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Smeernippel
Trekveer

Slang

79. O-ring

Koppef ing

8O. Druklager

Afdichtring
Afdichtring

81. Moer

Nippel
Klembeugel
Veerring

Schalm
Splitpen
Koppen
Gaffef
Moer

Bout

Steun

dop
Zeel

Vuf

Afdichtring

Steun

Moer

Moer

Veerring
Bout

Sluitring
Bout
Veerring
Pedaalrubber
Pedaal

Aanslagring
Aanslagrubber

Hoofdcilinder
Restdrukventiel
Drukveer
Zuiger
Manchet
Aanslagring

Veerring
Moer
Ringspie

Borgveer
Stofhoes

Bout
Hefboom
Lagerbus

Bout
Klembeugel
Klembeugel

Sluitring
Veerring
Moer

Moer
Veerring
Koppef ing

Drukstitt

Zlc yoor,,technlrchc gegeveî!",,,berchrlfvlng",
,,onderhoud" en ,,ltorlngen" 3-00-1 en 3-00-2.

Koppeling
Moer
Veerring
Koppeling
Leiding
Veerring
Moer
Leiding
Leiding
Smeernippel

Ontkoppelingsas
Ringspie
Bout
Veerring
Ontkoppef ingsvork
Eout
Hefboom
Moer
Bout
Moer
Spie
Keerring

82. Veerring
&1. Steun
84. Koppeling

8lt. Steun
86. Slang
87. Splitpen
88. Sluitring
89. Koppen
90. Moer
91. Veerring
92. Hufpcilinder
93. Stofhoes
94. Zuiger
95. Manchet
96. Ontluchtingsnippel
97. Klemveer
98. Borgveer
99. Drukveer
100. Afdichtring
101. Banjobout
102. Stofdop
103. Drukstift
104. Pf ug
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HOOFDCILINDER
Er dient altijd te worden gezorgd, dat de compensatieopening (C) vrij is, wanneer het pedaar zich in
de ruststand bevindt.
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Te zorgen, dat het pedaal door de trekveer
(28l. in de ruststand wordt teruggetrokken.

Hg.2

Te zorgen, dat de schafm (29), waaraan de

trekveer (28) is bevestigd, is aangebracht , zoals in fig. 3 is afgebeefd, dus niet aan dezelfde
koppen als de gaffel (32).
Te zorgen, dat et, wanneer het koppelingspedaal zich in de ruststand bevindt, wat speling
is tussen de drukstift (46) en de zuiger (41).
Dit kunt U voelen door met de hand het koppelingspedaal op en neer te bewegen.
pe sp_eling kan worden ingesteld, door de gaffel (32) verder of minder ver op de drurétitt

-.-_

(46) te schroeven.
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HULPCILINDER
De zuiger (94) van de hulpcilinder (921 heeft twee
manchetton (95) die met afdichtlippen van elkaar
af zifn gomonteerd. De zuiger (94) wordt door een
drukveer (99) naar buiten gedrukt. Het druklager
(80) is dus continu licht belast.
De slang (86) is aangesloten aan de bovenste opening door middel van een speciale banjobout
(101 ). In deze'banjobout is de ontfuchtingsnippef
(96) aangebracht. De onderste opening is afgesloten door middef van de plug (104).

Flg. I

ONTLUCHTEN
1. Controleer of het koppef ingspedaal door de
trekveer (28) vof ledig in de ruststand wordt
getrokken en of met de hand aan het koppe-

lingspedaal een kleine speling ltan worden 90-

voeld (zie onder ,,hooldcilinder") on of de
slang (86) op de juiste plaats aan de hulpcilinder (92) is verbonden (zie onder ,,hulpcilinder").
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Neem een reservoir en vul dat gedeelteliik met
de iuiste remvloeistof. Neem een doorzichtige
plastic slang.
Steek het ene einde daarvan over de ontluchtingsnippel (96) en dompel het andere einde in
de remvloeistof, die zich in het reservoir bevindt (fig . 71.
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uit het ontf uchtingsapparaat
aan op het
Jff'ìllJ[lervoir (i) àn ie-tH systeern-onder
Sf
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4.

Draai de onttuchtingsnippel
(96) open en sluit
er b""àuir

ffíl,j;ffi'n5in*;
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de kraan van

het onruchtingsapparaat
faat het to?r.fi"pspedaaf
en
i; de ruststand.
Draai nu de onnucny,ór"iàplii
(9e) soed opon
en druk d-e zuiger (94)
ian re-rrurpóitnoàirgel
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in (rig. ro). Dóé àit
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heid, dat de ruòÀt
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6. Laat nu de zuiger

(94) van de hulpcilinder (92)
ze€r langzaam terugkomen; neem hiervoor ongeveer 60 seconden de tijd (fig. 11).
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7, Indien het systeem goed is ontfucht moet de
hefboom (73) uiterfijk beginnen te bewegen,
wanneer het koppelingspedaal 20-30 mm is
ingetrapt. Volledig intrappen van het koppe-

I

lingspedaal moet een slag van de zuiger (94)
van de hulpcilinder van minimaal 15 mm veroorzaken. veruijder, indien dit niet het geval
is, de hulpcilinder (92) van de steun. Hiertoe
behoeft men slechts de vier moeren (90) en de
klemveer (97) te verwijderen (fig . 12). Open nu
de kraan van het ontf uchtingsapparaat weer,

draai de ontluchtingsnippel (96) open en
houd de hulpcilinder verticaal, met de ontluchtingsnippel als hoogste punt en beweeg
hem vanuit deze stand langzaam in alfe mogelijke standen. De laatste lucht zal hierdoor uit

de hufpcilinder ontwijken.

Indien geen ontluchtingsapparaat tér beschikking
is, zal het ontluchten moeten geschieden met behulp van het koppelingspedaal.
Let hierbij op het volgende:
Zorg dat het vloeistofreservoir (1) steeds goed
gevuld blijft en houd hierbij rekening met de
schuine stand van het vloeistofreservoir
(f

ig

/

13).

Houd de ontluchtingsnippel (96) open, wanneer het pedaal wordt ingetrapt en houd de
ontluchtingsnippel gesloten wanneer u het
pedaal laat opkomen.
Door het grote volume van de lerdingen is een
zeer groot aantal sf agen van de zuiger van de

hoofdcilinder nodig om de gehele installatie

te vullen; 40 a 50 slagen is normaal!

Neem verder alle aanwijzingen

hierboven zijn aangegeven.

in acht, die
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