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KANTELMECHANISME
WERKING EN BEDIENING

1 . Kabineslot
2. Mikroschakelaar
3. Veer
4. Hoes
5. Grendelpen
6, Balk

,

Technische gegevens
Oliesoort: AQ-ATF Type A suffix A
Olieinhoud
: 580 cc
Oliedruk systeem
: 250 bar
Testdruk slangen
: 640 bar
Slagvolume pomp
: 6cc

7. Snilring
8. Wartelmoer

e

Pijp

10. Steun
11

,

Klembeugel

12. Steun

Bediening
omdat de kabine van de F 2800 te zwaar is om met de
hand te kantelen wordt gebruik gemaakt van een
hydraulisch kantelmechanisme. De kabine wordt
vergrendeld met het kabineslot (1). De hydrauf ische
pomp (59) zorgt ervoor dat de hefcilinder (28) de
kabine omhoog kan duwen.
Alvorens te gaan kantelen moet eerst de hydraulische
pomp in de stand "heffen" gezet worden. Dit kan het
beste gebeuren met de krikstang.
Als nu gepompt wordt, gaat eerst het kabineslot open.
Vervolgens duwt de hefcilinder de kabine langzaam
en zonder schokken omhoog. ls de kabine eenmaal
het dode punt gepasseerd, dan valt hij langzaam
voorover tot de eindaanslag is bereikt.
Houd hier rekening mee en zorg dat de ruimte voor de
kabine over een afstand van 1 ,6 meter vanaf de
bumper vrij is van obstakels.
Tijdens dit langzame voorovervallen is het altijd
mogelijk de beweging van de kabine te stoppen: het is
voldoende de pomp irr de stand "zakken" te zetten.
Om de kabine terug te kantelen moet de pomp in de
stand "zakken" gezet worden: door te pompen zal de
kabine geleidelijk terugkantelen. De kabine beweegt
alleen als gepompt wordt; het laatste stuk valt de
kabine echter uit zicnzelf in het slot op het brugstuk.

Waarschuwing
Bij werkzaamheden aan een gekantelde kabine, zoals
lassen, spuiten en tectyleren, moet de zuigerstang
van de hefcilinder worden afgedekt. Lasspatten en
verf op de zuigerstang leiden onherroepelijk tot
beschadigingen aan de oliekeerring.

1

3. Bout

14. Schotkoppeling
15. Contramoer
16. Steun
1 7. Lagerblok
18. Schtjf

19 Veerring

20 Moer
21 Pen
22. Smeernippel
23. Kabinesteun
24. Bout
25. Veerring
26. Moer
27 . Borstbout
28. Hefcilinder
29. Sluitring
30. Zelfborgende moer
31 .

Reparatieset

32. Slang

33 Moer
34. Slang
35, T-koppeltng
36. Koppef rng

37 Koppeling
38 Steun. hefcilinder
39. Pen

40 Bout
41 . Veerring
42. Borgplaat
43. Moer
44. Bout
45. Bout
46. Veerring
47. Steun, anti-tril
48. Verbindrngsstuk
49. Steun
50. Klembeugel, dubbe
51 . Schokbreker
52. Ring
53. Rubberring
54. Ring
55. Rubberring
56. Ring
57. Moer
58. Moer
59. Pomp, hefinstaf latit
60. T-koppeling
61. Pen
62. Klemband
63. Veerring
64. Bout
65. Reparatieset
66 Reparatieset

Werking
Het kantelmechanisme bestaat uit pomp P, hefcilinder
H en kabineslot K. Aan pomp P rs het reservoir gelast:
de verbindingen tussen pomp en reservoir oestaan uit
boringen en pijpjes. De hefcilinder is van het
dubbelwerkende type, d.w .2. dat aan beide zijden van
de zuiger olie onder druk kan worden toegevoerd. De
vergrendeling in het kabineslot wordt geopend m.b.v.
een hydraulische cilinder. Als het hydraullsche
systeem niet werkt, kan het slot toch geopend worden
door aan de haak aan de zijkant te trekken.

Kantelen van de kabine
Afs de omschakef kraan van de pomp in de stand

"heffen" gezet wordt, wordt de kraan als een schroef
iets in het pomphuis gedraaid. De kogel K3 wordt op

z'n zilling gedrukt en kogel K4 wordt, tegen de
veerdruk van veer V2an, van ziln zitting geduwd d.m.v.
stift S. Als nu pomphefboom naar boven bewogen
wordt, komt er olie vra opening 01 uit het reservorr in
de pompcilinder. de kogel K1 wordt a.h w van ziln
zitting "gezogen ".
Beweegt de pomphefboom naar beneden, dan wordt
kogel K1 op ziln zitting geduwd en de olre wordt langs
kogel K2 naar de leidingen D en T geperst
Bij een druk van 2A bar opent de vergrendeling in het
slotmechanisme. Daarna wordt de olie met een druk
van 250 bar toegevoerd aan de hefcilinder via de
hydraulische leidrng D en T: aan beide zijden van de
zuiger van de hefcilinder staat dus dezelfde druk.
Orndat echter het oppervlak van de T-zijde van de
zuiger kleiner is dan aan de D-zi1de zal de zuigerstang
uitgeduwd worden.
Het teveel aan olie achter de zuiger zal via de leiding T
weer aan de pomp toegevoerd worden, wordt daar
toegevoegd aan de olie die naar de hefcilinder gaat en
stroomt dan via aansluiting D en de terugslagklep K6
naar de voorzilde van de zuiger.
Wanneer bij het kantelen van de kabine het dode punt
bereikt is, gebeurt het volgende: de kabine zal aan de
zuigerstang gaan trekken. De olie die zich achter de
zuiger bevindt wordt weggedrukt via de aansluitingen
T van cilinder en pomp: deze olie wordt direkt weer
aangezogen via de aansluitingen D van pomp en
cilinder en stroomt via de terugslagklep K6 naar de
voorzijde van de zuiger.
Omdat aan de voorzilde van de zuiger meer olie nodig
is dan achter de zuiger wordt weggedrukt, wordt extra
olie uit het reservoir aangezogen langs de kogels K1
en K2.
Als gevolg van vernauwingen in de omloopleiding na T
en in de leiding D wordt de stroomsnelheid van de olie
beperkt: hierdoor valt de kabine langzaam voorover.
Moet de kabine tijdens deze beweging gestopt
worden, dan is het voldoende om de omschakelkraan
in de stand "zakken" te zetten.
De of ie, die aan de achterzijde van de zuiger wordt
weggedrukt, gaat dan via de aansluitingen T naar de
pomp. Daar kan hij echter niet verder, want kogel K4 is
dicht. Dit betekent dat de kabine niet verd er zal
zakken.
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Terugkantelen Yan de kabine
Bij het terugkantelen van de kabine moet de
kraan op de pomp in de stand "zakken" gezet

worden. Hierdoor komt kogel K3 vrij van ziin
zitting en wordt kogel K4 door veer V2 op
zijn zining geduwd.
.
Wanneer we nu een pompslag maken komt er
alleen druk op aansluiting T van de pomp.
Door deze druk gaat de zuiger van de hefcif inder naar links: dat kan omdat deze druk
tevens zuigenje Z naar boven duvlt. De stift
aan zuigenje Z duwt kogel K6 van zijn zitting,
waardoor olie weg kan stromen via leiding D.
Wanneer de kabine het dode punt gepasseerd
is, gaat de kabine tegen de cilinder leunen.
Links van de zuiger ontstaat een overdruk.
Het zuigertje Z wordt naar f inks geduwd , zodat kogel K6 weer op zijn zitting wordt ged ru kt.
De olie kan dus niet weg uit de ruimte links
van de zuiger. Als we nu gaan pompen wordt
bij efke slag druk uitgeoefend op zuigertie Z,
zodat kogef KO van zijn zitting wordt gedrukt.
Hierdoor kan er olie via leiding D terugstromen naar het reservoir, terwijl rechts van
de zu iger olie wordt toegevoerd.
Dit gaat zo door totdat de zuiger opening 04
gepasseerd is: de kabine is dan bijna hefemaal
teruggekanteld.
Op het moment dat de zuiger opening 04
passeert, worden voor- en achterkant van de
zuiger doorverbonden. Deze krijgen daardoor
dezelfde druk, en deze druk komt via de omloopleiding op zuigertje Z. Dit wordt naar
rechts gedrukt, en het teveel aan olie wordt
f angs kogef K6 naar het reservoir geperst,
Daardoor valt de kabine met enige kracht in
de vergrendeling.

UITWENDIGE DELEN KABINE
KANTE LM ECHAN ISÍVIE

Onderhoud
Bii elke doorsmeerbeurt moeten de vofgende
werk zaamheden verricht worden:
- doorsmeren van de koppen van de hefcilinder
doonmeren van de voetsteun van de hefci I i nder
doonmeren
van de kabinescharnieren
olién van de draaipunten van de hydraulische pomp
kontroleer de pomp en hefcilinder op lekkages. Kontroleer de zuigerstang op beschad

igingen.

Voor de intervaf len van de doorsmeerbeurten
zie het onderhoudsschema.

Heeft het voertuig een aanrijding gehad kontroleer dan; afvorens te gaan kantelen:
- de kabinepoten en kabinescharnieren op
scheu ren,

de voetsteun van de hefcilinder aan de chassisbalk op scheuren en vernieuw in ieder geval de koppen van de hefcilinder
Ondanks d eze maatregelen dient men na een
aanrijding met de grootst mogelijke voorzichtigheid te werk te gaan: hang de kabine indien
mogelijk in een takel en plaats een bok vóór
de kabine.

I

Vullen yan hA system
Indien onderdelen van het kantelmechanisme
gedemonteerd en/of vervangen zijn moet het
hydraulische systeem gevuld en ontfucht worden. Ga afs vofgt te werk:
kontroleer of alf e koppelingen van het hydraulische systeem goed vastzitten (Fig. I ).

Fig.

1

zet de pomp in de stand heffen (Fig. 2).

Fig.2

reinig de pomp rondom de vulplug en verwijder deze (Fig. 3).

Fig. 3
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vuf het reservoir met de voorgeschreven
oliesoort (AO-ATF Type A suffix A) en
begin te pompen tot het pompen zwaarder
gaat. Vuf nu het reservoir nogmaals bii.
Monteer de vulplug en pomp de kabine geheel voorover (Fig. 4[

./)
Fig. 4

kontroleer of het overdrukventiel van de
pomp werkt. Met de kabine geheel voorover gekanteld moet nog even worden
doorgepompt. Eerst zal het pompen zwaarder gaan om een druk in het systeem op te
bouwen. Wanneer het overdrukventiel
opent zal het pompen iets lichter gaan.
Wanneer dit niet gebeurt is er te weinig of ie
in het systeem aanwezig. Vul dan olie bij en
kontroleer nogmaals de vrnrking van het
overdrukventiel ( Fig. 5).

Fig. 5

zet de pomp in de stand zakken en kantel
de kabine terug. Geef nog t 50 pompslagen
extra om de cilinder goed te ontluchten
(Fig. O).
Het kan voorkomen dat zich teveel olie in
het systeem bevindt. Deze olie stroomt dan
weg via de vulplug waarin een overdrukventiel aanwezig is. Door de rijwind kan de olíe
over het gehele oppervlak van de pomp verspreid worden en kan het lijken alsof de
plunjer van de pomp lekt. Kontroleer dit
door de pomp schoon te maken en een aanta I pompsf agen

t'=
\
\

te maken.

Navulfen van het hydraufische systeem geschiedt door de vulplug los te nemen en olie
bii t€ vullen tot het reservoir geheel gevuld is.

LET OP:
Monteer de originele vulplug. Hierin bevindt

zich nl. een overdrukventiel.

Fig. 6

Uit- en inbouwen
Kabineslot
Draai de hydraulische feiding aan het kabineslot los, draai de vier bouten f os waarmee het slot aan de kabine bevestigd is en
neem het slot af (Fig . 7l .

Ftg.7

@

De mikroschakelaar kan uit het kabineslot
verwijderd worden door de nryee kfeine
boutjes los te draaien (Fig. 8).

ol
Fig. 8

Hydraulische pomp
Neem de sfangen naar de hefcilinder los
(Fig. 9).
Verwijder de nryee bouten, waarmee de
pomp aan de steun vastzit en neem de

pomp af .

Fig. 9
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Hefcilinder
- Pomp de kabine iets omhoog en plaats het
hulpstuk, zie speciaal gereedschap (Fig. 10).

,U,IU,

Fig î0
Neem de twee leidingen aan de hefci linder
los(Fig. 11).

Fig.

11

Maak de koppen los en neem deze uit
(Fig . 12l' .

Fig. 12

Maak het borgplaatje op de voetsteun los
en verwijder de voetpen (Fig. l3).
Neem de hefcilinder af .

Fig. î3

Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde. Bii het inbouwen van een hefcilinder eerst
de voetpen van de hefcilinder bevestigen en
hierna de hydraulische leidingen aanbrengen.
Vervolgens moet de cilinder uitgepompt
worden op de goede lengte waarna de koppen
eenvoudig aangebracht kan worden.
LET OP:
Als onderdefen van het kantelmechanisme zijn
uitgebouwd moet het hefe systeem ontf ucht
worden (zie onderhoud kantelmechanisme).
10
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REVISIE VAN POMP EN HEFCILINDER
Afvorens tot demontage over te gaan, stel
eerst vast welke delen defekt zijn:
Kontroleer alf e slangen en aansluitingen op
lekkage.

Kontroleer de hydrauf ische pomp. Maak de
slangen aan de aansluitingen D en T los van
de pomp en dicht deze aansluitingen af met
b.v. dummy-nippels.
Zet de omschakelkraan in de stand "zakken", g€€f enkele pompslagen en kontroleer

of het overdrukventief in werking

treedt . Zet daarna de omschakelkraan in de
stand "heffen" en kontrofeer nogmaals de
werking van het overdrukventiel.
Kontrofeer de pomplunjer op fekkage.
Als deze kontrof es niets opleveren is de hefcilinder van het kantelmechanisme defekt.

Fig. 14

Hydraulische pomp
Bouw de pomp

uit (zie uit- en inbouwen).

Een defekt aan de pomp is vaak te wijten aan
ongerechtigheden in de hydraulische vloeistof,
daarom moet de pomp geheel gedemonteerd
en gereinigd worden.

Vervang h ierbij alle

0 -ringen

.

Fig. î 5

Demontage
Tik de kerfstift uit de omschaketkraan

(Fig. 14).
Neem met de magneetstift (DAF spec. gereedschap nr. 6948,07 ) de kogel K3 en stift
S

uit (Fig. t5).

Draai de pomp om en d raai de inbusbout
van het overdrukventiel los ( F ig 1 6)
Met de magneetstift kunnen achtereenvolgenò veer V3 en kogel K5 van het overdrukventif en veer V2 en kogel K4 verwijderd
worden.
.

Fig. 16

11

Aan dezelfde zijde van de pomp kunnen
Du, onder de inbusbout van de uitlaatktep,
veer V 1 en kogel K2 venrijderd worden

(Fig,

1

7

).

Fig. 17

Draai, aan de onderzijde van de pomp, nippefs D en T en de inbusbout voor aansluiting van een luchtmotor los (Fig. l8).

Fig. 18

In de poorten D en T van de pomp bevinden zich fijnmazige zeefjes. Deze kunnen
ook uitgenomen worden (Fig. lg).
Opmerking:
Bij montagB nieuwe zeefjes aanbrengen.

Fig. î9
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Verwijder de hefboom van dà pomp
(Fig. 20).

Fig. 20

de pompplunjer en de afstrijkring uit
(Fig. 21I-.

= Neem

Fig. 2î

De pomp is nu geheel gedemonteerd.
Reinig het pomphuis en de losse onderde-

len grondig in benzine of tri. Blaas alle def en droog met perslucht (Fig. 22I .
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Montage
De monta(p gebeurt in omgekeerde volgorde.
Hierbii dient men wel de volgende punten
goed in het oog te houden:
Bij montage moet de pompplunjer ingevet
worden met zuurvrij vet. De U-cup aan de
onderziide van de plunjer moet bij vervanging goed gemonteerd worden; de opening
moet naar beneden wijzen (Fig .231 .
De afstrijkring wordt gemonteerd met een
speciale bus (DAF nr. 694804) om de ring
n iet te beschad igen.

I
Fig. 23

Wanneer de kogels gemonteerd worden,
moeten zij met een hamer en een doorslag
ingeslagen worden op de zitting (Fig . 24I. .

Fig.24

uit aansf uitingen D en
T verwif derd zijn, moeten nieuwe zeefjes
gemonteerd worden (DAF nr. 6925781

Wanneer de zeefjes

(Fig

. 25I.

.

Fig. 25
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Draai de inbusbout handvast bii montage
van de uitlaatkfep (Fig. 26).

Fig. 26

Monteer het overdrukventiel met de bovenkant van de inbusbout op gelijke hoogrte
met de bovenkant van het pomphuis
( Fig .27l .

Fig.27

Gebruik teffon tape bij montage van de nippels D en T.
Opmerking
Monteer de M14 nippel in het dichtst bij de
omschakelkraan liggende draadgat, zo dat de
slangen bii het aansluiten niet verwisseld kunnen worden ( F ig , 28l, .

Fig. 28
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Breng e{sn nieuwe 0+ing aan op de omschakelkraan. Draai de omschakelkraan tot
tegen de aanslag; de kraan staat nu in de
stand "heffen".
Draai de kraan nu i AOo terug, breng de
veer aan en monteer de kerfstift.

--\\
\ \

\\
\

Fig.E
Het overdrukventiel moet afgesteld worden
op een druk van 350 bar.
Ga als volgt te werk:
Dicht aansluiting D (Ml 4l at met b.v. een
dummy-nippel ( Fig. 29).
met vofdoende bereik (b.v. 600 bar).
Zet de omschakefkraan in de stand "heffen"
en vul het reservoir met hydraulische vloeistof

-

.

Ontlucht eerst de slang bij de manometer
en stef vervol(Fns m.b.v. inbusbout A de
overdruk af op 350 bar (Fig. 30).
Kontroleer alle aansluitingen op lekkage.
Draai nu de omschakelkraan in de stand
"zakken" en kontroleer nogmaals de werk in g va n h et overd ru kvent ie | .

Fis 30
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Hefcilinder
Bouw de hefcilinder en de hydraulische pomp
uit (zie uit- en inbouwen).
Een defekt aan de hefcilinder is vaak te wijten
aan lekke oliekeerringen of een beschadigde
zuigerstang, om de hefcilinder te reparareren
moet de gehele zuigerstang worden uitgenomen en de oliekeerringen vervangen.
Voor het uiSnemen van de zuigerstang is de

2

3
4
5

6
7

hydraulische pomp nodig.

I
9

ro

l

1î

zuigerstang

2. vuilaf

st rilker
3. bo rgr in g
4. boven lager
5. afd ichtring

6.0-ring
7. aanslagring
8. zuiger

9. afdichtring
0. 0-ring
1 1 . borgring
1

Fig.31

Demontage
Neem de vuilafstrijker aan de bovenziide

uit de hefcilinder (Fig. 32).
-4
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Sfuit de hefcilinder aan op d'e pomp en
pomp de zuigerstang uit tot op l0 mm
van het uiteinde (Fig. 33).

t

I
Fig.I|
Tik, met speciaal gereedschap 694806, het
boven lager op de zuigentang 5 à 10 mm
terug (Fig.34).

Fig. 34

Neem de bovenste borgring uit de ci linder
en pomp de zuigentang helemaal uit

(Fig. 351.
./

,./)/
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Fig. 35
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Verwijder de borgring van de zuigerstang en
neem de zuiger en de hier onder f iggende
O-ring af (Fig. 36).

Fig. 36

Neem de aanslagring af en verwijder het
boven lager ( F ig. 37 ) .

Fig. 37

Montage

Kontroleer de zuigentang en het bovenste
deef van de cilinder op krcsen en beschadigingen, vervang zo nodig de gehele cilinder
(Fig.38).

20
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Breng een nieuwe keerring, met de open
zijde in de juiste richting, aan in het bovenf ager (Fig. 391. Pfaats een nieuwe 0-ring op
het bovenlager en schuif een nieuwe vuilafrtrijker en het bovenfager v@rzichtig op
de zuigerstang.

Fig. 39

Breng m.b.v. het speciafe gereedschap
(DAF nr. 6948081 de aanslagring aan op de

zuigerstang (Fig. 40).

Fig. 40

Plaats een nieuwe O-ring in de groef van het
zuigerstangeinde. Schuif de zuiger, voorzien
van een nieuwe O-ring, met de afgeschuinde
kant naar het zuigerstangeinde gericht op
de zu igerstang ( Fig. 41 ) .

Fig.41
21

Breng de borgring m.b.v. het speciafe gereedschap (DAF nr. 694808) aan (Fig. 42l.

.

Fig. 42

Steek de zuigentang in de cilinder en druk
het bovenlager zó ver naar binnen dat de
0-ring iuist niet meer zichtbaar is. Breng
een dun laagje borgmiddef, (b.v. Loctite
270) aan op het bovenste deel van het boven fager ( F ig. 43 ) .

Fig. 43

Tik met hulpstuk (DAF nr. 694806) het

t

bovenlager 10 mm in de cilinder en breng
de borgring aan (Fig. 44l' .

Fis4Él
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Kontroleer of de borgring goed aanligt, trek
daarna de zuigerstang met een f lin ke ru k
terug ( Fig. 45 ).

Fig. 45

Vul de cilinder met olie, kontroleer de werking en spoor evt. Iekkages op.
Kontroleer of de zuiger van het overdrukventiel niet lekt door flink op de zuigerstang de drukken; uit de binnenste plug
van de cilinder mag dan geen olie lekken
( Fig. 46).
Druk hiema de vuilafstrijker in de cilinder-
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