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lnstellen van de stoel
Verwijder het zitkussen door de twee
kruiskopschroeven aan de voorkant van de stoel te
verwilderen
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Meet de zrthoogte S meî de stoel in geblokkeerde

stand Belast daarna de stoel tot het ventiel
bekrachtigd wordt (luchtvering deblokkeren!) De
stoel moet dan 1B nrm gezakt ziyn (Fig. 2).
Als dit niet het geval rs, neem dan aan de
binnenkant van de stoel de besturingsschtjf vatt het
hoogteregelventiel 1 los door de borgring 2 at le
nemen.
f s de maat H groter dan 1 8 mm, dan moet schroef
A ingedraaid worden; is maat H kfeiner dan 18 mm
dan schroef uitdraaien
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Opmerking
Eén omwenteling van schroef A komt overeen met
2 mm verandering van H.
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Stel met schroef B een afstand van 12 mm in tussen
schroef A en schroef B. Hiermee is de juiste vrije slag
van de stoel tussen beluchten en ontluchten bepaald.
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Indien de demping bij een zwaardere chauffeur na
kontrole van de instelling van de stoef - te gering is,
kan schroef A een slag ingedraaid en schroef B een
slag uitgedraaid worden.
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Het kan voorkomen dat de stoel is ingesteld en toch de
hoogteregeling niet goed funktioneert
Vaak is dit te wijten aan vuil in het hoogteregelventiel.
In dat gevaf is het niet nodig om het ventiel te
vervangen. demonteren en goed schoonmaken. op de
man)er zoals hieronder beschreven, is vaak al
voldoende
Draal de twee lnschroefkoppelingen 2 los.
lleem de veertjes 4, de zuigertjes 7 en de melalen
strften 5 uit en maak deze onderdelen grondig schoon.
f nspekteer de O-ringen: als deze te los zitten in de
groef van de zutger moet het ventiel vervangen
worden.
Draai de inbusmoer 3 los en neem de veer en het
zuigertje urt en maak deze onderdelen grondig
schoon. Inspekteer de O-ring: als deze te los zit in de
groef van de zutger moet het ventiel vervangen
worden.
Maak het ventielhurs 1 grondig schoon m.b.v.
perslucht.
Monteer af fe onderdelen in de juiste volgorde.
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