"
gaat als volgt.
Het koppef ingspedaal wordt geheel ingetrapt. De

versnellingshendel 29 wordt in de neutraalstand
gezet, waardoor de schakelas 31 eveneens in de
neutraalstand wordt gedraaid. De meenemer 43

trekt de balfadeuras 22 in de neutraalstand,
waardoor tandwiel 7 van de tweede versnelling
weer fos om de hoofdas kan gaan draaien.
Vervolgens laat men de versnellingshendef in de
neutraalstand terugveren tot in de stand tussen
de 3e en 4e versnelling, waardoor ook de
schakelas 31 één stap naar beneden zakt. De
meenemer 43 grijpt nu in de vork van de
balladeuras 21.
Wordt de versnellingshendel in de stand 3
geplaatst, dan drukt de meenemer 43 de
balladeuras 21 naar rechts.
Het gevofg is dat tandwiel 6 van de 3e versnelling
via de schakelmof 5 vast met de hoof das 12

wordt verbonden.
De voorkeuzeschakelaar 30 wordt in de stand L
gezet, waardoor de relaisklep 26 wordt
omgeschakeld en via de hoofdbedieningsklep 27
en relaiskf ep 26 de splittercilinder 25 in het lage
bereik wordt geschakeld. Hierna kan men het
koppelingspedaal weer laten opkomen.

Fig. 16. 33 Yersnelling ,,Hoog"
Op de reeds bekende manier wordt van 3 ,,Laag"
naar 3 ,,Hoog" geschakeld.

Fig. 17. 40 versnelling ,,Laag"
Bij het overschakelen van 3 ,,Hoog" naar 4
,,Laag" trekt de meenemer 43 de balladeuras 21

naar links, waardoor het tandwiel 4 via de
schakelmof 5 met de hoofdas 12 wordt
verbonden.
Door het omzetten van de schakelaar 30 wordt de
splitterbak in het lage bereik geschakeld.

Fig. 18. 40 versnelling ,,Hoog"
Vervolgens wordt opgeschakeld in 4 ,, Hoog".
In dit geval wordt de ingaande as 1 via de
schakelmof 3 vast verbonden met tandwiel 4

Tandwiel 4 wordt via de schakelmof 5 vast
verbonden met de hoofdas 12.
Derhalve is de overbrenging thans 1:1 (prise'
d irect).
De hulpas 13 d raait nu onbelast mee.
Het overschakelen van 4 ,, Hoog" naar 5 ,, Laag"
geschiedt in vier fasen.

Fig. 19. Neutraal 3/4 (Fase 1)

De versnellingshendel wordt in neutraal gezet,
waardoor de schakelas en het schakef segment
38 in de neutraalstand komt te staan. In deze
stand van het schakelsegment 38 wordt de

bedieningsklep 51 geopend, waardoor de range
cilinder 2A in het lage bereik wordt bekrachtigd.

Fig. 20. Neutraal StO (Fase 2)
De versnellingshendel 29 wordt, vanuit de stand
tussen de 3e en 4e versnelling, met een korte tik
door de vergrendef ing heen tot in de stand
tussen de 5e en 6e versnelling gedrukt.
Daardoor wordt de schakelas 31 één stap naar
beneden gedrukt.
De grendelpallen 41 worden opzij gedrukt en
gaan nu als aanslag fungeren.
Tegelijkertifd schuift het schakelsegment 38 naar
beneden, waardoor de bedieningsklep 51 wordt
gesloten en de klep 49 wordt geopend.

Via de hoofdkfep 50 en de geopende
bedieningsklep 49 wordt perslucht gevoerd
naar de linkerzijde van de zuiger in de range
cif inder 20.

De zuiger van de range-cilinder 20 trekt de
schakelmof 19 naat rechts en verbindt daarmee
de uitgaande as 17, die tevens de drager van de
satellietwielen 16 is, met het ringwiel 18.
Aangezien het ringwiel en de satef lietwieldrager
nu vast met elkaar zijn verbonden kunnen de
satef f ietwiefen 16 niet meer draaien, waardoor de
hoof das 12 vast wordt verbonden met de
uitgaande as 17.
De range-bak is nu
geschakeld.
Voor het schakelen
nod ig.

in de stand prise-direct

van de range-bak is wat tiicl

Om te voorkomen dat een ervaren chauffeur de
5e versnelling zou inschakelen vóordat de range-
cif inder de schakef procedure heef t voltooid, is de
grendelpen 24 aangebracht. Zolang de range-
cif inder aan het schakelen is, wordt de
grendelpen 24 omhoog gedrukt, waardoor de
balladeurassen worden geblokkeerd.

Fig. 21. 5e yersnelling ,,Hoog" (Fase 3)

In de derde f ase wordt de versnellingshendef 29
in de stand 5 geplaatst.
De meenemer 40 schuif t de balladeu ras 22 naar
rec ht s.
Daardoor wordt tandwiel 9 via de schakelmof 8
vast met de hoofdas 12 verbonden. Dit tandwiel
was het tandwiel van de eerste versnelling in het
lage bereik van de range-bak en wordt thans het
tandwiel van de vijfde versnelling in het hoge
bereik van de range-bak.

5e versnelling ,,Laag" (Fase 4)
In de vierde f ase wordt de voorkeuzeschakelaar
30 in de stand L geplaatst.
De splitterbak schakelt om naar het lage bereik.

Het opschakelen van 5 L naar 5 H, 6 L, 6 H,7 L,

7 H,8 L en 8 H geschiedt op dezelfde manier als
reeds beschreven voor de versnellingen
1, 2,3 en 4.

16 S 130, 16 S 160

I
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Ffg. 22. 5e Yersnelling ,,Hoog"

Fig. 23. 6c Yersnelling ,,Laag"

Fig. 24. 6c Yersnelling ,,Hoog"

Fig. 25.7c Yersnelf ing ,,Laag"

Fig. 26.7e vorsnelling ,,Hoog"

Fig. 27. 8o Ysrsnelling ,,Laag"

Fig. 28. 8c Yorsnslling ,,Hoog"

Fig. 29. Achteruitversnelling,,Laag"
De achteruitversnelling wordt ingeschakeld door
de versnellingshendel 29 geheel naar onderen te
trekken, zodat de schakelas 31 geheel naar
boven wordt gedrukt, door de grendelpal 47 heen.
Wordt de versnellingshendel 29 in de stand R

getrokken, dan draait de schakelas 31 en
daarmee de meenemer 40.
De meenemer 40 trekt de balladeuras 23 naar
links.
Het achteruittandwiel 10 wordt daardoor naar
f inks verschoven, waardoor het op de hoofdas 12

wordt vastgezet.
Doordat tandwief 10 via tussentandwiel 14 door
de hulpas 13 wordt aangedreven, keert de
draairichting van de hoofdas 12, L o.v. de
ingaande as om 1.

In deze tekening is het lage bereik van de
spf itterbak ingeschakeld.
Het is echter ook mogeliik om in het hoge bereik
van de splitterbak achteruit te rijden.

16
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P.T.O.ts

De 16 S 130 en de 16 S 160 versnellingsbakken
kunnen worden uitgerust met de vofgende
P.T.O.'s:

Type max. uitgaand koppel

Dit heeft dan wel een beschadiging van de
schakeftanden en daardoor een voortijdlge uitval
van de P.T.O. tot gevofg.

WAARSCHUWING
Schakef do P.T.O. altlfd ult b[ lrng prfirnn (b.u.
gedurendr dc nrcht).

Flg. 30

WER KPLAATS I NSTRUCTI ES ALGEMEEN

16 S 130, î6 S 160

N 70/1
N 70/2
NMV 110/1

ca. 590 Nm
ca. 295 Nm

ca. 1200 Nm

P.T.O., TYPE N 7O'1 EN N 7OI2

Genoemde P.T.O.'s worden achter tegen de
versneflingsbak gebouwd en via de koppeling,
door de hulpas, aangedreven. Om dat te bereiken
wordt er tussen de hulpas en de aandriifas van
de P.T.O. een tussenas geplaatst, die voorzien is
van een zo genaamde ,,Polygoon" vertanding.
De P.T.O.'s ziin klauwen geschakeld en worden
pneumatisch met behulp van aan schakelklep en
een luchtcilinder in- of uitgeschakeld.

Hcl inschekclcn van da P.T.O.
De P.T.O. mag uitsluitend worden ingeschakefd
bii stifstaand voertuig en ingetrapt
koppelingspedaal (koppelingspedaal intrappen en
6 seconden wachten, zodat de hulpas van de
versnellingsbak absoluut stil staat).

Voor het uitschakelen van de P.T.O. moet het
koppelingspedaal eveneens worden ingetrapt.

Hel gebruik van cen P.T.O. in een voertuig tiidens
het rijden.
Bij stilstaand voertuig het koppelingspedaal
geheel intrappen, 6 seconden wachten, P.T.O.
inschakelen en het koppelingspedaal langzaam
laten opkomen.

Het gebruik van een P.T.O., terwiif het voertuig
stil staat.

Koppelingspedaal geheel intrappen,
parkeerrem inschakelen.
Versnellingshendel in neutraal zetten,
6 seconden wachten.
P.T.O. inschakelen.
Koppef ingspedaaf langzaam laten opkomen en
gas geven tot de motor rustig draait.

De ervaring heeft geleerd dat de luchtdruk in de
installatie bii geparkeerde voertuigen langzaam
weg valt.
Daardoor kan het voorkomen dat de luchtcilinder,
door de ingebouwde drukveer, de P.T.O.

uitschakelt.
Zodra de motor weer is gestart, stijgt de
luchtdruk in de installatie en wordt de
klauwenkoppeling in de P.T.O. weer
ingeschakeld.



NMV 110r1 P.T.O.

Fig. 31

De NMV 110/1 P.T.O. wordt samen met het
koppelingshuis tegen de voorziide van de
versnellingsbak gebouwd.

Tevens dient er een ander vliegwiel en een
speciale drukgroep te worden geplaatst.

De NMV 110/1 P.T.O. is door een ingebouwde
hydraulische bediende platenkoppeling, onder
belasting, in- en uitschakelbaar.
De hydraulische schakelklep wordt pneumatisch
bediend.

Deze P.T.O. mag uitsluitend bii draaiende motor
worden in- of uitgeschakeld. Voor een goed
functioneren van de lamelfenkoppeling is een
oliedruk van 9 à 10 bar noodzakelijk. Deze druk
wordt opgevoerd door een in het P.T.O. huis
geplaatste oliepomp, waarvan het toerental
overeenkomt met een motortoerental van
ca. 500 omw/min.

LET OP

Bij het inschakelen van de P.T.O. mag het
motortoerental beslist niet hoger ziin dan
1800 omw/min.

WAARSCHUWING

Bij betonmixer voertuigen wordt de P.T.O. met
behulp van luchtdruk permanent ingeschakefd.
In dat geval mag de P.T.O., bii het starten van de
motor, beslist nlet belast zijn. Pas als de motor
warmgedraaid is mag de, door de P.T.O'.

aangedreven, hydropomp worden ingeschakeld
(belast).

38
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ONDERHOUD

Ollesoorl
Zie brandstof- erì smeermiddelenspecif icaties
0-08.

Of lehoevcclhcfd
16 S 130 ca. 16 L
16 S 160 ca. 18 L

OIlc uullen
De hoofdversnelf ingsbak, alsmede de voor' en
naschakelbak hebben een gemeenschappeliike
oliehuishouding.
De olievulplug is tevens de niveaupfug. Het vullen
dient uitsluitend bii een horizontaal geplaatst
voertuig plaats te vinden. Het oliepeil dient
regelmatig gecontrofeerd te worden.
Zie onderhoudsscheffia, 0-04

Olie Yervcrucn
1e verversing, na 5000 km. Alle andere
verversingen, zie onderhoudsschema 0'04.

Olie altappen
Voordat de olie wordt afgetapt dient men met
het voertuig een korte rit te maken, zodat de olie
het mogeliik aanwezige kondenswater kan
opnemen.
Voor het aftappen van de olie wordt de pf ug in
het 4-versnellingsbakgedeelte verwijderd. Om het
aftappen te vergemakkeliiken, als de genoemde
plug niet bereikbaar is, kan ook de aftapplug van
de naschakelbak of die van de voorschakelbak
worden losgenomen. (Zie Fig. 36).

Voordat de aftapplug van het 4-versnellingsbak'
gedeelte weer aangebracht wordt dient de
magneet van deze plug te worden gereinigd.

Draaipunt van yersnef lingshefboom
Smeren met lithium vet met een penetratie
waarde volgens klasse NLGI 3. Indien dit vet niet
voorradig is, kan men ook een lithium vet met
een penetratie waarde volgens klasse NLGI 2

(doorsmeervet) gebruiken.

Ontluchten
Tijdens het rijden wordt de olie in de
versnellingsbak warm, waardoor een overdruk
ontstaat die echter voortdurend via een
ontluchter wordt afgebroken.
Let er daarom op dat de ontluchter niet verstopt
raakt door vuil of b.v. verf .

Indien de ontluchter nog met een plastic dop is
afgeschermd, die voor het lakken van de bak
wordt aangebracht, moet deze dop worden
verwijderd.

Luchldrukinstallatie
ln elke luchtdrukinstallatie vormt zich
kondenswater.
De luchtketels moeten daarom regelmatig

16 S î30, 16 S 160

1. Vul- en niveauplug (SW =22 mm)
2. Ontluchter

Flg. 32

Fig. 33. Ondenijdo yersnellingsbak.

worden afgeblazen, aangezien anders water en
andere verontreinigingen uit de luchtketels in de
kleppen en de schakef cif inders worden geblÍrzen
en roestvorming optreedt. Het gevolg daarvan is
een storing of een uitval van de schakeling van
de range-bak of de splitterbak.

Wanneer de f uchtketels dienen te worden
afgeblazen staat vermefd in het
onderhoudsschema 0-04.

Controle van het vrijkomsn yan de koppeling
Voor een lange levensduur en het onberispelijk
functioneren van de synchromeshringen in de
versnellingsbak is het absoluut noodzakelijk dat
de koppeling geheel vrij komt als het
koppelingspedaal wordt ingetrapt.

I
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Het vrijkomen van de koppeling kan als volgt
worden g.econtroleerd:

Motor stationair laten draaien.
Koppelingspedaal geheel intrappen.
Na ca. 10-12 seconden langzaam de
achteru itversnef f ing inschakef en.

Zou bij het schakefen een krakend geluid zijn te
horen, dan dient de koppeling te worden
bijgesteld respectievelijk te worden gerepareerd.

SLEPEN

Sleepafstand, kleiner dan 10 km
Zel de versnellingshendel in de neutraaf stand,
tussen de 5e en 6e versnelf ing.
LET er op dat de na-schakelbak ook
daadwerkelijk in de hoge overbrenging
geschakeld is.
Schakel met regelmatige tussenpozen even de
achtste versnelling in. Uiteraard moet daarbij
het koppelingspedaal worden ingetrapt.

- Zorg dat de sleepsnelheid niet boven de
40 kmlh komt.

LET OP

Bij geblokkeerde koppeling, of als de
naschakelbak niet in de hoge overbrenging
geschakefd kan worden, dient altijd de aandrijfas
van het differentieel te worden losgenomen.

Sfeepafstand groter dan 10 km
Aandrijfas losnemen van het differentieel.

INSTELLEN VAN DE HOOFDKLEP

In het voorgaande verhaal is reeds beschreven,
dat de voorschakelbak alfeen kan worden
geschakeld bij ingetrapt koppelingspedaal.
Hiertoe is bij de hoofdcilinder van de koppeling
een hoofdventiel 27 (zie Fig. 8, bfz. 10),

aangebracht, dat door een meenemer wordt
bediend. De meenemer is bevestigd aan de
drukstift van de hoofdcilinder van de koppeling.
De meenemer is voorzien van slobgaten om het
tildstip, waarop de voorschakelbak schakelt in te
ste f len.
Het hoofdventiel mag pas worden geopend,
wanneer de koppeling vrij is.

Voor het instef len van de meenemer kan de
volgende procedure worden toegepast.

Zel het versnellingshendel vrij.
Start de motor, laat het koppelingspedaal los.
Tracht voorzichtig een niet-gesynchroniseerde
versnelling, bijvoorbeeld de
achteruitversnelling in te schakef en, tot de
tandwielen iuist beginnen te kraken.
Trap nu langzaam de koppeling in tot het
kraken juist ophoudt.
Houd het koppelingspedaal in de gevonden
stand en meet de afstand tussen de
meenemer en het hoofdventiel 27. Deze
af stand moet 1,5 mm bedragen.
Trap nu het koppelingspedaal verder in en
controleer of het hoofdventiel wordt bediend.
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UITBOUWEN VERSNELLINGSBAK

1. Olie aftappen.
2. Indien een P.T.O., type N 70/1 of 7012 geplaatst

is:
P.T.O. aandrijfas losnemen en opzii
hangen.
Schakel de P.T.O. met behulp van luchtdruk
in. Neem de voetsteun van de
bedieningscilinder los van de
versnef lingsbak.
De zuigerstang van de bedieningscilinder is
met een kogelbout aan de
bedieningshefboom van de P.T.O.
bevestigd. Draai het borgveertie, dat zich
achter de kogelkop bevindt, een halve slag
en trek het veertje uit de kop.
Met behulp van een schroevedraaier kan de
kogefbout uit de kop gewipt worden.

- Schakel de P.T.O. weer uit (de
bedieningscif inder wordt ontlucht) en hang
de cilinder opzii.

3. Indien een P.T.O., type NMV 110/1 geplaatst
is, welke met behulp van luchtdruk wordt
bediend, dient de commandoleiding te worden
losgenomen.

4. Aandrijfas losnemen.
5. Haakse adapter van kilometertelleraandrijving

losnemen van versnellingsbak.
6. Stuurleiding en voedingsfeiding losnemen van

de splittercilinder.

Uitslultcnd F 2E00
Reactiestang van schakelstang losnemen.
Schakefstang losnemen van
schakelhef boom.
Voedingsleiding van de pneumatische
schakelkfep 48 Fig. 8, losnemen.

Uitsluitend N 2800
U itlaatdemper u itbouwen.
Neem de rubber beschermingshoes van de
versnellingshendel los van de cabinevloer.
Midden, voor in de cabine bevindt zich een
inspectieluik. Verwijder dit f uik en neem de
versnellingshendel los van de
versnell i ngsbak.
Neem de twee voorraadf eidingen van de
pneumatische schakelaar, welke zich op
het schakeldeksel bevindt, los.

Koppel i ngsversterker:
Splitpen en koppen losnemen.
Neem de uitlaatpijpsteun los van het
koppelingshuis.
Ondersteun de versnellingsbak met een
speciaaf daartoe geschikt karretje en
verwijder de bouten, waarmee de
versnellingsbak tegen het vliegwiefhuis is
bevestigd.
Trek de versnellingsbak recht achteruit, laat
de bak zakken en trek de bak onder het
voertuig uit.

WER K PLAATS I NSTRUCTI ES ALGEMEEN

16 S 130, 16 S 160

INBOUWEN VERSNELLINGSBAK

Het inbouwen geschiedt in omgekeerde vofgorde.

Let bij het monteren van de adapter van de
kifometertef leraandriiving op het volgende.
De draadmof, waarmee de adapter op het
aansluitstuk van de bak wordt geschroefd, heeft
linkse- en rechtse draad.
Om te voorkomen dat de aansluiting wordt
ingekfemd, dient de aandriifkabef fosgenomen te
worden van de adapter.
Draai vervolgens de mof één gang op de
schroefdraad van de adapter.
Draai de mof op het aansluitstuk van de
kilometertef fer op de bak, terwijl de aandrijfpen
steeds met de hand wordt rongedraaid, tot de
pen, welke zich in de mof bevindt goed in de vork
grijpt.
Zel de mof vast.
Zet nu de vork van de aandrijfkabel op de
aandrijfpen van de adapter en draai vervolgens
de wartel vast.

AFSTELLEN KOPPELINGSVERSTERKER

Wanneer een nieuwe koppelingsplaat is 
\

gemonteerd dient er bij het aanbrengen van de
oogbout 68 (Fig. 34) op te worden gelet dat de
afstand van het aanfegvlak van de versterker op
de steun tot achter de stelmoer (maat A) 68 mm
bedraagt.
Ook wanneer de versterker om andere redenen
dan het vernieuwen van de koppelingsplaat wordt
uitgebouwd, dient bij het weer inbouwen, dc
afstand A ingesteld te worden op 68 mm.

7.

8.

9.

10. Fig. 34
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Bedieningsmechanisme F 2800 LHD, 1e uitvoering
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DAFffi 16 S 130, 16 S 160

WE RK PLAATSI N STRUCTI ES

Leidingschema

Fig. 35b

ALGEMEEN
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Bedieningsmechanisme F 2E00 LHD, 2e uitvoering
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W E RKPLAATSI NSTRUCTI ES

InFTruds

Fig. 36b

16 S 130, 16 S 160

ALGEMEEN
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Bedieningsmechanisme N 2800
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WER K P I-.AATSI N STR UCTI ES

Leidingschemr
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Fig. 37b

16 S 130, 16 S 160

ALGEMEEN
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Exf ra's
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Fig. 38

51. Schakefaar, range-groep (Daf nr.6927451
52. Schakelaar, splittergroep (Daf nr.692745l.
53. Schakelaar, neutrale positie (Daf nr.692g'82)
54. Schakelaar,achteruitrijlamp (Daf nr.692387)

Bevestigingsset voor schakelaar
van achteruitrijlamp (Daf nr. 692665)
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