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REVISIE DRUKGROEPEN G.., GF..
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Speciaal gereedschap
Algemeen
Uitbouwen
Demonteren
Controleren van de onderdelen
Monteren
Inbouwen

Tcchnlrchc acgcvcnf
Zie hiervoor de betreffende drukgroep.
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Voor het reviseren van drukgroepen moet speciaal
gereedschap worden gebruikt.

SPECIAAL GEREEDSCHAP
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ben gefast worden. Na het lassen de plaat goed vfak-
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n plaats van deze plaat kan ook een vlakke pfaat en

een hydr. pers gebruikt worden, die in elke stand
vastgezet kan worden.
De minimaal benodigde perskracht is 25000 N.
Bij een groot aanbod van te reviseren drukgroepen is
het aan te bevelen een speciale montagetafel aan te

schaffen, welke in de handel verkrijgbaar is.
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Montageplaat (Flg. 1 en 2)
Met behulp van deze plaat kan elke drukgroep worden gedemonteerd en gemonteerd.
Deze plaat kan zelf gemaakt worden (voor af metingen zie Fig. 1).
De plaat moet minstens 10 mm. dik zijn. Aan de
onderzif de moet ter versterking een voetsteun of rib-
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Flg. 2

Onderlegrchlfven (Flg. 3)
Om de dikte van de koppelingsplaat te kompenseren
bii drukgroepen van het type GF.., worden bij de- en

montage onderlegschijven gebruikt.
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1. Magneetvoet
2. Bus

I

3. Klem
4. Meetklok
Afstandsbus
Ffg.

(1

2x)

1) Straal, variabef instelbaar 25 tot 40 mm.
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Flg. 5

Flg. 0

Ahlendrburcn (Flg. 4)

Bij drukgroepen van het type G.. ligt een gedeelte
verzonken in het vfiegwief.
Wordt dit type op een vlakke plaat gede- en monteerd dan is de ruimte tussen huis en plaat te groot en

moet deze ruimte opgevuld worden met afstandsbussen.

Orukvfng.r elrldgorrcdrchep (Flg. 5 cn 6)

Voor het afstellen van de eerste drukvinger wordt
een dieptemaat gebruikt, deze is in de handel verkrijgbaar.

Om de overige drukvingers op dezelfde hoogte te
kunnen afsteffen, kan men gebruik maken van een
ronde magneetvoet en meetklok. Deze ziin in de
handel verkrijgbaar.
De bus en de klem kunnen eenvoudig zelf gemaakt
worden.

Drukvccrlorler (Ffg. 7)
Bii drukgroepen, die uitgerust ziin met drukveren, is
het aan te bevelen om de drukveren te testen met
behulp van een drukveertester. Deze is in de handel
verk rijg baar.

Dummy prlrc-et
Tijdens het inbouwen van een drukgroep moet de
koppelingsplaat goed gecentreerd worden.
Gebruik hiervoor een z.g. dummy as. Deze kan zell
gemaakt worden, doch men kan ook een af gekeu rde
prise-as hiervoor gebruiken, welke dan voorbii de
splines afgezaagd wordt (zie Fig. 45 en 46).
Er ziin maximaal twee verschillende assen nodig:
met splines SAE 10C 11/2"
voor versnellingsbakken: AK/S 5-35
AK/S 6-36

(Flg. 7)

met splines SAE 10C 13/t"
voor versnell ingsbakken: AK/S 6-65(+GV 80)
AK/S 6-70(+GV 70)
AK/S 6-80(+GV 80)
AK/S 6-90(+GV 90)
5 K/S 90,91 en 92 GP
16 S 112
16 S 130
16 S 160
RTO 613
RTO 9513

ALGEMEEN

De drukgroep is uitgevoerd als een enkelvoudige
droge plaatkoppeling
De drukgroep is voorzien van drukveren en is instelbaar.

Door het toepassen van verschilfende drukveren is
het over te brengen draaimoment goed aan te passen aan dat van de motor.
De koppeling is uitsluitend bedoeld om:

Een stilstaand voertuig in beweging te zetten.
Ofwel: om stilstaande wielen soepel te kunnen
verbinden met een draaiende motor.
Tijdens het schakelen van de versnelf ingen, de
motor even los te koppelen van de draaiende wielen.

Opmerking
De koppeling mag alléén even slippen tijdens het in
beweging zetten van het voertuig. Er moet dan net
voldoende gas worden gegeven, dat de motor niet
afslaat. Pas als het koppelingspedaal geheel is fosgelaten mag het gaspedaal volledig worden ingetrapt, teneinde het volle motorkoppel aan de wielen
over te dragen.
Het rijden met de voet op het koppelingspedaaf , of
het rijden met een slippende koppeling leidt onverbiddef ijk tot een verbrande koppelingsplaat. Het gevolg is stifstand en een kostbare reparatie.
De koppelingspfaat is meestal voorzien van verende
pfaatjes tussen de voeringen en een trillingdemper
om een soepel aangrijpen van de koppeling te waarborgen.
In de meeste gevallen wordt een continu aanliggend
druklager toegepast, zodat het koppelingspedaal
zichzelf steeds bijstelt.
1. Koppelingshuis
2. Drukvinger
3. Drukveer
4. Koppelingsplaat

5. Druklager
6. Toplager
7. Koppelingsvork
8. Drukplaat

(Flg.

De type-aanduiding van F&S drukgroepen, zoals b.v.
GF 420 heelt de vofgende betekenis:
G = Koppeling voor bedrijfsvoertuigen, met een
gietijzeren huis en schroefveren

GF

=

Koppeling voor bedrijfsvoertuigen met een
gietijzeren huis en schroefveren voor een

420

=

vlak vliegwief
Dit getal geeft aan, dat de grootste diameter
van de koppelingsplaat 420 mm is.
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UITBOUTVEN
1.

Versnef li ngsbak uitbouwen

2.

Neem de bevestigingsbouten van de drukgroep
fos. Druk daarbii de drukgroep tegen het vliegwiel.

3.

Neem de drukgroep en de koppelingsplaat van
het vliegwiel.

DEMONTEREN
Kontroleer, alvorens een drukgroep te demonteren,

of het speciale gereedschap aanwezig

is.
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De hierna volgende beschriiving is gemaakt aan de
hand van de revisie van een drukgroep, type GFX
420. De overige typen drukgroepen worden echter

op precies dezelfde manier gereviseerd.

1!. BU drukgrocpon Ytn hcl typl

Flg. 9

G.. moctcn dc

twrrll elrtendrbutrcn wordcn gcbrulkt (zlc Flg.
10).

Flg. 10

lb.

Blf drukgrocPcn Ytn hct typc GF.. cn GFX...
moclcn dc tweefl ondcrlcarchllven wordcî 9c'
brulkt (zle Flg. 11).
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2. Leg de drukgroep op de montageplaat.
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3. Trek de drukgroep met bouten gelijkmatig tegen
de montageplaat vast.

Flg. 13
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4.

Klap de drie veerbeugels 15 opzij en verwijder de

drukring
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5. Verwijder de borgbouten

1 1 en borgplaatjes 14.
Neem de moeren 13 van de trekbouten van de
drukvingers los.

14 13 11 12
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Flg. 15

6. Los gelijkmatig alle bouten, waarmee de drukgroep tegen de montageplaat is vastgezet.
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Til het huis van de drukplaat.

{3ab=h

e'a

e"F

%ffiffi
Ff

g. 17

8. Verwijder de drukveren

18 en 19, de zes veer-

schotels 20 en eventueel de onderlegringen.
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Flg. 18

9. Verwijder de zes bladveren

zB van de trekboulen 27 en de drukvingers 24. Tik met een drevel
de as 23 uit de drukvingerbevestiging.
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23
24
Flg. 19
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10. Neem de trekbout zr

los van de drukvi nger 24,
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Opmerklng:

soms is pos 25 ook wef een rechte pen, welke met
splitpennen wordt vastgezet.
22. Bus
24. Drukvinger
25. Koppen
26. Borgring
27. Trekbout

Flg. 20
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CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN
Drukplert
Indien het oppervlak van de drukplaat sterk is ingef open, moet de plaat opnieuw worden geslepen.
Er mag niet meer dan 0,5 mm worden afgeslepen.
Ztin de inloopgroeven te diep,dan moet de drukplaat
worden vernieuwd.
Controleer de boringen voor de scharnierpennen
van de drukvingers.

Hulr
Controfeer het huis op uitwendige beschadigingen.

Flg. 21

Antl-trllvlrtn
Als de drie veerbeugels 15 ziin ingesleten, moeten
deze Samen met de anti-trifveren worden vernieuwd.

Ziin de drie overige anti-trilveren eveneens beschadigd dan moeten deze ook worden vernieuwd.
De anti-trilveren worden losgenomen door de uiteinden om te buigen en de veer uit de boringen te

;aè

trek ken.

Flg.22
De anti-trilveren worden gemonteerd, door de uiteinden door de boringen te steken en ze vervolgens
met een hamer om te tikken.

Flg. 23

Indien de drie veerbeugels zijn ingesleten kunnen ze

met behulp van een tang gemakkelijk worden vervangen.

Flg.24

Drukvlngert
Het aanligvlak voor de drukring mag niet ingelopen
zijn.

Zonodig kan dit vlak worden bijgeslepen.

Flg.25

Voorheen werden in de twee boringen van de drukvingers losse naafden als lager gebruikt.
Deze naaf den gingen inlopen, zodat de drukvingers
Flg. 26

niet soepef meer werkten. Derhaf ve worden naaf den
niet meer toegepast.
fn plaats daarvan worden er lagerbussen gemonteerd.
Deze bussen zijn zeer gemakkelijk in de boringen te
persen.
Controf eer ook de toestand van de scharnierpennen
van de drukvingers. Ziin deze ingelopen dan moeten

ze worden vernieuwd.

Flg.27
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DrukYcren

Controleer met behuf p van een drukveertester of de
drukveren voldoen aan de opgegeven technische
gegevens.
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MONTEREN
1a. Bij drukgroepen van het type G.. moeten de
twaalf afstandsbussen worden gebruikt.
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1b.

Bii drukgroepen van het type GF.. en GFX.. mo€ten de twaalf onderlegschijven worden gebruikt.

2.

Leg de drukplaat op de montageplaat, resp. op
de onderlegschijven.
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3.

Bevestig de trekbouten 27 aan de drukvingers
24.

Flg.32

Opmcrklng:

Bú sommige typen drukgroepen is de schroeld raad

van de trekbouten excentrisch geplaatst. Bevestig
dan de trekbout overeenkomstig de stand in f ig. 33.

Flg. 33

4.

Bevestig de drukvingers 24 aan de drukplaat 21.
Leg de bladveren 28 og de trekbouten 27.
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5. Breng de zes veerschotels

20 aan. Breng, indien
aanwezig, onderlegringen aan.
Zet alle drukveren op hun plaats.
Indien twee kleuren drukveren zijn toegepast,
dienen af fe drukveren van óón kleur gef ijkmatig
over de omtrek van de drukpfaat te worden yerdeeld.

Frg. 35

6.

Breng daarna de andere drukveren op de overgebfeven pfaatsen aan.

Flg. 36

7. Leg het huis

van de drukgroep voorzichtig op de
drukveren. Let op dat de trekbouten verticéaf blijven staan.

Flg. 37
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8.

{346,-b

Plaats bij een drukgroep van het type G.. de twaalf
afstandsbussen aan onder de bevestigingsgaten
van het huis. Breng de twaalf bouten in de omtrek
van het huis aan en draai deze bouten gelijkmatig
aan.

Let bij het aandraaien van de bouten op dat de
draadeinden van de trekbouten goed in de boringen vallen.
Zonodig kunnen de draadeinden met behulp van
een schroevedraaiertje geleid worden.

6-^.\e-^

3/

àua

Flg. 38

9.

Zet het huis vast tegen de montageplaat.
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10. Breng de moer op het draadeind van de trekbout van één drukvinger.
Draai deze moer zóver vast tot de hoogte van de

drukvinger overeenkomt met de opgegeven

waarde (zie de betreffende drukgroep).
Borg de moer met behulp van een borgplaat en
een borgbout.
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11. Plaats de magneetvoet in het centrum van de
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rukgroep.

Plaats de meetklok op de zojuist afgestelde
drukvinger en stel de klok in op nul.
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12.

Breng de overige vijf moeren 13 aan op de
draadeinden van de trekbouten en stef met deze
moeren elke drukvinger achtereenvolgens af op
nuf.

(Dus dezelfde hoogte als de eerst afgestelde
drukvinger).
Pfaats de drukring op de drukvingers.
Zet het geheef onder een pers en bedien de
drukvingers enkele keren, zodat het geheel zich

goed kan zetten.
Verwijder de drukring en stef de meetkf ok op de
eerst afgestelde drukvinger in op nul.
Meet en corrigeer zonodig de afstef f ing van de
overige drukvingers.
Het is aan te bevelen om de drukvinger nogmaals onder een pers te bedienen en met een
meetklok na te meten en zonodig bij te stellen.

?àk)'ad

Breng de overige borgplaten l4 en borgbouten
aan.

Flg. 42
13.

Breng spaarzaam vet aan op het foopvlak van
efke drukvinger en op de loopvlakken van de
ruk ring.
Leg de drukring 17 op de drukvingers.
Zet de drukring met de drie veerbeugels vast.
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14. Los alle bouten aan de omtrek
gef

van de drukgroep

ilkmatig, tot deze tenslotte vrii is van de mon-

tagepf aat.
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INBOUWEN

1. Controleer het toplager.

Flg. 44

2. Controleer de koppelingsplaat.
3. Hang de koppelingsplaat met behulp van
dummy as tegen het vliegwief
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1. Koppelingsplaat
2. Dummy Prise-as
Flg. 45

4.

Monteer de drukgroep tegen het vliegwiel van de
motor en verwijder de dummy as.

Flg. 46

5.

Bouw de versnellingsbak weer in.
17

